
Zápis 45. jednání kolegia děkana 3.LF UK v období 2018-22, konaného dne 17.10.2019 

Přítomni: prof. Widimský, prof. Džupa, prof. Šlamberová, doc. Polák, prof. Anděl, Dr. Vácha, Doc. 

Arenbergerová, Dr. Marx, doc. Dlouhý, D. Lauer, JUDr. Mužíková 

Omluveni: doc. Duška 

 

1. Schválení zápisu z 26.9.2019 – bez připomínek. 

2. Děkan, tajemnice a proděkan Polák informovali o investičním programu 133 240. Všichni tři 

jmenovaní budou na úrovni UK, případně MŠMT jednat o výměně „nástavby poslucháren“ za 

„rekonstrukci budovy B“. Tento požadavek nemohl být fakultou předložen dříve, než byla 

budova B do majetku fakulty převedena. 

3. Tajemnice informovala o administrativním převzetí budovy „B“ od SZÚ. Děkan poděkoval 
tajemnici za rychlou realizaci nového oplocení včetně nové branky do areálu SZÚ i za kultivaci 
pozemku okolo budovy B. 

4. Byl projednán program výjezdního zasedání 8.-9.11. 
5. Proděkan Marx informoval o přípravě reakreditace. Tomuto tématu bude věnováno jednání 

kolegia 7.11. 
6. Děkan informoval o programu setkání LF ČR a SR 25.-26.10., jednotliví členové kolegia se 

účastní příslušných sekcí podle rozpisu. 
7. Promoce a číše vína s bakaláři 24.-25.10. a dtto s lékaři 4.-5.11. 
8. Promoce PhD 28.11., za fakultu se účastní úspěšní školitelé a děkan. Promotorem za 3.LF bude 

proděkan Džupa. 
9. Proděkanka Arenbergerová informovala o programu oslav 17.listopadu. Slavnostní 

Akademická obec proběhne 15.11. od 16:00 v budově „A“ fakulty. 
10. Proděkanka Arenbergerová zjistí možnosti uspořádání tradičního Vánočního koncertu. 
11. Děkan informoval o semináři UK pro školitele PhD. 
12. Proděkan Dlouhý informoval o posledním vývoji jednání o zkouškách po kmeni. 
13. Děkanský den 16.10.2019 proběhl v odpoledních a večerních hodinách v areálu fakulty. V době 

výuky (která na Děkanský den odpadá) se žádné aktivity nekonaly. Kolegium vyjádřilo rozpaky 
ze smyslu takto pojatého Děkanského dne. Jeho smyslem je, aby místo výuky se studenti mohli 
společně věnovat sportovním, kulturním či turistickým aktivitám. V situaci, kdy místo výuky 
žádné aktivity nejsou, ztrácí Děkanský den smysl. Závěr: pro rok 2020 vedení fakulty ve 
spolupráci se studenty připraví atraktivní program pro Děkanský den konaný v říjnu tak, aby 
účast studentů a ev. i pedagogů byla maximální. Pokud se to kvůli nezájmu studentů nepodaří, 
zváží děkan zrušení děkanského dne od roku 2021. Termín děkanského dne v roce 2020 fakulta 
navrhne koordinovat se 2.LF tak, aby se mohly pořádat mezifakultní soutěže apod. Děkan 
v tomto smyslu již oslovil prof. Komárka, děkana 2.LF. 

14. Děkan pověřil svým zastupováním na TRIMED JOB 2019 proděkana Marxe. 

Dr. Marx 

 Vymáhání dlužných poplatků – proděkan předložil členům kolegia děkana seznam jmen 
bývalých studentů (10). Děkan a KD souhlasí s předáním k vymáhání. 

Doc. Arenbergerová 

 Předložené služební cesty byly schváleny. 

 



Dr. Vácha 

 Dr. Vácha informoval členy kolegia děkana o jeho návrhu na novelizaci statutu Etické komise. 
Novelizace je připravována ve spolupráci s JUDr. Rynešem a děkanovi bude v nejbližší době 
předložen první návrh statutu EK. 

D. Lauer 

 D. Lauer informoval o rozeslání informace o možnosti bezplatného očkování proti chřipce 
studentům prezenční formy studia. 

Prof. Šlamberová 

 Termín pro GAUK – 11.11.2019 

 Členové kolegia děkana diskutovali o návrzích možných změn Směrnice č. 6/2018, kterou se 
stanoví Pravidla pro vytvoření a dodržování Individuálního studijního plánu v rámci 
doktorského studia a povinnosti, které musí splnit student 1. ročníku doktorského studia pro 
postup do 2. ročníku studia. KD připouští dílčí úpravy s platností od následujícího ak. roku. 
Děkan pověřuje proděkanku Šlamberovou zpracováním příslušné směrnice s projednanými 
změnami. 

 Proděkanka informovala o výzvě k nominacím na členy hodnotících panelů GA ČR. 

 

Prof. Džupa 

 Proděkan Džupa seznámil členy kolegia děkana s návrhy postupu pro kontrolu originality 
závěrečných prací (habilitační řízení). Proděkan Džupa připraví materiál tak, aby mohl být 
vydán jako směrnice a předloží jej děkanovi. 

 Proděkan hovořil o plánech habilitačních řízení a řízení jmenování profesorem na nejbližší 
období. 

Doc. Dlouhý 

 Proděkan Dlouhý informoval o průběhu kontroly NKÚ (specializační vzdělávání). 

 

 

 

Zapsala: K. Mitasová 
Za správnost: prof. Widimský 

 


