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Zápis 5. jednání kolegia děkana 3.LF UK v období 2022-26, konaného dne 24.3.2022 

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

1. Schválení zápisu z 10.3.2022 

2. Členové KD projednali možnosti pomoci ukrajinským studentům a akademickým 

pracovníkům z řad válečných uprchlíků. V této fázi má pomoc ráz charitativní podpory 

(včetně možností stáží pro studenty a krátkodobého pracovního pobytu na částečné úvazky 

pro akademické pracovníky) na dobu několika měsíců. Podmínkou je prostorová kapacita (u 

studentů), resp. zájem přednosty ústavu či kliniky o dotyčného akademického pracovníka na 

základě osobního (nikoli online, ale prezenční formou) pohovoru. Pokud by se v budoucnu 

jednalo o možnost řádného studia nebo přijetí pracovníka na delší dobu, je nutno dodržovat 

veškeré standardní postupy – ukrajinští studenti či pracovníci v takové situaci musí ovládat 

český jazyk a musí splnit všechny formální podmínky (řádné přijímací zkoušky, nostrifikace 

diplomu atd.) stejným způsobem jako kterýkoli jiný student či pracovník. Fakulta nebude do 

anglického kurikula přijímat studenty jiné státní příslušnosti (nežli ukrajinské), kteří 

z jakéhokoli důvodu přerušili studium v angličtině na ukrajinských lékařských fakultách. 

3. Doc. Dlouhý informoval o postupu příprav nového studijního programu. 

4. Členové KD podrobně diskutovali o kladech a záporech uvažované nástavby poslucháren. 

Konečné rozhodnutí bude učiněno nejpozději v dubnu. Z diskuze vyplynulo, že rizika nástavby 

jsou dost podstatná. Jako možná alternativa se jeví nákup nemovitosti v okolí fakulty. Děkan 

tuto možnost projednal s p. rektorkou, která s myšlenkou na nákup nemovitosti v přibližné 

ceně plánované nástavby poslucháren (za předpokladu zrušení plánu na nástavbu) 

předběžně souhlasí. Tajemnice fakulty kontaktuje JUDr. Wagnera a zajistí další kroky. 

5. Proděkan Trnka informoval, že úspěšně pokračují přípravy na architektonickou soutěž na 

budovu B. 

6. Děkan podrobně informoval o výjezdním zasedání RKR. 

7. Členové KD velmi podrobně diskutovali o uvažovaném Kariérním řádu. Návrh vypracovala 

proděkanka Malíková. Po diskuzi bylo rozhodnuto návrh maximálně zjednodušit tak, že bude 

založen primárně na stručném (1 strana) sebehodnocení akademických a vědeckých 

pracovníků, k němuž se vyjádří přednosta příslušného pracoviště. V případě nesouladu jejich 

stanovisek nebo na žádost pracovníka či přednosty by s nimi hodnocení projednal věcně 

příslušný proděkan. 

8. Členové KD souhlasí se zvýšením poplatku za studium v angličtině na 400 000 Kč / rok. 

Dopracuje proděkan Marx ve spolupráci s RUK. 

9. Do Rady pro rovné příležitosti fakulta nominuje prof. Malíkovou. 

10. Doc. Trnka s doc. Duškou a tajemnicí připraví výběrové řízení na konfokální mikroskop 

(obměna starého přístroje). O jeho reálném nákupu bude rozhodnuto později, až bude znám 

konečný rozpočet fakulty na vědu (programy Cooperatio). Doc. Duška připraví návrh na 

způsob financování z Cooperatio tak, aby se na nákup přístroje podílely jen ty programy 

(pracoviště), které ho v současné době využívají nebo plánují jeho využití v budoucnu. 

11. Na slavnostním předávání cen UK 12.4.2022 od 14:00 hod. zastoupí děkana 3. LF UK doc. 

MUDr. František Duška, Ph.D. 

 

JUDr. Mužíková 
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 Tajemnice informovala o nutnosti koupě nového mrazáku v budově A (uchovávání vzorků 

pro výzkum apod.). Ve spolupráci s proděkanem Trnkou bude vypsáno výběrové řízení. 

 

Doc. Dlouhý 

 8.4. 2022 se uskuteční schůzka na UK, který se bude týkat přípravy nového studijního 

programu. Za 3. LF UK se jí zúčastní doc. Dlouhý a M. Krčková (odd. rozvoje). 

 

Doc. Trnka 

 Proděkan předložil členům kolegia děkana návrh nového postupu při nákupu softwaru na 

fakultu (při částce do 10.tis.) – nákup bude realizován pouze přes Výpočetní středisko. KD 

souhlasí. Proděkan připraví návrh opatření děkana, který rozešle členům KD k projednání.  

 

K. Grygarová 

 K. Grygarová informovala o aktivitách studentů za posledních několik týdnů (solidarita 

s Ukrajinou, nábor do registru dárců kostní dřeně atd.). 

 K. Grygarová informovala o přípravě plesu 3. LF UK 

 

Prof. Šlamberová 

 Proděkanka předložila členům kolegia děkana návrh služebních cest (za omluvenou 

proděkanku Arenbergerovou) – SC byly schváleny. 

 Kolegium děkana schválilo předložené nominace doktorandů 3. LF UK na Cenu 

Francouzského velvyslanectví (Cena Alberta Schweitzera) - MUDr. Albert Štěrba - školitel 

dr. Filip Šámal (neurochirurgie) a MUDr. Michal Mihalovič - školitel prof. Petr Toušek 

(kardiologie). 

 Proděkanka informovala členy kolegia o průběhu prvního Ph.D. dne, který se na fakultě 

uskutečnil 23.3.2022. Vše proběhlo bez problémů a celkově byla tato akce velmi 

přínosná. 

 Nominace do soutěže vysoce kvalitních monografií na UK – za 3. LF UK bude nominována 
publikace GKALPAKIOTIS, Spyridon; CETKOVSKÁ, Petra; KOJANOVÁ, Martina; 
ARENBERGER, Petr a kol. Psoriáza od teorie k praxi. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2020. 
208 s. Aeskulap. ISBN 978-80-204-5574-1. RIV-3LF 2021 - 
RIV/00216208:11120/20:43919705 

 
Prof. Džupa 
 

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

 

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


