
Zápis ze 19. jednání kolegia děkana 3.LF UK v období 2018-22, konaného dne 11.10.2018 

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

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

Omluveni: Dr. Vácha 

1. Schválení zápisu ze 20.9. (všichni) 

2. V nepřítomnosti předsedy AS informoval děkan o jednání AS dne 9.října. 

3. Děkan s proděkanem Dlouhým informovali o žádosti 2.LF o poskytnutí software k evidenci účastníků 

kurzů specializačního vzdělávání. Kolegium podpořilo poskytnutí tohoto programu 2.lékařské fakultě 

s tím, že jeho provoz si musí 2.LF zajistit sama. 

4. Proděkan Duška informoval o přípravě žádosti o podstatnou změnu projektu na Simulační centrum. 

Děkan v této záležitosti bude odpoledne jednat s náměstkem MŠMT. 

5. Kolegium vyjádřilo poděkování proděkance Arenbergerové za přípravu a průběh Zlaté promoce 

v Karolinu. 

6. Proděkanka Arenbergerová připraví do konce roku návrh na fungování klubu Alumni 3.LF včetně 

ekonomiky (členské příspěvky apod.). Poté kolegium rozhodne též o tom, jakou formou bude tato akce 

pořádána v roce 2019. 

7. Proděkanka Arenbergerová informovala o stavu projektu „nábyteček“. 

8. Proděkan Anděl slíbil do 18.10. zajistit Vánoční koncert 3.LF na večer 13.prosince. 

9. Děkan vyzval všechny členy kolegia, aby mu do 17.10. zaslali návrhy bodů do programu výjezdního 

zasedání v Táboře. Děkan vypracuje rámcový časový plán. 

10. Proděkan Džupa informoval o diskuzi na posledním zasedání Vědecké rady 3.LF ohledně sporných kritérií 

habilitačních a jmenovacích řízení, resp. rozdílného vnímání doporučených počtů a kvality publikací. 

Všichni členové kolegia se vyslovili, aby kritéria na 3.LF ve srovnání s kritérii celé UK zůstali o něco 

přísnější. Hlavní otázky jsou tyto: (a) Mají se mezi publikace, ve kterých je žadatel prvním, 

korespondujícím nebo senior autorem počítat jen publikace s IF nad 0,5 nebo i publikace s nižším IF nebo 

dokonce bez IF (např. v tuzemských recenzovaných časopisech) ? (b) Akceptovat pojem „senior autor“ 

nebo ho na 3.LF vyřadit a akceptovat jen pojmy „první autor“ a „korespondující autor“ ? (c) Pokud bude 

pojem „senior autor“ na 3.LF uznáván, jak ho definovat – pokud ho vůbec chceme definovat ? O 

konkrétní podobě bude jednat kolegium na příštím zasedání 18.10. a závěr kolegia bude předložen 

Vědecké radě dne 1.11. 

11. Děkan informoval o zájmu krajských nemocnic v Č.Budějovicích a v Ústí n. Labem o větší podíl na výuce 

studentů. Kolegium tuto možnost vítá, o technických aspektech bude dál jednat děkan a proděkan Marx 

s odpovědnými pracovníky obou krajských nemocnic. 

12. Proděkan Marx upřesnil termíny všech promocí na celý akademický rok: 26.10. (bakaláři)  

a 5.11.2018, 17.7.2019 (magistři). 

13. Kolegium schválilo výsledky hodnocení vnitřní soutěže IP UK předložené proděkanem Dlouhým. 

14. Kolegium předběžně podpořilo návrhy na možné budoucí malé projekty OP VVV předložené doc. 

Kučerou a dr. Henebergem. 

15. Děkan informoval o tom, že reakreditace všech SP musí být fakultou připravena během následujících 18 

měsíců, tj. nejpozději do jara 2020. 

16. Přípravou slavnostní Akademické obce 31.10. byla pověřena proděkanka Arenbergerová. Vystoupí 

krátce děkan s úvodním slovem, dále pak za předešlé děkany prof. Anděl,  

10 minutový prostor bude poskytnut vzpomínce na prof. Jonáše a 10-15 minut pro hudební vystoupení 

studentského spolku A patella. Další části programu budou upřesněny nejpozději do 18.10. 

 

 

 

 



Doc. Duška 

1. Proděkan informoval členy kolegia děkana o přípravě podkladů pro podzimní evaluace. 

Prof. Džupa 

1. Proděkan předložil přehled plánovaných habilitačních řízení a řízení jmenování profesorem na období 

do února 2019. 

Prof. Šlamberová 

1. Promoce Ph.D. studia bude 30.11. v 10:30 hod. Za 3. LF UK se zúčastní prof. Šlamberová a doc. Duška. 

2. 17.-18.10.2018 se uskuteční SVK. Akcí zahájí děkan 17.10. v 15:00 hod. 

3. Proděkanka informovala členy kolegia děkana o přípravě materiálu k čerpání stipendií – návrhy budou 

řešeny s RUK. 

Doc. Polák 

1. Proděkan předložil přehled plánovaných služebních cest  - děkan a členové KD souhlasí. 

2. Proděkan informoval o dotazu dr. Svobodové na možnost finančně podpořit dva studenty 

ošetřovatelství, kteří se v lednu 2019 zúčastní semináře k paliativní péči v Belgii – děkan  

a členové KD s finančním příspěvkem na cestu a pobyt obou studentů souhlasí. Formální kroky dořeší 

proděkan Polák a dr. Svobodovou.     

3. Proděkan informoval o dopisu Odboru zahraničních vztahů UK týkajícího se spolupráce s institucemi 

v tzv. Republice Náhorní Karabach. V případě jakékoli stávající nebo plánované spolupráce (studentská 

a akademická mobilita, věda a výzkum a další), je nezbytné se obrátit na doc. Poláka. 

Doc. Dlouhý 

1. Vyhláška o kmenech vyšla 9.10. a bude nutná reakreditaci všech kmenových kurzů. Proděkan 

v této souvislosti informoval o možnosti pořádat základní povinné kurzy v e-learningové 

podobě. 
2. Proděkan informoval o připravovaných změnách garantů kurzů. 

3. Proděkan informoval o přijetí nové pracovnice do Oddělení rozvoje. 

Dr. Marx 

1. Proděkan předložil žádosti studentů o finanční příspěvky – jednotlivé žádosti byly členy kolegia děkana 

projednány a jejich výsledky jsou k dispozici u proděkana Marxe. 

2. 17.10. je vyhlášen Děkanský den. 

David Lauer 

1. D. Lauer informoval vedení fakulty o vzniku falešného účtu studentského spolku 3. LF UK na Instagramu, 

který byl použit k nevhodné komunikaci se studentkou naší fakulty. Členové AS  

3. LF UK získali podrobné informace k této záležitosti – děkan a členové kolegia děkana souhlasí s jejich 

odesláním AS 2. LF UK k dalšímu řešení. D. Lauer připraví písemně podklady, které předá děkanovi 3. LF 

UK, který se spojí s děkanem 2. LF UK k dořešení situace 

 

 

Zapsala: K. Mitasová 
Za správnost: prof. Widimský 

 


