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Zápis 83. jednání kolegia děkana 3.LF UK v období 2018-22, konaného dne 6.5.2021 

 

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

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

omluveni: doc. Arenbergerová 

 

1. Schválení zápisu z 29.4.2021 

2. Členové kolegia diskutovali o koncepci budoucí výzkumné infrastruktura na fakultě: otázka 

případného oddělení struktury výzkumné od struktury výukové (t.č. není takové rozdělení 

plánováno), otázka laboratoří na klinikách (2 laboratoře Interní kliniky, laboratoř Kliniky 

popáleninové medicíny, laboratoř KAR – zde pro nejbližší dobu zůstane zachován status quo), 

posilování autonomie těch vědeckých týmů, které si pro svou činnost jsou schopny zajistit 

zdroje (granty, evropské projekty, finance za publikace atd.). 

3. V návaznosti na to členové KD projednávali budoucí investiční strategii, pokud jde o přístrojové 

vybavení fakulty. Zde bude vhodné, aby více pracovišť sdílelo přístroje. Přístrojová komise 

(předseda doc. Polák) vypracuje návrh strategie (který bude následně projednán v KD) pro 

obnovu přístrojů a nákupy nových. Tato strategie musí zahrnovat férové podmínky (na nákup 

budou přispívat jen ta pracoviště či výzkumné týmy, které jasně deklarují, že dotyčný přístroj 

budou využívat pro svůj výzkum) a musí zahrnovat princip spoluúčasti (tzn. při nákupech 

z centrálních zdrojů fakulty musí uvedená pracoviště či výzkumné týmy přispět spoluúčastí 

z vlastních grantových prostředků, z prostředků Cooperatio apod.). 

4. Děkan informoval o možnosti Kardiocentra 3.LF a Centra pro výzkum výživy, metabolismu  

a diabetu 3.LF zapojit se (společně s 1.LF) do uvažovaného budoucího konsorcia s IKEM, AV ČR 

a MU pro výzkum vztahů kardiovaskulárních a metabolických onemocnění v rámci Národního 

plánu obnovy. Kolegium tuto možnost vítá a plně podporuje. 

5. Členové KD podpořili připomínky pěti děkanů LF UK k principům financování fakult pro rok 

2022. Písemné znění jménem všech pěti LF bude zítra zasláno p. rektorovi. 

6. Byly diskutovány práce na přípravě projektu budovy B a hmotové studie nástavby 

poslucháren. Informaci předložil proděkan Polák a tajemnice fakulty.  

 

Dr. Marx 

 Proděkan podal souhrnné informace k průběhu plánovaných písemných i ústních 

příjímacích zkoušek. Písemná část je plně zajištěna. Pro ústní část je zatím nahlášen 

menší počet členů zkušebních komisí, a proto budou znovu vyzvání přednostové klinik  

a ústavů, aby nominovali své kolegy. 

 Proděkan informoval o členy kolegia děkana o současném stavu přihlášek/přijetí do AJ 

kurikula. 

 Kolegium děkana schválilo předložený návrh na kandidáty na promotory promocí, které 

se budou konat v červenci. 

 Proděkan informoval členy kolegia děkana o ukončení disciplinárního řízení a seznámil 

přítomné s výsledky řízení. 

 Očkování proti Covid19 je pro studenty 5.-6. ročníků zajištěno v IKEM, probíhá jednání  

o možnosti očkování také ve FNKV. 
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Doc. Dlouhý 

 Proděkan informoval členy kolegia děkana o stavu připravovaných kurzů a zkoušek ve 

specializačním vzdělávání. 

 Proděkan sdělil přítomným, že na Ministerstvu zdravotnictví ČR byla z podnětu Mgr. 

Podhrázkého zřízena komise pro reformu specializačního vzdělávání. K tématu proběhla 

krátká diskuse. 

Doc. Polák 

 Proděkan informoval členy kolegia děkana o: 

 připravovaném vyhlášení výzev v rámci rozvojových projektů pro období 2022-2024 

(vyhlášení výzev se očekává ve 2. ½ 2021) 

 evropském operačním programu Jan Ámos Komenský „OP JAK“ pro období 2023-

2027 (vyhlášení se očekává ve 2. ½ 2022) 

dr. Vácha  

 zasedání AS 3. LF UK – 11.5.2021 

prof. Anděl 

 Proděkan informoval členy kolegia děkana o činnosti a výstupech pracovní skupiny HR 

Awards, jejímž byl členem. Vzniklé materiály a doporučení budou využívány v personální 

politice UK. 

K. Grygarová 

 K. Grygarová informovala o členy kolegia děkana o znovuobnovení Juniorské univerzity 

UK, a to od srpna 2021. 

 

 

Zapsala: K. Mitasová 
Za správnost: prof. Widimský 

 


