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Zápis z 2. jednání kolegia děkana 3. LF UK v období 2018-22, konaného dne 15.2.2018 

Přítomni: Prof. Widimský, doc. Duška, prof. Džupa, prof. Šlamberová, doc. Polák, doc. Arenbergerová, 

dr. Marx, dr. Mužíková, David Lauer 

Omluveni: doc. Dlouhý, dr. Vácha 

1. Děkan informoval o jednání s ředitelkou SZÚ Ing. Sosnovcovou a o přípravě Memoranda o

spolupráci 3. LF UK a SZÚ.

2. Děkan seznámil členy kolegia s principy rozdělování financí v rámci UK a s přehledem

přidělených financí 3. LF za rok 2017.

3. Děkan a tajemnice seznámili členy kolegia s přehledem příjmů a výdajů fakulty v uplynulých

letech.

4. Děkan informoval o statistických údajích pracovišť fakulty: podlahová plocha, drahé přístroje,

efektivita výuky a výzkumu ve vztahu ke mzdovým nákladům.

5. Děkan a tajemnice seznámili v souvislosti s novým vnitřním mzdovým předpisem UK členy

kolegia děkana se mzdovou strategií fakulty pro rok 2018 a současně také s návrhem

transparentních pravidel pro odměňování pracovníků.

6. Děkan informoval o proběhlých návštěvách pracovišť 3. LF UK.

7. Členové kolegia děkana diskutovali o fakultních komisích (činnost a personální obsazení).

Fakulta bude mít následující komise: Disciplinární komise, Etická komise, Komise pro evaluaci

výuky, Komise pro výuku, Komise pro ochranu pokusných zvířat, Zahraniční komise,

Likvidační komise, Komise pro náhradu škod, Komise inventarizační a nově Komise pro

doktorské studium. Kolegium děkana souhlasilo se zrušením: Ediční komise, Komise pro

posuzování příplatků za práci ve ztíženém prostředí, Komise pro vědu a výzkum, Komise pro

výpočetní techniku.

8. Děkan informoval členy kolegia o plánovaných VŘ na přednosty v roce 2018.

9. Členové kolegia děkana jednali o části návrhů studentů z konce roku 2017 (propojení el.

rozvrhů s programem výuka – bude zpracováno jako projekt; manuál pro PGS studenty –

vznikne Komise pro doktorské studium; zpřehlednění curicula magisterského studia –

proběhne inventura curicula; zlevnění triček pro Bc. studenty – trička nebude nutné si

kupovat).

10. Termíny pro porady přednostů klinik a ústavů s vedením 3. LF UK: 8.3. (14:00 hod.), 14.6.

(14:00 hod.), 13.9. (14:00 hod.), 11.11. (výjezdní zasedání).

11. Termíny přijímacích řízení: 19.-21.6.2018

12. Termíny promocí: 17.7.2018., 25.- 26.10.2018, 5.11.2018, 17.7.2019

13. Termín imatrikulace: 4.10.

14. Termíny kolegií děkana do konce června: 1.3., 15.3., 22.3., 5.4., 12.4., 26.4., 3.5., 24.5., 7.6.,

14.6., 28.6.

15. Tajemnice požádala proděkany o přenos informací v rámci jejich působnosti směrem

k pracovníkům, které metodicky řídí.

Dr. Marx 
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1. Proděkan předložil žádost „Spolku Running With Those That Can´t“ o umístění sídla na 3. LF

UK. Děkan a kolegium děkana souhlasí. Žádost bude postoupena rektorovi k vyjádření.

Doc. Duška 

1. Proděkan informoval o navržených nominacích do panelů AZV.

2. Proděkan informoval o rozdělení institucionální podpory pro vědu (PROGRES)

Doc. Polák 

1. Proděkan předložil přehled plánovaných zahraničních služebních cest – KD souhlasí.

Prof. Šlamberová 

1. Proděkanka informovala členy kolegia o tom, že připravuje hodnocení školitelů.

 Prof. Džupa 

1. Proděkan informoval o změněné metodice pro vkládání habilitačních prací do repozitáře.

2. Proděkan upozornil na nutnost začít s přípravou akreditací pro habilitační řízení a řízení 
jmenování profesorem minimálně 1 rok před jejich koncem.

3. Proděkan informoval plánovaných habilitačních řízení a řízení jmenování profesorem.

4. Proděkan otevřel téma možnosti elektronického hlasování na 3. LF UK (UK toto hlasování 
umožňuje). Tato možnost bude prověřena z hlediska technických požadavků. 

Doc. Arenbergerová 

1. Proděkanka informovala členy kolegia o postupu příprav Setkání u příležitosti zlaté promoce

(ročník 1968), které se uskuteční 5.10. od 17:00 hod. v aule Karolina.

2. Proděkanka informovala členy kolegia o změně místa konání setkání absolventů 3. LF UK,

které je naplánováno na 5.10. a které se nově nebude konat ve Forum Karlín. Návrh je, aby se

absolventi sešli v budově fakulty, kde pro ně bude připraven program (ve spolupráci se

studenty). Porobnosti budou dále diskutovány.

3. Pozvání na ples 3. LF UK bude uveřejněno na webových stránkách fakulty, FCB, VNS a děkan

rozešle osobní pozvání VIP hostům.

4. Proděkanka informovala členy kolegia o přípravách úprav AJ webových stránek.

5. Proděkanka informovala členy kolegia o průběhu příprav projektu „Nábyteček“.

D. Lauer

1. D. Lauer se zajímal o pojištění nepovinných stáží. Detaily týkající se využití fakultou

smluveného pojištění odpovědnosti za škodu pro nepovinné stáže jsou nyní předmětem

jednání fakulty s pojišťovnou.

2. D. Lauer vznesl dotaz na umístění “tabla“ s fotografiemi vedení fakulty, a to ve vstupní hale

fakulty. Bude prověřeno, zda je možné použít stávající tablo.

Zapsala: K. Mitasová 

Za správnost: prof. Widimský 


