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Zápis 51. jednání kolegia děkana 3.LF UK v období 2018-22, konaného dne 9.1.2020 

Přítomni: prof. Widimský, doc. Duška, prof. Džupa, prof. Šlamberová, doc. Polák, prof. Anděl, doc. 

Dlouhý, Dr. Marx,  doc. Arenbergerová, JUDr. Mužíková, K. Grygarová. 

Omluveni: dr. Vácha   

 

1. Byl schválen zápis z 19.12.2019 

2. Děkan informoval o jednání s rektorem UK dne 7.1. 

3. Materiály k projektu klimatizace budovy A jsou t.č. na MŠMT. Děkan vznese dotaz na termín 
vyjádření. 

4. Na výzkumnou podporu Donatio Universitatis Carolinæ 2020 bude fakultou navržen prof. 
Tůma. 

5. Proděkan Duška prezentoval „Self-evaluation report“ pro UK. Kolegium další připomínky již 
nemělo. 

6. Na cenu Josefa Hlávky za vědeckou literaturu 2019 fakulta navrhne monografie prof. 
Štětkářové a kol. „Spinální neurologie“ v sekci lékařské vědy a publikaci Dr. Váchy „Eutanázie: 
definice, historie, legislativa, etika“ v sekci společenské vědy. Na Cenu B. Hrozného bude 
navržen tým Ortopedické kliniky, a to z důvodu konzistentní práce na poli ortopedie 
zahrnující počátky kloubních náhrad spojených se jménem prof. Čecha, přes současnou 
vědeckou činnost pod vedením prof. Krbce a excelentní publikaci roku 2019 Zlomeniny 
proximálního femuru autorů Jiřího Skály- Rosenbauma, Valéra Džupy, Martina Krbce a kol. 

7. AS 3. LF UK t.č. nemá sekretářku, jeho předseda jedná s jednou zájemkyní, nástup by měl být 
od 1.2.2020. 

8. Kolegium schválilo postup děkana při přípravě zřízení Kabinetu praktického lékařství.  
9. Děkan informoval o chystaných návštěvách děkana na pracovištích. 
10. Kolegium nesouhlasí s tím, aby akademičtí pracovníci, kteří pracují na fakultě v úvazku 1,0 

a/nebo jsou garanty oborů či přednosty klinik / ústavů působili v roli garantů oboru na jiných 
univerzitách. 

11. Kolegium schválilo opravu schodů v budově Ke Karlovu. Náklady budou uhrazeny z FRIM. 
12. Děkan pověřil proděkana Marxe zastupování děkana v době jeho nepřítomnosti (23.–

24.1.2020). 

Dr. Marx 

 Proděkan informoval o odevzdání spisu k reakreditaci studijního programu Všeobecné 
lékařství na Ministerstvo zdravotnictví ČR. 

Doc. Dlouhý 

 Pravidla bezpečnosti práce v dietní kuchyni v rámci studia oboru nutriční terapeut - nutno 
náležitě doplnit stávající obecná pravidla pro studenty fakulty oddělení. 

 Kolegium schválilo potřebné prostředky na zajištění povinné praktické výuky v dietní kuchyni  

 Proděkan informoval členy kolegia děkana o současné situaci na poli specializačního 
vzdělávání (atestační zkoušky, kurzy, kmenové zkoušky atd.) 
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Doc. Arenbergerová 

 Proděkanka informovala členy kolegia děkana o vyhlášení minigrantů v rámci projektu 4EU – 
vyhlášení podmínek se očekává v dubnu 2020. 

 Předložené služební cesty byly schváleny. 

Prof. Anděl 

 Proděkan požádal o stanovisko k zapojení se fakulty do projektu Juniorská univerzita (sekce 
pro střední školy) – členové kolegia děkana souhlasí. 

Doc. Polák 

 Odtahové digestoře – zakázka byla vysoutěžena.  

 Proděkan informoval o plánech postupu na zajištění klimatizace v „mrazákové místnosti“. 

K. Gyrgarová 

 K. Grygarová přednesla žádost studentů o prodloužení přístupu do budovy i po 24.hodině, a 
to ve zkouškovém období. Po diskusi KD souhlasí s tím, aby hlavní budova fakulty byla 
přístupná nepřetržitě. Tajemnice projedná tuto možnost s firmou zajišťující ostrahu budovy. 
Děkan upozornil, že pokud se vyskytne jakýkoli problém, bude tato možnost zrušena a 
budova se bude zavírat ve 22:00 hod.  

Prof. Šlamberová 

 Proděkanka informovala členy kolegia o končících tříletých projektech SVV. Nové budou 
připraveny. Termín pro odevzdání je 23.1.2020. 

Prof. Džupa 

 Proděkan informoval členy kolegia děkana o přípravě VR 3. LF UK 9.1.2020 a dále seznámil 
přítomné s výhledem habilitačních řízení a řízení jmenování profesory na nejbližší měsíce. 

 Fakulta byla informována o závěrech hodnotící komise pro udělení akreditace pro habilitační 
řízení a řízení ke jmenování profesorem v chirurgických oborech – udělení akreditace bylo 
doporučeno. Konečné stanovisko očekáváme na přelomu ledna a února. 

JUDr. Mužíková 

 Tajemnice požádala studenty, aby vylepovali plakáty a další informace na místech, které jsou 
pro tyto účely na fakultě vyhrazeny (nikoli na stěny – poškození omítek nebo na dveře – 
ulpívání lepidla na povrchu dveří).  

 

Zapsala: K. Mitasová 
Za správnost: prof. Widimský 

 

 


