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Zápis z 10. jednání kolegia děkana 3.LF UK v období 2018-22, konaného dne 24.5.2018 

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

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

 

1. Zápis ze 2.5. byl schválen bez připomínek. 

2. Kolegium schválilo přesuny místností Ústavu epidemiologie a Ústavu pro studium obezity a 

diabetu. Technickou realizaci upřesní tajemnice s proděkanem Polákem. Případné další 

přesuny místností jiných ústavů budou projednány později. 

3. Kolegium projednalo žádost několika studentů 1.ročníku o vyvěšení palestinské vlajky jako 

projev solidarity s utrpením palestinského lidu. Studenti argumentovali předchozím 

vyvěšením tibetské vlajky a upozorňovali na analogii. Závěr diskuze členů kolegia: fakulta jako 

instituce se nebude angažovat v politických diskuzích a proklamacích k otázkám mezinárodní 

politiky. Nebude tedy nadále vyvěšovat žádné vlajky kromě oficiálních státních symbolů při 

příslušných oficiálních příležitostech. 

4. Děkan seznámil členy kolegia s jednáním o získání pozemků a/nebo budov pro budoucí rozvoj 

fakulty. 

5. Děkan seznámil členy kolegia s jednáním na Úřadu vlády o navýšení financování LF v ČR. 

Informace proběhla i ve sdělovacích prostředcích. 

6. Děkan informoval členy kolegia o pololetních odměnách zaměstnancům fakulty na základě 

návrhů přednostů ústavů a klinik. Odměny pro zaměstnance děkanátu navrhne tajemnice. 

7. Kolegium schválilo návrh děkana na zavedení výkazů práce (sebehodnocení) přednostů 

ústavů a klinik. Budou se vyplňovat vždy na podzim za předešlý skončený školní rok a budou 

sloužit jako jeden z podkladů pro odměny přednostům. 

8. Proděkan Duška upřesnil financování programů Progres v tomto roce. 

9. Proděkani Polák a Šlamberová upřesnili plán na přejmenování ÚSOD na Ústav patofyziologie 

a ÚNKPF na Ústav fyziologie. 

10. Proděkanka Šlamberová informovala o průběhu SVK. 

11. Student Lauer informoval o průběhu 3.ročníku běhu V3. 

12. Proděkanka Arenbergerová informovala o postupu programu „Nábyteček“. 

13. Proděkanka Arenbergerová informovala o zřízení webové stránku Klubu Alumni 3.LF. 

14. Proděkanka Šlamberová informovala o mezinárodní lékařské postgraduální konferenci. 

15. Děkan vyzval členy kolegia k přípravě a nahlášení témat pro Setkání s přednosty a 

přednostkami klinik a ústavů 14.6.  

16. Proděkanka Šlamberová a proděkan Polák informovali o Evropské univerzitní aliance „4EU" 

17. Kolegium projednalo provoz parkoviště před fakultou. Kritizovány byly dva jevy: (a) 

parkoviště je někdy přeplněné a vozidla parkují i přímo před vchodem do fakulty, kde je 

povolen vjezd pouze pro zásobování, (b) na parkovišti jsou často zaparkována vozidla 

zaměstnanců nemocnice nebo dokonce úplně cizích osob a zaměstnanci fakulty pak nemají 

kde parkovat. Kolegium přijalo návrh proděkana Dušky na budoucí principy provozu 

parkoviště takto: 

- Vjezdová kamera pustí dovnitř jen vozidla s SPZ zaměstnanců fakulty 

- Systém bude naprogramován tak, aby nepustil na parkoviště více vozidel než je 

parkovacích míst 
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- Vjezd pro zaměstnance nebude zpoplatněn, nebude ani zohledněna pracovní pozice 

konkrétního zaměstnance, nadále bude platit dosavadní princip, kdo první přijede - 

parkuje 

- Případní hosté budou vpuštěni vrátným podle aktuálního počtu volných míst 

- Při plánovaných akcích (např. jednání VR fakulty, na které přijíždějí i mimopražští členové 

VR) bude na daný termín vjezd naprogramován pro menší počet vozidel zaměstnanců 

- 1 místo bude vyhrazeno pro invalidy 

- 1 místo bude vyhrazeno pro současného děkana 

- 1 místo bude vyhrazeno pro minulého děkana 

Technickou realizaci zajistí tajemnice. 

 

Prof. Džupa 

1. Proděkan informoval členy kolegia děkana o tom, že jsme byli požádáni o doplnění CV všech 

kandidátů na zahájení habilitačního a jmenovacího řízení v nejbližších letech vyjmenovaných 

v předložených žádostech o akreditaci na habilitační a jmenovací řízení. 

Prof. Šlamberová 

1. Proděkanka seznámila členy kolegia děkana s návrhem úprav stipendijních pravidel.  

Doc. Polák 

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

2. Proděkan informoval členy kolegia děkana o tom, že se nepřihlásil žádný zájemce na výzvu 

v projektu Univerzity Karlovy „Fond post-doc pobytů Univerzity Karlovy“. Kolegium děkana se 

shodlo, že je možné ještě dodatečně návrhy zájemců přijmout. 

Prof. Anděl 

1. Proděkan informoval o přijetí prof. Widimského za člena Učené společnosti. 

2. Proděkan informoval o průběhu své práce v OP VVV „HR Awards“. 

Dr. Vácha 

1. Zasedání AS 3. LF UK – 12.6.2018. 

Doc. Dlouhý 

1. Schůzka garantů se uskuteční 5.6.2018. 

2. Připomínky k návrhu vyhlášky Ministerstva zdravotnictví o zkušebním řádu byly odeslány.  

Dr. Marx 

1. Proděkan informoval členy kolegia děkana o nutnosti navýšení počtu komisí (4.7.2018) pro 

přijímací zkoušky (AJ) neboť bylo přijato víc přihlášek ke studiu než v minulých letech 

(zejména od uchazečů z Íránu). 

2. Proděkan se dotázal na stanovisko kolegia děkana na možnost prodloužení splatnosti 

školného v případě, že žádost nesplňuje žádnou z relevantních odůvodnění pro posun 

termínu. Stanovisko KD je k takovým žádostem negativní. 

Zapsala: K. Mitasová 
Za správnost: prof. Widimský 
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