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Zápis 1. jednání kolegia děkana 3.LF UK v období 2022-26, konaného dne 3.2.2022 

Přítomni: prof. Widimský, prof. Džupa, prof. Šlamberová, prof. Malíková, doc. Trnka, Dr. Vácha, doc. 
Arenbergerová, doc. Dlouhý, dr. Marx, JUDr. Mužíková, K. Grygarová  
 

1. Schválení zápisu z 27.1.2022 

2. Proděkan Duška navrhl k diskuzi principy rozdělování financí na programy Cooperatio. 

Vzhledem k tomu, že oficiální rozpočet Cooperatio bude fakultám zaslán z RUK kvůli 

provizornímu státnímu rozpočtu nejdříve koncem května (možná však mnohem později), 

připraví vedení fakulty provizorní rozpočet formou záloh. Při přípravě tohoto provizorního 

rozpočtu budou dodrženy tyto principy: 

(a) Předpoklad, že 3.LF díky hodnocení vědy „B“ získá v roce 2022 z UK cca 85 mil. Kč, což je 1,1 

násobek částky z r. 2021 

(b) Podle pravidel Cooperatio z této částky jde na související režii fakulty 20% a na podporu 

mladých vědců 5%. Na přímou podporu jednotlivých programů Cooperatio tedy 

pravděpodobně půjde v roce 2022 cca 64 mil. Kč. 

(c) Tato částka 64 mil. Kč bude rozdělena mezi jednotlivé programy Cooperatio podle úspěšnosti 

akademických pracovníků, kteří se k danému programu přihlásili jako k prvnímu (nebudou se 

tedy zohledňovat vedlejší programy, k nimž se pracovníci přihlásili nad rámec svého hlavního 

programu). 

(d) Úspěšnost akademických pracovníků bude hodnocena pomocí publikačních výstupů za 

hodnocené 5-leté období (tzv. Q-body podle kvality časopisu) a pomocí úspěšnosti 

doktorandů, jejichž školitelé se přihlásili k daném programu Cooperatio. Q-body budou tvořit 

80% váhy hodnocení a úspěšnost školitelů bude tvořit 20% váhy hodnocení. 

(e) Úspěšný školitel je definován tak, že jím vedený student úspěšně obhájí PhD do 60 měsíců od 

začátku studia. Neúspěšný školitel je definován tak, že jím vedený student studium ukončí 

neúspěšně mezi 2.-8.rokem studia. Obhajoba PhD mezi 6.-8.rokem studia se nepočítá ani jako 

úspěšné, ani jako neúspěšné studium. Rovněž ukončení studia po prvním ročníku (hodnocení 

C na konci prvního ročníku) se školiteli nepočítá jako neúspěch. 

(f) Z částky přidělené každému programu Cooperatio může být využito zpravidla 50% (rozmezí 

20-50%) na neinvestiční náklady (provozní výdaje, materiál, služby, cestovné apod.) či na 

investice. Osobní náklady činí zpravidla také 50 % (možné rozmezí 50 - 80 %) daného 

Programu. O poměru financí mezi těmito jednotlivými typy výdajů rozhoduje hlavní fakultní 

koordinátor daného programu se souhlasem děkana. Protože se nejedná o žádné nové 

finanční prostředky pro fakultu, ale jedná se o kontinuitu prostředků na institucionální 

podporu vědy z minulých let (programy PROGRES a PRVOUK), většina těchto prostředků bude 

využita pro pokračování mezd stávajících pracovníků a na odměny určené Smlouvou. 

Doporučuje se, aby přibližně 10% z celkových programu přidělených prostředků koordinátor 

navrhl děkanovi k personálnímu rozvoji daného vědního programu (mzda nových vědeckých 

pracovníků, zvýšení mzdy excelentním současným pracovníkům, navýšení stipendia nejlepším 

doktorandům apod.). 

(g) Konečné znění pravidel na základě těchto principů připraví proděkan Duška s vedoucím odd. 

vědy do 8.2., děkan to (po ev. korekci) obratem předá ke komentářům fakultním právníkům se 

žádostí o formální dopracování do podoby Opatření děkana. Do 21.2. bude konečné znění 

zasláno členům AS 3.LF UK tak, aby 8.3. mohl AS dokument projednat. 

3. Členové kolegia schválili částku max. 400 Kč na osobu na občerstvení po Koncertu 3.LF UK 

v Karolinu 10. února 2022.  

4. Všichni proděkani a tajemnice pošlou své slidy pro Akademickou obec děkanovi do 17.2. 
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5. Děkan seznámil členy KD se závěry Etické komise UK k podání týkajícímu se prof. 

Arenbergera. Členové KD vzali informaci na vědomí. 

6. Proděkanka Malíková připravila podněty k využívání sociálního fondu. Připraví informaci o 

možnostech jeho využití pro zaměstnance fakulty. 

JUDr. Mužíková 

 Tajemnice informovala o hospodaření 3. LF UK za rok 2021 a navrhla přesunutí 28 mil. Kč do 

Fondu provozních prostředků. Členové kolegia děkana a děkan s návrhem souhlasili. 

Dr. Marx 

 Proděkan předložil členům kolegia děkana 3 žádosti 2 studentů IFMSA o finanční příspěvek 

na jejich cesty spojené s účastí na setkání mezinárodní organizace IFMSA. Schváleny 

příspěvky 3x 7. tis. Kč. 

 Proděkan informoval o stávajícím počtu podaných přihlášek ke studiu na 3. LF UK. 

 Proděkan požádala o podrobné jednání, které se bude týkat poplatku za studium v AJ 

kurikulu. Děkan jej pověřil přípravou podkladů na zasedání KD 24.2.2022. 

Doc. Arenbergerová 

 Předložené služební cesty byly schváleny. 

 Práce na přípravě knihy o prof. Andělovi běží bez problémů. 

Dr. Vácha 

 Dr. Vácha informoval o dopise několika studentů z lékařských fakult, který se týkal povinného 

očkování proto Covid19. Děkan zopakoval, že povinné očkování studentů nepodpoří (v 

minulosti se již k obdobným dopisům vyjadřoval). 

Doc. Trnka 

 Proděkan informoval, že pracuje na řešení pronájmu zvířetníku v SZÚ. 

 Proděkan informoval o přípravě fakultní aplikace pro správu a pořizování přístrojů. 

K. Grygarová 

 10.3.2022 (9:30 – 16:30 hod.) proběhne v prostorách fakulty nábor do Registru dárců kostní 

dřeně.  

Prof. Šlamberová 

 Proděkanka informovala o přípravách Ph.D. dne na 3. LF UK a předložila 2 varianty rozpočtu. 

Členové kolegia děkana souhlasili s variantou, která zahrnuje inzerci v Nature Jobs. 

 

Zapsala: K. Mitasová 
Za správnost: prof. Widimský, DrSc. 
 


