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Zápis 4. jednání kolegia děkana 3.LF UK v období 2022-26, konaného dne 10.3.2022 

Přítomni: prof. Widimský, prof. Džupa, prof. Šlamberová, prof. Malíková, doc. Trnka, doc. 
Arenbergerová, doc. Dlouhý, dr. Marx (on-line), JUDr. Mužíková, K. Grygarová 
Omluveni: doc. Duška, Dr. Vácha 
 

1. Schválení zápisu z 24.2.2022 

2. Členové kolegia diskutovali o možnostech pomoci ukrajinským studentům a akademickým 

pracovníkům z řad válečných uprchlíků. Fakulta se bude řídit principy, na kterých se shodne 

celá UK. 

3. Členové kolegia diskutovali o aktuální ekonomické situaci v ČR z pohledu fakultních 

finančních prostředků a jejich možné diverzifikace. Žádný závěr nebyl zatím přijat, děkan 

vyzval členy KD k aktivnímu zjišťování různých možností. 

4. Proděkan Dlouhý podal aktuální informaci o přípravě nového studijního programu. 

5. Příprava VŘ na projekt nástavby poslucháren pokračuje, paralelně bude získán nezávislý 

názor na rizika ohrožení provozu budovy A během výstavby. 

6. Pokračuje příprava na architektonickou soutěž na budovu B. 

7. Členové KD souhlasí s návrhem děkana na způsob hodnocení efektivity pracovišť. Hodnocení 

kvality akademické práce bude probíhat paralelně vedle hodnocení efektivity a obě 

hodnocení se budou vzájemně doplňovat. 

8. Proděkan Trnka podal informaci o softwarech zakupovaných jednotlivými pracovišti a 

členové KD diskutovali o smyslu ev. centralizace těchto nákupů. Proděkan Trnka projedná 

s dr. Kostrhunem a otázka bude následně znovu diskutována v KD. 

9. Přípravy 70.výročí založení fakulty bude koordinovat proděkanka Arenbergerová. 

10. Zástup za děkana 14.3.- 18.3.2022 – MUDr. David Marx, Ph.D. 

 

JUDr. Mužíková 

 Tajemnice předložila členům kolegia děkana vyúčtování finančního příspěvku Cesta ven za 

poslední rok. KD s vyúčtováním souhlasí a ukládají spolku vrátit nevyčerpané peníze zpět na 

účet fakulty. 

Doc. Arenbergereová 

 Proděkanka informovala o přípravách Zlaté promoce 23.4.2022. Promotor bude doc. MUDr. 

Pavel Dlouhý, Ph.D. 

 AV ČR připravuje „Týden mozku“.  Akce se bude konat virtuálně. Za 3. LF UK bude mít 

přednášku prof. Kalvach. 

 Předložené služební cesty byly schváleny. 

Dr. Marx 

 Proděkan informoval o podpisu smlouvy o spolupráci s Sheba Medical Center v Israeli. 

Fakulta připraví informaci pro veřejnost. 

 Proděkan informoval o personálních změnách na studijním oddělení. 

K. Grygarová 

 K. Grygarová informovala členy kolegia děkana o aktuálních studentských aktivitách 



  UK3LF/35588/2022-7 
 

2 
 

o zdravotnický stan pro uprchlíky na Hlavním nádraží v Praze (má záštitu 

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy). 

o nábor do registru dárců kostní dřeně   

o benefiční večer – vybraná částka cca 30tis. Kč bude použita pro podporu Ukrajiny 

 

Prof. Šlamberová 

 GAUK – 37 podaných projektů a 14 z nich bylo přijato. 

 Proděkanka informovala členy kolegia děkana o přípravě úpravy směrnice, která stanoví 

pravidla pro vytvoření a dodržování Individuálního studijního plánu v rámci doktorského 

studia a povinnosti, které musí splnit student 1. ročníku doktorského studia pro postup do 2. 

ročníku studia. Znění směrnice bylo schváleno. 

Prof. Džupa 

 Proděkan informoval členy kolegia děkana o programu nejbližší VR 3. LF UK 

  

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

 

 

 

 


