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Zápis ze 4. jednání kolegia děkana 3.LF UK v období 2018-22, konaného dne 15.3.2018 

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

doc. Dlouhý, dr. Marx, D. Lauer 

Omluveni: prof. Anděl, dr. Vácha, JUDr. Mužíková 

 

1. Děkan informoval o proběhlých návštěvách na fakultních pracovištích. 

2. Děkan informoval o změnách úvazků řešitelů nových projektů GAČR a OP VVV tak, aby nebyl 

překročen maximální povolený součet úvazků a přitom byla zachována ekonomická motivace 

pracovat na grantech. 

3. Obsazení Etické komise a Komise pro etiku akademické práce – plánovaný bod byl pro 

nepřítomnost obou navržených předsedů těchto komisí odložen na další jednání. 

4. Rozhodnutí o dlouhodobém rozvoji bakalářských studijních programů. Kolegium děkana 

podrobně diskutovalo o současných a možných budoucích studijních programech na fakultě. 

V současné době na 3.LF probíhají 4 bakalářské studijní programy, 1 magisterský a fakulta 

koordinuje 1 doktorský SP. V pokročilé fázi příprav v rámci OP VVV je zahájení pátého 

bakalářského SP (nutriční terapeut) a ve výhledu je i rozšíření jednoho ze čtyř stávajících 

bakalářských SP (fyzioterapie v K.Varech). Tento poměr mezi Bc / Mgr / PhD studijními 

programy neodpovídá ambicím Univerzity Karlovy směřovat k mezinárodní excelenci 

především v magisterských a doktorských SP a v oblasti výzkumu. Po velmi konstruktivní 

diskuzi kolegium děkana schválilo pro další roky podporu těmto bakalářským SP: (a) 

všeobecná sestra prezenční studium – tento SP bude v budoucnu rozšířen o navazující 

dvouletý magisterský SP „ARIP“, (b) fyzioterapie, (c) dentální hygienistka, (d) nutriční 

terapeut. Nebudou nadále otevírány nové první ročníky tří typů programů: kombinovaná 

forma SP všeobecná sestra, obě formy SP veřejné zdravotnictví. 

5. Principy odměňování pracovníků fakulty. Kolegium děkana podrobně diskutovalo o 

transparentních a spravedlivých principech pro odměňování pracovníků fakulty. Odměny 

budou moci být poskytovány pracovníkům fakulty, pokud to ekonomická situace fakulty 

umožní a to trojím způsobem: (A) výkonové odměny za výzkumné výsledky, za výuku podle 

předem známých a transparentních principů a odměny za specializační vzdělávání (B) 

odměny za celoroční ev. pololetní práci na základě návrhů přednostů ústavů a klinik a 

vedoucích oddělení děkanátu, (C) mimořádné odměny. Konečná podoba bude projednána na 

dalším jednání KD. 

6. Kolegium podpořilo návrh nového DSP Kardiovaskulární vědy. 

7. Proděkan Duška představil návrh principů jarní evaluace vědecké práce. Po diskusi v kolegiu 

děkan pověřil doc. Dušku připravit  ke schválení návrh odměn za jarní evaluace podle 

stávajících pravidel (IF > 2), a k diskusi pro další roky alternativy  odměňování dle kvartilů 

pořadí časopisů v daném oboru.  

8. Termín jednání Komise pro výuku dohodne proděkan Marx s děkanem v nejbližší době. 

Komise pro evaluaci výuky se sejde 11.4. 

9. Proděkan Polák informoval o aktuálním stavu příprav výjezdů akademických pracovníků 

v rámci mobility. 

10. Termíny jednání Zahraniční komise budou: 28.3., 18.4., 10.10., 14.11. 

11. Termín jednání Komise pro doktorské studium byl stanoven na 4.4. 

12. Proděkan Džupa informoval o chystaných akreditacích habilitačních a jmenovacích řízení. 

13. Ekonomický plán pro bakalářský SP Nutriční terapeut vč. plánu na ekonomiku provozu 

experimentální kuchyně připraví proděkan Dlouhý do příštího jednání kolegia. 
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14. Děkan informoval o žádosti o příspěvek Trimed - spolku studentů 3. lékařské fakulty UK na 

činnost pro akademický rok 2017/2018 ve výši 235tis. Děkan a členové kolegia děkana 

souhlasí. 

15. Děkan informoval o přípravě Směrnice o poskytování finančních příspěvků zájmovým 

sdružením. Připravena bude od konce dubna 2018. 

16. Děkan informoval o plánované schůzce s předsedkyni Základní odborové organizace FNKV a 

3. LF UK. 

 

 

Doc. Duška 

1. Po představení magisterského navazujícího studia ARIP a diskusi v kolegiu děkan pověřil doc. 

Dušku připravit obor k akreditaci na 3. LF UK. 

Prof. Džupa 

1. Proděkan informoval o konání kulatého stolu na téma budoucnosti financování GAUK  - 

10.4.2018, kterého se za fakultu zúčastní. 

Prof. Šlamberová 

1. Proděkanka informovala členy kolegia děkana o výsledcích GAUK – fakulta byla mimořádně 

úspěšná a získala 16 z 34 podaných projektů.  

Doc. Polák 

1. Služební cesty – 2 služební cesty z předloženého seznamu nebyly schváleny, a to ze 

dvou důvodů: (a) pozdního podání žádostí (den zahájení služební cesty měl být v den 

schvalování žádosti kolegiem děkana) a (b) pouhé pasivní účasti účastníků na dané akci. 

Ostatní služební cesty byly schváleny. 

Doc. Arenbergerová 

1. Proděkanka informovala o stavu příprav projektu „Nábyteček“. 

2. Kolegium děkana schválilo částku 45tis Kč pro přípravu a výrobu propagačních předmětů pro 

tento kalendářní rok. 

Doc. Dlouhý 

1. Proděkan informoval o zasedání KOR specializačního vzdělávání, které proběhne příští týden 

v Hradci Králové. 

2. Proděkan připraví podklady pro Asociaci děkanů lékařských fakult k oblasti specializačního 

vzdělávání.  

Dr. Marx 

1. Proděkan předložil žádost studenta z AJ kurikula o odpuštění 50% školeného, a to z důvodu 

špatné ekonomické situace v jeho zemi. Žádost nespadá do žádné z kategorií umožňujících 

odpuštění školného, které jsou uvedeny ve vnitřních předpisech UK. Děkan a členové kolegia 

děkana schválili pro studenta splátkový kalendář. 

 
Zapsala: K. Mitasová 
Za správnost: prof. Widimský 


