
Zápis 46. jednání kolegia děkana 3.LF UK v období 2018-22, konaného dne 31.10.2019 

Přítomni: prof. Widimský, doc. Duška, prof. Džupa, prof. Šlamberová, doc. Polák, dr. Vácha, JUDr. 

Mužíková, D. Lauer 

Omluveni: doc. Arenbergerová, dr. Marx. Doc. Dlouhý, prof. Anděl  

 

1. Byl schválen zápis ze 17.10.2019 

2. Tajemnice, děkan a proděkan Polák informovali o investičním programu 133 240 vč. plánu na 

rekonstrukci budovy B. 

3. Děkan a předseda AS informovali o definici členy Akademické obce podle dopisu Legislativní 

komise UK. V souladu s VŠ zákonem je členem AO každý akademický pracovník (profesor, 

docent, odborný asistent, asistent, lektor, vědecký pracovník) – ovšem za podmínky že je 

skutečně akademickým pracovníkem ve smyslu tohoto zákona, tj. jeho místo bylo obsazeno 

výběrovým řízením. Proto pracovníci, kteří neprošli výběrovým řízením, nemohou volit a být 

voleni do AS. Děkan s vedoucím personálního oddělení fakulty připraví podrobnou informaci 

pro přednosty klinik a ústavů na výjezdním zasedání fakulty.  

4. Byl schválen program výjezdního zasedání fakulty 8.-9.11. 
5. Byly projednány informace ze setkání LF ČR a SR 25.-26.10. 
6. Promoce 5.11. je zajištěna, taktéž rozloučení fakulty s promujícími 4.11. je připraveno. 
7. Vánoční koncert a setkání kolegia se uskuteční 18.12. v 19:30. 

Doc. Duška 

 Proděkan Duška informoval členy kolegia děkana o výsledcích podzimní evaluace  
(k rozdělení jsou 3 mil. Kč). Děkan a KD s předloženým návrhem souhlasí. 

 Proděkan Duška informoval členy kolegia děkana o programu TAČR GAMA 2, který byl 
vyhlášen - zatím jsou přihlášeny 3 projekty, doc. Duška se zúčastní povinného semináře 
k tomuto programu a bude dále s předkladateli v kontaktu. 

 Simulační centrum – proděkan informoval o dalším postupu projektu. 

 Nominace GAČR – bude připraveno děkanovi k podpisu. 

    Kolegium děkana souhlasí s návrhem proděkana DUšky, aby poplatky za publikace 
originálních článků v časopisech s AIS nad mediánem oboru byly hrazeny z fakultních 
zdrojů, pokud na ně nejsou zdroje jiné (např. grant). Podmínkou je, aby alespoň 50% 
autorů mělo řádnou afiliaci k 3. LF. 
 

Prof. Džupa 

 Proděkan Džupa informoval členy kolegia děkana o plánovaných habilitačních řízení a řízení 
jmenování profesorem. 

 Kolegium děkana diskutovalo o návrzích závěrů ze setkání lékařských fakult ČR a SR 
v Mariánských Lázních (Sekce vědy, výzkumu a doktorských studijních programů). Odpověď 
připraví proděkan Džupa a rozešle ji k připomínkám členům KD. Následně bude vyjádření 
odesláno prof. Kolářové a doc. Klenerovi, kteří sekci předsedali. 

 

 



D. Lauer 

 D. Lauer rozešle členům kolegia děkana přehled plánovaných akcí TRIMEDu. 

Doc. Polák 

 Proděkan Polák zastoupil doc. Arenbergerovou a předložil ke schválení seznam služebních cest 
– cesty byly schváleny.  

Dr. Vácha 

 Dr. Vácha předložil členům kolegia děkana seznam kandidátů do AS 3. LF UK. 

 12.11. 2019 – poslední zasedání AS 3. LFUK ve stávajícím složení, AS 3. LF UK v novém složení 
poprvé zasedne v prosinci 2019. 

 

 

Zapsala: K. Mitasová 
Za správnost: prof. Widimský 

 


