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 Zápis 95. jednání kolegia děkana 3.LF UK v období 2018-22, konaného dne 16.12.2021 

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

1. Byl schválen zápis z 9.12.2021 

2. Děkan informoval o dvou zveřejněných výzvách Národního plánu obnovy (výzkum a výuka). 

Fakulta se do nich nemůže hlásit samostatně. Výzkumná výzva EXCELES (zveřejněna 8.12.) je 

vypsána pro nadregionální konsorcia (spojení několika výzkumných institucí). V této výzvě se 

přípravy účastní několik pracovníků 3.LF, kteří byli přizváni po odborné linii institucemi, které 

budou koordinovat příslušná konsorcia. Podmínkou je vynikající publikační aktivita na 

mezinárodní úrovni a propojení výzkumné spolupráce nadregionálně. Výzva pro vzdělávání 

na VŠ (zveřejněna 14.12.) umožní podání jen jedné přihlášky za jednu VŠ – tedy celá UK bude 

zřejmě podávat jednu přihlášku za všechny své součásti. V této výzvě 3.LF zvažuje cestou UK 

podat návrh nového navazujícího magisterského studijního programu s předběžným názvem 

„public health“ (veřejné zdraví), hlavním řešitelem by měl být doc. Dlouhý. 

3. Děkan informoval o postupy příprav NMP „Veřejné zdraví“. 

4. Proděkanka Šlamberová připravuje s prof. Kroftou návrh na Donatio UC. 

5. Děkan seznámil členy kolegia s plánem přechodu do nového funkčního období 2022-26. 

6. Kolegium přijalo konečnou verzi textu o publikační etice. Bude vydán jako Opatření děkana. 

7. Členové kolegia podrobně diskutovali řadu otázek doktorského studia. Proděkanka 

Šlamberová za přispění děkana a dalších členů KD připraví do 31.3.2022 návrh komplexní 

strategie fakulty pro doktorské studium na další 4 roky. 

8. Děkan informoval o dopisu rektora ohledně mzdové politiky fakulty. Děkan s tajemnicí 

připraví odpověď. 

9. Vyšla dvě nová Opatření rektora k soutěži PRIMUS. Proděkan Duška informuje akademickou 

obec a předloží strategii pro přípravu fakulty na toto 7. kolo na příštím jednání KD. 

10. Prof. Anděl zastoupí děkana na zahájení PragueOnco 2022 (26.1.2022). 

11. Děkan seznámil členy KD se složením nové VR 3. LF UK (AS 3. LF UK projedná 11.1.2022). 

JUDr. Mužíková 

 Tajemnice informovala o schůzce s Ing. Arch. Škardou k doplnění studie budovy B, která se 

uskuteční 16.12.2021. 

Dr. Marx 

 Od 1.1.2022 bude pro studenty a akademické pracovníky 3. LF UK zpřístupněn vzdělávací 

portál Amboss (faktografický portál zpřístupňující interaktivní knihovnu a testy pro přípravu 

na studium z oblasti lékařství). 

 Přijímací zkoušky pro uchazeče o studium z Izraele se uskuteční on-line, a to z důvodu 

epidemické situace v Izraeli a pravidlům, která jsou v zemi nastavena. 

 17.1.2022 se uskuteční hodnotící návštěva z NAÚ na klinických pracovištích, na kterých 

probíhá klinická praxe studentů Všeobecného lékařství a General Medicine  ve FTN - návštěva 

se zaměří na klinické předměty Vnitřní lékařství a Neurobehaviorální vědy. Kontrola probíhá 

v rámci udělení americké akreditace. 

 Proděkan požádal o projednání strategie přijímání zahraničních studentů ke studiu. Téma 

bude projednáno na některém z příštích zasedání KD, případně bude svolána samostatná 

porada. 
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 Proděkan požádal děkana o možnost přístupu studentů do budovy 24hodin, a to během 

následujícího zkouškového období. Děkan a KD souhlasí za obdobných podmínek jako 

v minulosti. 

Dr. Vácha 

 Zasedání AS 3. LF UK  11.1.2022 

Prof. Džupa 

 Proděkan seznámil členy KD s plánem habilitačních a jmenovacích řízení pro nejbližší období. 

Doc. Duška 

 Proděkan informoval o provozu simulačního centra.  

 

 

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


