
Dokument zapsán pod číslem: 15-15/2018 

Zápis z 15. jednání kolegia děkana 3.LF UK v období 2018-22, konaného dne 2.8.2018 

Přítomni: prof. Widimský, doc. Duška, prof. Džupa, doc. Polák, doc. Arenbergerová, doc. Dlouhý, 

JUDr. Mužíková 

Omluveni: prof. Šlamberová, prof. Anděl, dr. Vácha, Dr. Marx, D. Lauer 

 

1. Byl schválen zápis z 19.7. 

2. Kolegium projednalo přípravu využití příspěvku 17,1 mil. Kč od MŠMT v roce 2018. 

3. Děkan informoval o návštěvě primátora Karlových Varů 31.7. a jeho dotazu na postoj fakulty 

k případnému třetímu pokusu o zahájení studia fyzioterapie v Karlových Varech. Kolegium 

vidí tuto možnost jako problematickou s vysokou pravděpodobností stejného výsledku jako 

letos a vloni. Nicméně diskuze bude uzavřena na jednom z příštích jednání kolegia za 

přítomnosti proděkana pro studium.  

4. Návrh prof. Kalvacha na navázání užších styků s regionální nemocnicí v Rizhao (Čína) byl 

kolegiem zamítnut. 

5. Proděkanka Arenbergerová informovala o stavu příprav setkání absolventů a Zlaté promoce 

(5.10.2018). Zaregistrovalo se již 364 absolventů, další přihlášky ještě docházejí. Hrozí, že 

bude výrazně překročena kapacita Karolina (400 osob), proto kolegium pověřilo proděkanku 

přípravou vstupenek na jméno a stanovením nepřekročitelné deadline pro přihlášky 31.8, 

přihlášky po tomto termínu nebudou přijímány. 

6. Proděkanka Arenbergerová informovala o pokračování projektu „nábyteček“. 

7. Tajemnice fakulty informovala o možnostech a cenách úprav parkoviště. Po zvážení všech 

možností bylo rozhodnuto o zachování status quo. 

8. Proděkan Dlouhý informoval o IP UK na roky 2019-20. 

9. Kolegium projednalo neúnosnou situaci s vysokými teplotami ve všech prostorách budovy 

fakulty. Pověřilo tajemnici fakulty zajištěním nejméně dvou alternativních návrhů na 

vybudování klimatizace v budově. 

10. Byla zahájena diskuze o fakultních výzkumných centrech. V diskuzi bude pokračováno s cílem 

přizpůsobit výzkumná centra realitě institucionálního financování vědy (programy Progres). 

  

Doc. Duška 

1. Děkan pověřil proděkana iniciací jednání s prof. Arenbergerem, a to ve věci novelizace 

smlouvy mezi 3. LF UK a FNKV, která se týká postupu podávání grantových žádostí a dedikací 

publikačních výstupů tak, aby pracovníci klinik a ústavů dostávali jednotné informace a aby 

nebyl mezi oběma institucemi zásadní rozdíl v principech využívání takto získaných finančních 

prostředků, protože výrazný rozdíl by nejspíše ovlivnil chování jednotlivých autorů ve vztahu 

k dedikacím. 

 

Prof. Džupa 

1. Proděkan informoval členy KD o metodickém materiálu NAU k povinnosti vysokých škol 

informovat o změnách při uskutečňování akreditovaných činností.   
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Doc. Polák 

1. Proděkan předložil přehled plánovaných zahraničních služebních cest – KD s předloženým 

návrhem souhlasí. 

 

Doc. Arenbergerová 

1. Proděkanka informovala o jednání s Ing. arch. Kordovskou o řešení kapky. 

2. Proděkanka sdělila členům kolegia děkana, že UK nebude v roce 2018 spolupracovat s AV ČR 

na akci „Týden vědy“. 

 

Doc. Dlouhý 

1. V oblasti specializačního vzdělávání Jihočeské nemocnice, a.s. vznesla požadavek v souvislosti 

s pořádáním kurzů v Českých Budějovicích, aby jí byl umožněn přístup do fakultního systému 

pro přihlašování účastníků, kolegium pro to nevidí důvod a nesouhlasí. 

2. V oblasti rozvoje byly schváleny projekty do části A) IP UK (aktivity směřující k naplnění priorit 

DZ UK), příslušní navrhovatelé budou obesláni, aby připravili projektovou žádost. 

 

 

 

Zapsala: K. Mitasová 
Za správnost: prof. Widimský 
 


