
Dokument zapsán pod číslem: 7-15/2018 
 

Zápis ze 7. jednání kolegia děkana 3.LF UK v období 2018-22, konaného dne 12.4.2018 

Přítomni: prof. Widimský, doc. Duška, prof. Džupa, prof. Šlamberová, doc. Polák, prof. Anděl,   

JUDr. Mužíková, doc. Arenbergerová, doc. Dlouhý, dr. Marx, D. Lauer 

Omluveni: dr. Vácha 

1. Byl schválen zápis z minulého kolegia. 

2. Komise pro etiku akademické práce byla doplněna vedle doc. Arenbergerové o dvě další 

ženy: prof. Moťovskou a dr. Rossmeislovou. 

3. Kolegium prodiskutovalo budoucí přístup fakulty ke stipendiím doktorandů. Shoda nastala ve 

dvou základních otázkách: (a) standardní výše stipendia bude 11 000 Kč / měs. , (b) případné 

navyšování měsíční výše stipendia bude vázáno na výsledky studia, nikoli na dobu jeho trvání. 

Proděkanka Šlamberová s děkanem připraví návrh nové směrnice. 

4. Tajemnice předložila návrh na přesun archivu do pronajatých prostor v Litevské ulici. 

Kolegium návrh přivítalo a pověřilo tajemnici přípravou nájemní smlouvy. 

5. Děkan informoval členy kolegia děkana o návrhu na přejmenování dvou ústavů: Ústavu 

normální, patologické a klinické fyziologie na Fyziologický ústav, a Ústavu pro studium 

obezity a diabetu na Ústav patofyziologie. Většina členů kolegia návrh podpořila. 

6. Kolegium děkana projednalo situaci v interních oborech po dopise části lékařů interních klinik 

řediteli nemocnice. Děkan v tomto smyslu již jednal a bude dále jednat s ředitelem FNKV. 

7. Děkan přislíbil do začátku školního roku 2018-19 vypracovat strategii fakulty v otázce 

plastových odpadů vzniklých na fakultě. Úkol pro děkana vyplynul z jednání AS 3.LF dne 10.4. 

8. Děkan se postupně začne scházet s přednosty ústavů a klinik a projednávat s nimi další rozvoj 

jimi řízených pracovišť. 

9. Děkan požádal proděkana Anděla, aby na příští jednání kolegia děkana pozval ing. Sibaie 

z FNKV. Ing. Sibai byl pověřen ředitelem FNKV k vytipování vhodného pozemku, na kterém by 

FNKV poskytla fakultě právo stavby. 

10. Děkan s tajemnicí a prostorově příslušnými přednosty zahájí v příštím týdnu jednání o 

podobě druhé fáze akce „kulový blesk“. 

11. Byla diskutována otázka získání mikrobiologa na místo doc. Bednáře, který zvažuje odchod do 

důchodu. 

 

Prof. Džupa 

1. Proděkan informoval členy kolegia děkana o probíhajících a připravovaných habilitačních 

řízeních a řízeních jmenování profesorem.  

2. Proděkan informoval členy kolegia děkana o přípravách akreditačních řízení. 

3. Proděkan informoval o závěrech z Kulatého stolu GA UK, který se uskutečnil 10.4.2018.  

a. krácení finančních prostředků zpravodaji by bylo vhodné provádět po dohodě 

s řešitelem, aby nedošlo ke krácení těch složek rozpočtu, které jsou pro řešení grantu 

nepodkročitelné 

b. snížení režie fakult z 20 % na 15 % 

c. v případě, že projekt bude splňovat všechny potřebné náležitosti, ale umístí se pod 

čarou a nebude podpořen, může být podán příští rok znovu a bude zajištěno, že jej 

bude hodnotit jiný zpravodaj než v předešlém roce 

Prof. Šlamberová 
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1. Proděkanka informovala o možnosti nominovat kandidáty na cenu Česká hlava Ceny ministra 

školství ČR.  

Doc. Polák 

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

2. Proděkan se dotázal na stanovisko vedení fakulty k možnosti podávat návrhy na udělení 

čestného titulu „Hostující profesor“. Udělování tohoto čestného titulu se řídí metodikou UK a 

není do budoucna spojeno s žádnými finančními závazky fakulty. Za této podmínky KD 

souhlasí s možností navrhnout udělení titulu významným spolupracovníkům ze zahraničí. 

Titul by se měl preferenčně vázat k delším přednáškovým či výzkumným pobytům dotyčných 

zahraničních pracovníků na fakultě, nikoli k velmi krátkým ojedinělým návštěvám. 

Doc. Dlouhý 

1. Proděkan seznámil členy kolegia děkana s přehledem výzev OP VVV pro rok 2018. Bližší 

informace budou zveřejněny, jakmile budou k dispozici na MŠMT ČR a UK. 

 

Dr. Marx 

1. Proděkan přednesl žádosti o finanční příspěvek: 

a. Jiří Sýkora (IFMSA), cesta do Rakouska a Polska – žádá 4.700,- Kč – děkan a KD 

souhlasí 

b. Ján Křemen (IFMSA), cesta do Rakouska – žádá 1.700,- Kč – děkan a KD souhlasí 

c. Nikol Šotolová, cesta do Polska – žádá 2.000,- Kč – děkan a KD žádají doložit další 

náležitosti pobytu, děkan a KD rozhodnou později 

2. Proděkan požádal o obecné stanovisko k žádostem o uzavírání smluv o spolupráci 

s agenturami (momentálně mají zájem agentury z Íránu a Turecka). Děkan a KD doporučují 

pečlivě zvážit uzavření jakékoli nové smlouvy s agenturami ze zahraničí. Fakulta disponuje 

v současné době dostatečným počtem smluv s agenturami, které dlouhodobě zajišťují 

stabilní počet uchazečů o studium v AJ. T.č. není potřeba tuto činnost dále expandovat. 

3. Proděkan sdělil, že oslovil přednosty klinik a ústavů se žádostí o delegování 2-3 pracovníků 

z každého pracoviště pro přijímací zkoušky. 

4. Proděkan předložil žádost studenta o z AJ kurikula o odpouštění penále za pozdní zaplacení 

školného, vzniklého čekáním na rozhodnutí děkana, kterou KD projednalo 15.3.2018. (viz. 

zápis děkana č.4  dne z 15.3.2018). Děkan a kolegium děkana souhlasí s odpuštěním penále.  

5. Proděkan vznesl dotaz na možnost platebního terminálu na ekonomickém oddělení pro 

možnost platby studentů kartou. Fakulta zjistí administrativní náročnost zavedení terminálu a 

finanční zátěž pro fakultu. 

Doc. Arenbergerová 

1. Proděkanka informovala o stavu projektu „Nábyteček“. 

D. Lauer 

1. D. Lauer informoval o přípravě dalšího běhu „Vinohradská trojka“ (17.5.) 

 

Zapsala: K. Mitasová 
Za správnost: prof. Widimský 
 


