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Zápis 55. jednání kolegia děkana 3.LF UK v období 2018-22, konaného dne 27.2.2020 

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

JUDr. Mužíková, K. Grygarová. 

Omluveni: doc. Dlouhý, Dr. Marx, doc. Arenbergerová 

 

1. Byl schválen zápis ze 6.2.2020 

2. Děkan informoval o opatřeních Hygienické stanice k situaci se šířením koronaviru. Kolegium 

schválilo vytvoření 3-členného krizového týmu: prof. Jiří Beneš (infektolog), doc. Martin Čelko 

(epidemiolog), dr. David Marx (proděkan pro studium). 

3. Děkan informoval o probíhajících návštěvách na pracovištích. Budou dokončeny 4.3. 
4. Děkan informoval o připravovaných organizačních změnách pracovišť 3.LF takto: 

- Vznik Ústavu mikrobiologie 3.LF UK + FNKV + SZÚ ke dni 1.4.2020 
- Zrušení Ústavu laboratorní diagnostiky 3.LF UK + FNKV ke dni 31.3.2020 
- Transformace Ústavu imunologie na Ústav imunologie a klinické biochemie 3.LF UK ke dni 

1.4.2020 
- Vznik Kabinetu praktického lékařství 3.LF UK ke dni 1.4.2020. 
- Sloučení I. a II. Interní kliniky – sloučené pracoviště ponese název II.interní klinika 
- Přejmenování Interní – hematologické kliniky na I.interní – hematologickou kliniku 

5. Členové kolegia diskutovali o letos plánovaných úpravách s cílem využití budovy B. Ve 2. NP 
vznikne kancelář proděkana pro studium. V 1.NP (zvýšené přízemí) vznikne (a) jedna nová 
seminární místnost pro cca 50 posluchačů, (b) bude zde umístěna část Simulačního centra a 
budou zde nové prostory pro studenty: (c) děkan splní svůj volební slib daný studentům před 
děkanskou volbou 2017 na vznik druhé tiché studovny a (d) vznikne zde prostor pro studentské 
spolky. Studenti ještě zvažují, že by od požadavku na tichou studovnu ustoupili kvůli lepším 
prostorům pro studentské spolky – bude dořešeno v rámci studentské komory AS. 

6. Děkan informoval členy kolegia o letos plánovaných výběrových řízeních na místa přednostů. 
7. Děkan informoval členy kolegia o průběhu a výsledcích jednání děkanů lékařských fakult 

s ministrem zdravotnictví o specializačním vzdělávání lékařů dne 18.února. 
8. Děkan informoval členy kolegia o průběhu a výsledcích jednání děkanů lékařských  

a zdravotnických fakult s předsedou vlády ČR a s ministrem zdravotnictví v Úřadu vlády dne 
24.února.  

9. Tajemnice s vedoucím provozního oddělení připraví během března návrh Provozního řádu 
obou budov fakulty. 

10. Na čestném doktorátu 4.3.2020 děkana zastoupí proděkan Duška. 
11. Kolegium schválilo návrh proděkana Marxe na zvýšení poplatků za magisterské studium 

v anglickém jazyce o 20 000 Kč / rok na studenta. 
12. Kolegium zahájilo debatu o možnosti stanovit pracovištím mzdové limity pro každý rok. Tyto 

limity by vycházely (a) z aktuální stavu kvůli zajištění kontinuity, (b) rozpočtu UK a potažmo 
3.LF, (c) z rozsahu výuky zajišťované pracovištěm, (d) z evaluace kvality výuky, (e) z kvality a 
objemu vědecké práce (hodnoceno podle publikačních výstupů). V této debatě bude dále 
pokračováno. 

13. Tajemnice otevřela otázku zavedení „dnů osobního rozvoje“ (viz Opatření rektora č. 1/2020). 
Kolegium diskutovalo o některých formálních aspektech (např. zda pracovník využívající den 
osobního rozvoje je daný den považován za pracovníka vykonávajícího práci). Děkan je toho 
názoru, že v této otázce musí být stejné kritérium pro „dny osobního rozvoje“ jako pro období 
„tvůrčího volna“ (tzn. buď je v obou případech pracovník považován za pracovníka v práci, 
nebo naopak). Právní souvislosti (např. jak by se posuzoval úraz či úmrtí pracovníka v době 
„osobního rozvoje“, nebo zda se pracovník může „osobně rozvíjet“ v zahraničí nebo výhradně 
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v ČR, otázka úhrady cesty pokud by se pracovník osobně rozvíjel na kongresu apod.) jsou velmi 
nejasné. Věc bude dále diskutována i s právníky a bude v rámci fakulty uzavřena do konce 
března. 

Doc. Duška 

 Předběžné rozdělení finančních prostředků programů PROGRES – navýšení o cca 8% oproti 
loňskému roku. Proděkan Duška připraví metodiku pro rozdělení, která bude obdobná jako 
v minulém roce. Přednostové a přednostky klinik a ústavů budou informováni na společném 
setkání 2.3.2020. 

 Proděkan informoval o programu GAMA 2, ze kterého byly podpořeny oba nominované 
projekty (dr. Veselá a dr. Heneberg). 

 Proděkan informoval o dalším postupu realizace projektu Simulační centrum. 

Prof. Džupa 

 Proděkan informoval členy kolegia děkana o plánovaných habilitačních řízení a řízeních 
jmenování profesorem na nejbližší období. 

Prof. Šlamberová 

 Cena Alberta Schweitzera – členové KD se shodli na nominaci Dr. Sečníka a dr. Selingerové 

Doc. Polák 

 Doc. Polák předložil za doc. Arenbergerovou návrhy na zahraniční služební cesty – u dr. 
Fontany děkan požaduje doplňující informace, ostatní SC byly schváleny. 

 Radioizotopová laboratoř – realizace bude financována z projektu č. 133240. 

 

  

 

 

 


