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Zápis 84. jednání kolegia děkana 3.LF UK v období 2018-22, konaného dne 27.5.2021 

Přítomni: prof. Widimský, prof. Džupa (on-line), doc. Duška (on-line), prof. Šlamberová, doc. Polák, 

prof. Anděl, doc. Arenbergerová, doc. Dlouhý, dr. Marx, JUDr. Mužíková, K. Grygarová (on-line) 

omluveni: dr. Vácha 

 

1. Schválení zápisu z 6.5.2021 

2. Děkan informoval o jednání RKR 24.5. 

3. Členové KD diskutovali možnosti fakulty zapojit se do Národního plánu obnovy. Fakulta 

izolovaně by měla minimální šanci, vhodné bude hledat zapojení v rámci větších celků a to jak 

v oblasti zdravotnického výzkumu, tak i oblasti školství.  

4. Děkan informoval o připomínkách pěti LF UK k principů financování fakult UK pro rok 2022  

a o reakci rektora na tyto připomínky. 

5. Děkan informoval, že ing. Kostelecký z RUK souhlasil s tím, aby fakulta pokračovala v přípravě 

podmínek výběrového řízení na projekt budovy B. Členové KD potvrdili předchozí stanovisko, 

že do budovy budou přestěhovány provozy z Karlova včetně zvířetníku. Naopak kvůli ev. 

hygienickému konfliktu právě se zvířetníkem bude z plánu vyňata jídelna. Proděkan Polák 

společně s děkanem připraví informaci pro všechny zaměstnance o plánu na novou budovu B. 

6. Proděkan Polák a tajemnice informovali o možnostech nástavby poslucháren. KD podporuje 

přípravu projektu bez předchozí fáze objemové studie. Proděkan Polák připraví návrh 

časového scénáře obou plánovaných stavebních investic (nástavba poslucháren v budově A  

a nová budova B) pro období 2022-28 tak, aby jednotlivé kroky na sebe logicky navazovaly 

(nástavba poslucháren musí být hotová dříve, než začne vyklízení stávající budovy B). 

7. KD schválilo pro rok 2022 nákup 500 licencí Amboss pro studenty lékařství za podmínky, že 

přístup studentů českého a anglického kurikula bude rovnocenný. Nabídnuty budou všem 

studentům 5. a 6. ročníku a dále zájemcům z řad studentů 4.ročníku. Bude též objednání 100 

licencí zdarma pro pedagogy. 

8. Proděkan Duška na příští KD připraví seznam nominací fakulty do panelů AZV včetně souhlasu 

všech navržených. 

9. KD projednalo žádost prof. Bankovské  Motlové o osamotnění oddělení klinické psychologie – 

vznik nového ústavu. Členové KD zatím nezaujali stanovisko – vyžadují doplňující informace: 

přehled organizačního začlenění psychologie na ostatních 7 LF v ČR, stanovisko přednosty 

kliniky prof. Horáčka, stručný nástin koncepce oboru psychologie a případně jeho souvislost 

s oborem paliativní medicína. 

10. Členové KD v nepřítomnosti proděkanky Arenbergerové podrobně diskutovali žádost 

proděkana 2.LF Trky o znovu zvážení nominace 3.LF do Rady vědní oblasti Oncology and 

Haematology v rámci Cooperatio. Závěr: Nominace bude rozšířena o doc. Heneberga  

a fakultní koordinátorkou bude doc. Arenbergerová. 

11. Proděkanka Šlamberová informovala o průběhu SVK. 

12. Do komise pro EIZ fakulta nominuje dr. Hábovou a prof. Džupu. 

13. Proděkanka Arenbergerová zjistí podrobnosti o týdnu AV ČR plánovaném na listopad. 

 

Prof. Šlamberová 

 Proděkanka informovala o nominacích na vyhlášená ocenění (různí vyhlašovatelé). 
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Doc. Arenberegová 

 Předložená služební cesta byla schválena (prof. Moťovská). 

Doc. Dlouhý 

 Proděkan informoval o zasedání KOR, na kterém se mimo jiné řešila úprava stávajících otázek 

v souladu s platnou legislativou, požadavky na atestační práci a dopis mladých lékařů, týkající 

se plošného uznání praxe na covidových jednotkách. 

 Proděkan informoval o činnosti komise MZ pro optimalizaci specializačního vzdělávání. 

 Proděkan informoval o pozitivním vývoji v počtu proběhlých kurzů, počtu účastníků a výnosů 

v prvním pololetí. 

 

Prof. Džupa  

 Proděkan informoval členy kolegia děkana o nových docentech – předání diplomů 1.6.2021. 

 Proděkan informoval o programu VR 3. LF UK, která se uskuteční 3.6.2021. 

Doc. Duška 

 Proděkan informoval členy kolegia děkana o návrhu/požadavku některých studentů  

a vědeckých pracovníků na reorganizaci výběrového řízení Donatia Facultatis Medicea Tertiae. 

Děkan požádal o zaslání návrhu všem členům KD elektronicky. 

 

 

 

Zapsala: K. Mitasová 
Za správnost: prof. Widimský 
 


