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Zápis 79. jednání kolegia děkana 3.LF UK v období 2018-22, konaného dne 4.3.2021 

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

(on-line), doc. Dlouhý dr. Vácha, doc. Duška, dr. Marx, JUDr. Mužíková, K. Grygarová 

1. Schválení zápisu z 25.2.2021 

2. Kolegium děkana projednalo závěrečnou zprávu o objemové studii na novou budovu B. 

Děkan její závěry projedná s rektorem UK a požádá ho o souhlas s přípravou projektu. 

3. Tajemnice informovala o došlých přihláškách do VŘ na klimatizaci budovy A. 

4. Členové KD projednali podrobně všechny vědní oblasti v rámci programu UK „Cooperatio“. 

Fakulta se na základě svého aktuálního výzkumného potenciálu prioritně zaměří na tyto 

oblasti: Cardiovascular science, Neurosciences, Metabolic diseases, Health sciences, 

Maternal and childhood care, Intensive care medicine. Dalšími oblastmi zájmu budou Surgical 

disciplines, Internal disciplines, Medical diagnostics and basic medical sciences, Oncology and 

haematology. Ve zbývajících 5 oblastech (Dental medicine, Immunity and infection, 

Pediatrics, Pharmaceutical sciences, Sport sciences) fakulta umožní aktivním jednotlivcům 

zapojení do spolupráce s jinými LF UK, ale vzhledem k dosavadním minimálním vědeckým 

výsledkům na 3.LF nebude tyto další oblasti institucionálně rozvíjet. 

5. Proděkan Duška seznámil členy KD se třemi žádostmi o udělení Donatio Facultatis Medicae 

Tertiae. Všichni členové KD se k žádostem vyjádřili a doporučili děkanovi udělení DFMT 

dvěma uchazečům: Jiřímu Palackému a Tomáši Sychrovi. Děkan toto doporučení akceptoval. 

Rozhodnutí děkana bude sděleno všem třem žádajícím. 

Dr. Marx 

 Proděkan Marx informoval, že podoba přijímacích zkoušek se v této době upřesňuje na UK – 

3. LF UK zatím drží stávající podobu, je ovšem možné, že se objeví požadavek na nižší počty 

uchazečů v jednotlivých místnostech a bude nutné mít víc akademických pracovníků jako 

dozor. 

 3. LF UK spouští výuku podle nové akreditace oboru všeobecné lékařství– změny se týkají až 

výuky ve 4.-6. ročníků. Podle nové akreditace tedy bude vyučován 1. i 2. ročník oboru 

všeobecné lékařství. 

 

 

Zapsala: K. Mitasová 
Za správnost: prof. Widimský 

 

 

 


