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Zápis 91. jednání kolegia děkana 3.LF UK v období 2018-22, konaného dne 7.10.2021 

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

1. Schválení zápisu z 23.9.2021 

2. Proděkan Anděl informoval o dvou jednáních Komise pro etiku akademické práce v přípravě 

odpovědi na dopis předsedkyně EK UK. Závěry slíbil proděkan předat děkanovi do pondělí 

11.10. Proběhla další diskuze, která podpořila dřívější závěr KD, aby proděkan pro etiku ve 

spolupráci s proděkanem pro podporu a evaluaci vědy předložili kolegiu návrh na Etický 

kodex akademického pracovníka 3.LF UK.  

3. Tajemnice informovala o průběhu prací na klimatizaci budovy A. 

4. Proděkan Polák informoval o přípravě projektů na budovu B a nástavbu poslucháren.  

5. Děkan informoval o zvažovaných plánech pro oblast veřejného zdravotnictví. 

6. Proděkanka Šlamberová analyzovala možné příčiny nízké úspěšnosti PhD studia na 3.LF UK. 

V listopadu bude uspořádáno setkání členů akademické obce na toto téma. 

7. Děkan informoval o setkání se studentskou komorou AS. 

8. Děkan informoval o požadavku SZÚ na uvolnění prostor KPL. Bude dále jednáno. 

9. Proděkan Džupa zastoupí děkana na VR UK, která se bude konat 21.10.2021. 

Dr. Marx 

 Proděkan informoval o pokračování spolupráce s Národním akreditačním úřadem pro vysoké 

školství na uznání českého systému zajišťování kvality lékařského vzdělávání americkou 

agenturou NCFMEA. NAÚ si vyžádal podklady a požádal o nominaci 2 zástupců 3. LF UK do 

komise pro hodnotící návštěvy klinických pracovišť. Nadcházející návštěvy se uskuteční na 

klinických pracovištích Fakultní Thomayerovy nemocnice. Nominace zástupců fakulty do 

komise byla odeslána. 

 Počet zaspaných studentů v 1. ročníku AJ kurikula  - 86 (dalších cca 20 čeká na vyřešení 

vízových dokumentů). 

Doc. Arenbergerová 

 Předložené zahraniční služební cesty byly schváleny. 

Dr. Vácha 

 Představení kandidáta na funkci děkana - 12.10.2021 (Syllabova posluchárna) 

 Volba kandidáta na funkci děkana – 20.10.2021 

Prof. Šlamberová 

 Ph.D. promoce – 22.11.2021 v 10:30 hod. 

 Do soutěže vysoce kvalitních monografií na UK byly za 3. LF UK nominovány publikace 

Štětkářová I a kol.: Spinální neurologie. Praha: Maxdorf 2019 a Jiří Skála-Rosenbaum, Valér 

Džupa, Martin Krbec et al. Zlomeniny proximálního femuru, Praha: Galén, [2019] 

 Byla diskutována nominace na Cenu Jana Opletala. V současné době nebyl nalezen vhodný 

kandidát, či kandidáti na nominaci. 

Zapsala: K. Mitasová 
Za správnost: prof. Widimský, DrSc. 
 


