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Zápis 54. jednání kolegia děkana 3.LF UK v období 2018-22, konaného dne 6.2.2020 

Přítomni: prof. Widimský, prof. Džupa, prof. Anděl, doc. Dlouhý, Dr. Marx, JUDr. Mužíková,  

K. Grygarová. 

Omluveni: dr. Vácha, doc. Polák, doc. Duška, prof. Šlamberová, doc. Arenbergerová 

 

1. Byl schválen zápis ze 30.1.2020 

2. Stále se nepodařilo nalézt sekretářku pro AS 3. LF UK (jedná se o velmi malý úvazek). Děkan 
bude dále řešit s předsedou AS – optimálně někdo ze stávajících zaměstnanců děkanátu. 

3. Děkan informoval o probíhajících návštěvách na pracovištích. 
4. Kolegium podrobně diskutovalo způsob využití budovy B, která byla před několika dny již 

vyklizena Státním zdravotním ústavem. Fakulta uvažuje o zásadní rekonstrukci, modernizaci  
a rozšíření budovy pro potřeby výuky. V tomto směru již děkan požádal rektora UK o jednání 
na úrovni MŠMT ohledně změny plánu investic fakulty. Protože lze předpokládat, že k této 
zásadní přestavbě nedojde dříve než za 3-4 roky (jednání na úrovni UK, MŠMT, následně 
výběrová řízení, příprava projektu, vlastní rekonstrukce), je nutno začít budovu využívat co 
nejdříve i za cenu menšího komfortu a samozřejmě s minimálními náklady do její úpravy. 
Vyklizené prostory nelze t.č. využívat bez alespoň minimálních úprav – malování, oprava 
podlah, zavedení internetu a telefonu atd.). Kolegium schválilo zadání projektu těchto 
drobnějších úprav včetně zbourání nenosných příček s cílem vzniku 1-2 učeben.  Projekt by měl 
být hotov do konce března. Prostory, které nebudou sloužit jako učebny a ve kterých nebudou 
prováděny žádné stavební úpravy, bude možno využívat dříve, naopak prostory budoucích 
učeben až po jejich zásadních úpravách vč. stavebních. Uvolněné prostory budou využity takto: 
(a) ve 2. nadzemním podlaží bude umístěna kancelář proděkana pro studium a výuku, (b) v  
1. nadzemním podlaží vlevo bude prostor pro studentské spolky, případně i pro tichou 
studovnu (bude upřesněno), (c) v 1. nadzemním podlaží vpravo bude umístěna část nového 
simulačního centra a (d) prostor v 1. nadzemním podlaží uprostřed bude přeměněn na 
seminární místnost / učebnu. 

5. Dne 2.3. ve 14:00 se koná porada přednostů. Proděkani si připraví svá vystoupení a zašlou je 
děkanovi do 26.2. 

6. V týdnu 17.-21.2, děkana zastoupí proděkani Marx a Džupa. 
7. Prodej vstupenek na ples 3.LF zahájí studenti příští týden. 
8. Proděkani a tajemnice vypracují příslušné oddíly výroční zprávy za rok 2019 do konce března. 
9. Kolegium schválilo návrh prof. Stingla na udělení fakultní medaile p. Žížalové u příležitosti 

jejího odchodu do důchodu po 40 letech práce na fakultě. 
10. Proděkan Dlouhý informoval o problému neuznávání praxí mladým lékařům z řady nemocnic 

(včetně velkých fakultních) kvůli potížím s akreditacemi (průtahy zaviněné zčásti 
Ministerstvem zdravotnictví, zčásti nemocnicemi samými, avšak naprosto nezaviněné 
postiženými lékaři). MZ doporučuje tyto lékaře nepřipouštět ke zkouškám po základním kmeni. 
Děkan s takovým výkladem nesouhlasí a považuje za nutné, aby těmto lékařům nebylo 
bráněno v jejich vzdělání a aby jim bylo umožněno absolvovat zkoušky po kmeni, jakmile splní 
předpoklady pro absolvovanou praxi. Kolegium pověřilo děkana, aby v této věci jednal 
s ostatními děkany LF v ČR. 

11. Členové kolegia diskutovali o možnostech rozšíření spolupracujících výukových pracovišť  
v pražských nemocnicích. 
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Dr. Marx 

 Proděkan informoval členy kolegia děkana o průběžném počtu podaných přihlášek na 
jednotlivé obory. 

 Proděkan předložil členům kolegia děkana návrh zpracovaného projektu k podání žádosti na 
výzvu Fondů EHP. Návrh na podání projektu zpracoval Ústav ošetřovatelství. Proděkan Duška 
ve spolupráci s dr. Svobodovou připraví děkanovi podrobnosti tak, aby mohlo být rozhodnuto 
o dalších krocích. 

 Reakreditace studijního programu Všeobecné lékařství – připravený materiál bude předložen 
na nejbližší VR 3. LF UK a následně na AS 3. LF UK. 

Doc. Dlouhý 

 Proděkan předložil za doc. Arenbergerovou přehled služebních cest ke schválení – SC byly 
schváleny. 

 Proděkan informoval členy kolegia a vývoji situace ve specializačním vzdělávání (např. 
schválení a zveřejnění examinátorů pro zkoušky po kmeni). 

 Proděkan předložil návrh na zvýšení odměny lektorům v kurzech specializačního vzdělávání na 
1000,- Kč – KD souhlasí. 

Prof. Džupa 

 Proděkan informoval členy kolegia děkana o plánech habilitačních řízení a řízení jmenování 
profesorem na nejbližší Vědecké radě 3. LF UK. 

 Kolegium děkana se shodlo na tom, že by na fakultě (na důstojném místě) měl být uveřejněn 
seznam osob, které obdržely fakultní nebo univerzitní medaili či jiné významné ocenění.  

Prof. Anděl 

 Proděkan předložil členům kolegia děkana návrh na udělení stříbrné medaile UK doc. 
Kmentovi, a to u příležitosti životního jubilea. KD souhlasí. Děkan zašle rektorovi návrh. 

 

 

 

 

Zapsala: K. Mitasová 
Za správnost: prof. Widimský 

 

 


