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Zápis 6. jednání kolegia děkana 3.LF UK v období 2022-26, konaného dne 7.4.2022 

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

1. Schválení zápisu z 24.3.2022 

2. Proděkan Marx a děkan informovali o možnostech podpory těch ukrajinských studentů, kteří 

již t.č. studují na 3. LF UK. Žádosti se musí posuzovat v souladu s předpisy UK individuálně – 

každý student musí doložit splnění požadavků na udělení mimořádných či jiných stipendií, 

nelze přidělit stipendium někomu jen na základě jeho státní příslušnosti.  

3. Děkan informoval o tom, že dosud o práci na fakultě projevili zájem tři občané Ukrajiny z řad 

válečných uprchlíků, vedení fakulty všem vyšlo vstříc, ale zatím nikdo z nich nepotvrdil svůj 

zájem definitivně. 

4. Všichni členové KD podrobně diskutovali přípravu nového studijního programu a související 

otázku zdravotnické akreditace. Z informací vyplývá, že není reálné získat zdravotnickou 

akreditaci tak rychle, aby již od počátku byl program akreditován MZ ČR. Procesy akreditace 

cestou UK a úprava vyhlášky MZ ČR budou nejspíše probíhat paralelně. Dne 28.4. se na MZ 

koná další jednání v této věci. 

5. Členové KD finalizovali program výjezdního zasedání. 

6. Kolegium děkana velmi podrobně diskutovalo klady a zápory případné nástavby poslucháren. 

Na závěr bylo hlasováno a všemi hlasy členů KD byla možnost jednopodlažní nástavby na 

posluchárny zamítnuta. Důvody: předpokládané náklady by neodpovídaly konečnému 

prostorovému efektu, stavba by velmi výrazně zkomplikovala činnost fakulty během 

realizace, současné posluchárna by byly natrvalo bez denního světla. 

7. Pokračuje příprava architektonické soutěže na budovu B. 

8. Oslavy 70.výročí založení fakulty proběhnou na podzim 2023 s hlavním datem 23.11.2023. Za 

přípravu odpovídá proděkanka Arenbergerová. Předběžný plán: Slavnostní zasedání 

v Karolinu (ev. s možností pozvat bývalé absolventy či samostatně uspořádaná „Zlatá 

promoce“), kniha o současných osobnostech fakulty, výstava o historii fakulty. Mediální 

aktivity, zvážení odborných aktivit (slavnostní sympozium apod.). 

9. Proděkan Duška připraví návrh odměn za jarní evaluaci publikací (prvoautorské vyšlé v roce 

2021) v celkové výši do 3,5 mil. Kč. 

Doc. Duška  

 Donatio Facultatis Medicæ Tertiæ 2022 – podány byly 3 přihlášky/žádosti o udělení finanční 

podpory. 11.4.2022 budou pozváni uchazeči a jejich školitelé na krátké setkání s děkanem 3. 

LF UK a proděkanem pro podporu vědy a evaluaci výuky. 

Prof. Džupa 

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

UK a stejně tak o průběhu přípravy/doplnění akreditací pro habilitační a jmenovací řízení 

(Anesteziologie a intenzivní medicína, Dermatovenerologie). 

Prof. Šlamberová 

 Proděkanka Šlamberová informovala o vyhlášení nominací na: Cena Arnošta z Pardubic 2022, 

Cena Josefa Hlávky 2022, Cena MŠMT 2022. V následujících dnech bude probíhat výběr 

vhodných kandidátů. 
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 Proděkanka informovala o výzvě k nominacím vhodných kandidátu 3. LF UK do předsednictva 

TA ČR a GA ČR. O možných návrzích zatím nebylo definitivně rozhodnuto. 

 

K. Grygarová 

 Přípravy na ples 3. LF UK probíhají podle plánu. 

 

Dr. Vácha 

 AS 3. LF UK – 12.4.2022 

Dr. Marx 

 Proděkan informoval o návrhu změny přijímajícího řízení, který bude předložen k projednání 

na příští AS 3. LF UK. 

 Od příštího ak. roku bude zavedena kontrola přítomnosti ve výuce v elektronické podobě – u 

učeben budou upraveny/instalovány čtečky karet (náklady na výrobu čtecích zařízení budou 

cca 100tis.). 

JUDr. Mužíková  

 Tajemnice informovala o 6 klimatizačních jednotkách, které má fakulta ještě k dispozici. Po 

předjednání s PTO a SO budou umístěny na vybraná místa v budově B. 

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


