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Zápis z 9. jednání kolegia děkana 3.LF UK v období 2018-22, konaného dne 3.5.2018 

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

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

Omluveni: doc. Arenbergerová , dr. Vácha 

 

1. Zápis z 25.4. byl schválen bez připomínek. 

2. Proděkanka Šlamberová předložila k diskuzi možnosti úprav stipendií v prezenční formě DSP. 

Bylo schváleno zvýšení základního stipendia pro studenty v prezenční formě DSP na 11 000 

Kč měsíčně a tato částka zůstane stejná po celou standardní dobu studia (tj. 3-4 roky). Tento 

návrh bude předložen k projednání AS 3.LF na květnovém jednání proděkankou Šlamberovou 

(děkan z jednání AS 15.5. omluven pro zahraniční cestu) . Žádné stipendium nebude 

vypláceno v případných dalších letech studia. Případné zvýšení stipendia či jednorázové 

mimořádné stipendium bude vázáno výhradně na splnění konkrétních studijních povinností 

(publikace, zkoušky). Návrh zvyšování stipendií bude dopracován do příštího jednání kolegia. 

Do příštího jednání kolegia připraví proděkanka Šlamberová společně s děkanem návrh 

analýzy a aktualizace školitelů z řad fakultních pracovníků. 

3. Děkan informoval o Fondu UK pro zahraniční post-doc a o programu PRIMUS. Fond post-doc 

bude v kompetenci proděkana Poláka. 

4. Děkan informoval o jednání rozšířeného kolegia rektora 2.5. 

5. Proděkan Duška představil návrh odměn za Jarní evaluaci publikací (kritéria splnilo 52 

publikovaných článků). Strop byl schválen na částce 150 000 Kč (pro jednoho pracovníka se 

třemi prvoautorskými články v časopisech s IF). Celková částka pro odměny bude činit 2,5mil 

Kč. 

6. Proděkan Džupa informoval o programu dnešního jednání VR 3.LF. 

7. Děkan informoval o požadavcích ústavů anatomie a jazyků na mírné personální posílení. 

Děkan bude dále řešit s přednosty dotyčných ústavů. 

8. Proděkanka Šlamberová předložila k diskuzi myšlenku na uspořádání mezinárodní SVK v roce 

2019 pro 4 univerzity v rámci projektu 4EU. Děkan záměr projedná s rektorem UK. 

9. Proděkan Anděl (a vedoucí Katedry vnitřního lékařství) informoval o jednání této katedry. 

Společně s děkanem dořeší otázku koordinátora výuky interní propedeutiky a koordinátora 

výuky interny pro bakaláře. 

10. Děkan informoval o některých podstatných bodech ze včerejšího jednání komise pro výuku 

(PS 5.-6.r.): výuka kasuistikami (case-based learning), prodloužení výuky infekce na 2 týdny, 

požadavek na více času věnovaného praktickému (všeobecnému) lékařství. Bude dále řešeno 

ve spolupráci s proděkanem Marxem. 

11. Kolegium schválilo záměr vytvořit Donatio Facultatis Medicae Tertiae pro podporu projektů 

mimořádně nadaných absolventů LF s perspektivou budoucí vědecké excelence. Fakulta by 

ročně mohla udělit 0-3 projekty podle kvality návrhů a aktuálních finančních možností 

fakulty. Předběžná úvaha je o částce 1 milion Kč / rok s možností prodloužení o další 1 rok 

(výjimečně další 2 roky) pokud je projekt velmi úspěšný. Přibližně dvě třetiny této částky by 

byly použity na osobní náklady a jedna třetina na provozní náklady vč. cestovného. 

Vypracováním konkrétní podoby návrhu včetně pravidel pro získání této podpory byl pověřen 

proděkan Duška. 
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Doc. Duška 

1. Proděkan informoval členy kolegia děkana o dokončení Opatření děkana, kterým se vydává 

Směrnice č. 3/2018 3. LF UK, kterou se stanoví postup při využití buněčných kultur a jejich 

distribuci třetím stranám. Opatření bude vydáno po podpisu děkana. 

 

Prof. Džupa 

1. Proděkan informoval členy kolegia děkana o probíhajících a časovém plánu připravovaných 

habilitačních řízeních a řízeních jmenování profesorem.  

Doc. Polák 

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

2. Proděkan předložil členům kolegia děkana návrh k postupu rozdělení finančních prostředků 

pro rozvoj mezinárodních mobilit z MŠMT ČR Ukazatel D - kolegium děkana se vyslovilo pro 

interní soutěž o tyto prostředky - realizací je pověřen Doc. Polák. 

3. Proděkan předložil členům kolegia děkana nabídku právní pomoci rektorátu při realizaci OP 

VVV Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Univerzity Karlovy 

CZ.02.69/0.0/0.0/16_027/0008495 s nutnosti finanční spoluúčasti dle výsledku tendru - 

vysloven souhlas. 

Prof. Anděl 

1. Proděkan informoval o jednání s panem Sibaiem z FNKV, které se týkalo pozemků ve FNKV. 

V jednání bude dále pokračovat děkan fakulty s ředitelem nemocnice.  

2. V souvislosti se zvýšeným výskytem spalniček se proděkan dotázal na povinnost očkování 

našich studentů. Podrobnosti zjistí dr. Marx. 

Doc. Dlouhý 

1. Schůzka garantů bude svolána na konec května.  

Dr. Marx 

1. Proděkan sdělil členům kolegia děkana, že evaluační výstupy za minulý semestr budou 

projednány na příštím zasedání AS 3. LF UK 

 

D. Lauer 

1. Zasedání AS 3. LF UK – 15.5.2018. 

 

 

Zapsala: K. Mitasová 
Za správnost: prof. Widimský 
 


