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Zápis 86. jednání kolegia děkana 3.LF UK v období 2018-22, konaného dne 17.6.2021 

Přítomni: prof. Widimský, prof. Džupa, doc. Duška, prof. Šlamberová, doc. Polák, prof. Anděl,  
dr. Vácha, doc. Arenbergerová, doc. Dlouhý, JUDr. Mužíková, K. Grygarová 
Omluveni: dr. Marx 
 

1. Schválení zápisu ze 3.6.2021 

2. Byl schválen plán jednání KD, plán dovolených včetně zastupování děkana v létě. 

3. Výjezdní zasedání v tomto roce nebude, předběžně plán na jaro 2022. 

4. Děkan informoval o tom, že ministr jmenoval nového ředitele NÚDZ. 

5. Členové KD do 24.6. zašlou připomínky k návrhu Strategického (dlouhodobého) záměru 

fakulty. 

6. Byla projednána činnost komisí 3.LF (v závorkách jména předsedů komisí): 

- Disciplinární (Marx) 

- Pro evaluaci výuky (Marx) 

- Pro výuku (Marx) 

- Pro ceny děkana (Marx) 

- Zahraniční (Arenbergerová) 

- Pro náhradu škod (Mužíková) 

- Likvidační (Tošovský) 

- Inventarizační (Koudelková) 

- Pro doktorská studia (Šlamberová) 

- Pro etiku akademické práce (Anděl) 

- Pro posuzování výzkumných projektů (Vácha) 

- Přístrojová (Polák) 

- Pro ochranu pokusných zvířat (Vaculín) 

7. Tajemnice a proděkan Polák informovali o doplnění přehledu chystaných investic v rámci 

programu 133 240. 

Doc. Duška 

 Proděkan představil členům kolegia děkana návrh na uspořádání „Ph.D. day“, který by se 

zaměřil na možnost ucházet se o vypsanou cenu děkana pro nadějné budoucí studenty 

doktorského studia z nelékařských oborů. Proděkan Duška připraví písemný návrh, včetně 

časového harmonogramu a rozešle jej KD. 

Prof. Džupa 

 Proděkan Džupa informoval členy kolegia děkana o programu/plánech na nejbližší VR 3. LF 

UK (říjen, listopad 2021) a současné informoval o nutnosti začít pracovat na dokumentech k  

reakreditaci pro habilitační a jmenovací řízení oboru Anesteziologie a intenzivní medicína 

(akreditace skončí v 11/2022). 

Prof. Šlamberová 

 Proděkanka představila návrh na kontrolu studia Ph.D. studentů po 1. ročníku. Z diskuse 

vyplynulo, že největší zodpovědnost je na školitelích a je třeba dbát na jejich kvalitu. 
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Dr. Vácha 

 Dr. Vácha informoval o průběhu posledního AS 3. LF, na kterém vystoupili jako hosté dva 

kandidáti na funkci rektora UK (prof, Králíčková, prof Stehlík). AS 3. LF UK přijal usnesení o 

podpoře prof. Králíčkové. 

Doc. Arenbergerová 

 Proděkanka informovala o rozdělení podpory pro zahraniční mobility z UK zdrojů (500.000,- 

Kč) – kolegium děkana souhlasí. 

Doc. Dlouhý 

 Proděkan informoval o jednání KOR, která se mimo jiné zabývala:  

o dopisem mladých lékařů ohledně uznávání "covidové" praxe - bude se lišit obor od 

oboru dle stanoviska akreditačních komisí, MZ vyzváno k vydání metodiky 

o  SORy byly vyzvány k úpravě zkušebních otázek pro atestační zkoušky a požadavků na 

atestační práci v souladu s platnou legislativou 

 

 Kurzy a atestace na 3. LF probíhají dle plánu. 

 

JUDr. Mužíková 

 Tajemnice informovala o začátku prací na opravu schodiště na Karlově (začátek v 9/2021). 

 Tajemnice předložila členům kolegia děkana informaci z UK o možnosti odběru energie 

z obnovitelných zdrojů – fakulta ze zákona na energii z obnovitelných zdrojů přispívá 

v pravidelných měsíčních platbách a další navýšení sumy za tuto energii již fakulta nebude 

preferovat. V tomto smyslu bude odpovězeno na UK. 

K. Grygarová 

 Termín plesu 3. LF UK – 8.10.2021 

 

 

Zapsala: K. Mitasová 
Za správnost: prof. Widimský 
 

 


