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Zápis 57. jednání kolegia děkana 3.LF UK v období 2018-22, konaného dne 19.3.2020 

Přítomni: prof. Widimský, doc. Duška, prof. Džupa, prof. Šlamberová, doc. Polák, prof. Anděl (on-line), 

dr. Vácha, doc. Dlouhý, Dr. Marx, doc. Arenbergerová (on-line), JUDr. Mužíková, K. Grygarová (on-line). 

 

1. Byl schválen zápis z 12.3.2020 

2. Kolegium děkana po podrobné diskuzi jednomyslně přijalo strategické priority fakulty pro 

období pandemie Covid-19 (příloha zápisu). 

3. Tajemnice informovala a aktuálních opatřeních ohledně Covid-19 v prostorách fakulty (úklid, 

práce zaměstnanců děkanátu z domova, dezinfekční prostředky aj.) 

4. Byla doporučena žádost studenta Davida Lauera o udělení Donatio Facultatis Medicae 

Terciae. O tom, zda podpora bude čerpána v průběhu jednoho roku nebo dvou let, rozhodne 

děkan podle vývoje ekonomiky fakulty ve složitém období 2020-21. 

5. Ze tří uvažovaných návrhů na projekty PRIMUS žádný nesplňuje úplně základní zadání 

(příchod nového mladého výzkumného pracovníka s titulem PhD. na fakultu). Přesto 

kolegium doporučilo děkanovi podpořit návrhy stávajících pracovnic 3.LF ing. D. Šimčíkové, 

PhD. a MUDr. A. Krajčové, PhD. Jedná se o předběžný příslib podpory ze strany fakulty, 

projekt musí projít soutěží v rámci celé UK a následně děkan posoudí znovu reálnost projektu 

ve světle vývoje ekonomiky fakulty ve složitém období 2020-21. 

6. Proděkan Duška se dotázal děkana, zda by souhlasil se svou nominací do Advisory Boardu 

Horizon Europe. Děkan poděkoval, avšak pro velké časové vytížení nominaci odmítl. 

7. Proděkanka Šlamberová navrhla odklad Studentské vědecké konference 2020 z května na 

podzimní termín. Kolegium souhlasí, termín bude upřesněn později. 

8. Předseda AS oznámil zrušení dubnového jednání AS 3.LF UK. Kolegium vzalo na vědomí bez 

připomínek. 

9. Fakulta plně podporuje konání plánovaných kurzů specializačního vzdělávání distanční 

formou. O jednotlivých kurzech bude jednat proděkan Dlouhý s jejich koordinátory. Fakulta 

rovněž podporuje konání zkoušek po kmeni a atestačních zkoušek v plánovaných termínech. 

O konkrétní formě zkoušek bude jednat proděkan Dlouhý s jednotlivými garanty. 

 

Dr. Marx 

 Proděkan informoval členy kolegia děkana o aktuálním počtu přijatých přihlášek ke studiu do 

AJ curikula. 

 Proděkan informoval členy kolegia děkana o dobrovolnických aktivitách, které momentálně 

na fakultě probíhají. 

 

Prof. Šlamberová 

 Ph.D. promoce je zatím naplánována na 20.5.2020 (13:30 hod.) – není jisté, zda se promoce 

v tomto termínu uskuteční. Vše, včetně diplomů pro absolventy, bude ze strany fakulty 

přiraveno. 

JUDr. Mužíková 

 První etapa úprav v budově B pokračuje a bude pokračovat v maximální možné míře (s 

přihlédnutím na současnou situaci) – malování prostor, drobné úpravy apod. 
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Doc. Dlouhý 

 Proděkan informoval, že s ohledem na vývoj situace je snahou fakulty je pokračovat 

v zajišťování teoretické části vzdělávání distanční formou. Nebude-li možné některý z kurzů 

realizovat distanční formou, proběhne v náhradním termínu. Přihlášky zájemců zůstávají 

v platnosti, přihlášení lékaři budou informováni o náhradním termínu. Účastnický poplatek se 

prozatím nevrací, pouze v případě odhlášení zájemce z kurzu. Pokud budou probíhat kurzy 

distanční formou, přihlášení účastníci budou informování o podmínkách a způsobu provedení. 

Cena kurzu se snižuje o polovinu, přeplatek bude ekonomickým oddělením vrácen. Rovněž je 

snahou konat kmenové zkoušky, konzultováno s právníky – dle jejich mínění vládní  

i ministerská opatření konání těchto zkoušek umožňují za dodržení příslušných 

protiepidemických opatření (použití roušek atd.). 

 

 

 

Zapsala: K. Mitasová 
Za správnost: prof. Widimský 
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Příloha: Strategické priority 3.LF UK pro období pandemie Covid-19. 

1. Studenti posledních ročníků musí mít možnost dostudovat v plánovaném termínu, aby se 

nezdržel jejich nástup do praxe v létě, kdy budou potřeba nejen v nemocnicích, ale i jinde v praxi. Lze 

očekávat pokles kapacity zdravotníků v důsledku nemocí a karantén. Již nyní o to žádají někteří 

primáři z terénu v obavě, že bez nástupu nových absolventů v létě nebudou schopni zajistit provoz 

svých oddělení. Proto tento cíl je prioritou č. 1. Konkrétně: vypsané termíny SZK by měly zůstat 

v platnosti a je nutno si případně vyžádat výjimku od HS k jejich konání za předpokladu dodržení 

základních pravidel (roušky, vzdálenosti od sebe, vyvarovat se větších skupin najednou). Nutno řešit 

v souladu s dalšími lékařskými fakultami a s vedením UK. 

2. Studenti ostatních ročníků musí dostat možnost pokračovat ve studiu bez prodloužení celkové 

doby studia. Cílem vedení fakulty je umožnit těmto studentům dokončit ročník do 30.9. a to i za cenu 

vypsání dostatečného počtu termínů zápočtů a zkoušek během července a srpna. 

3. Rozvojové programy (např. klimatizace) pokračují beze změny. 

4. Prioritou je zachování zaměstnanosti. Protože lze předpokládat výrazný pokles ekonomiky na 

úrovni ČR i EU s velkými dopady do státního rozpočtu, je možné, že fakulta bude mít méně finančních 

zdrojů v roce 2020 a/nebo v roce 2021. Pokud by byl vývoj velmi nepříznivý, hrozilo by propouštění 

zaměstnanců, jak k tomu již nyní dochází v mnoha soukromých firmách. Tomu se vedení fakulty bude 

snažit zabránit úspornými opatřeními, proto až odvolání nebudou udělovány žádné odměny. 

Udělování odměn je tímto rozhodnutím pozastaveno a pokud to ekonomický vývoj dovolí, budou ve 

2.pololetí roku 2020 odměny vypláceny podle aktuálních možností. 

5. Přijímací zkoušky do českojazyčných studijních programů (vč. DSP) musí proběhnout, avšak jejich 

termíny budou zřejmě posunuty. O přijímacích zkouškách do studijních programů v českém jazyce 

v současné době jedná vedení UK s děkany, postup bude stanoven v nejbližších dnech.  

6. V případě přijímacích zkoušek pro SP všeobecné lékařství v anglickém jazyce kolegium uložilo 

proděkanovi pro studium připravit záložní variantu přijímacích zkoušek distanční formou. S ohledem 

na aktuální složitou situaci (jak z pohledu možnosti cestování, tak i hrozícího celosvětového propadu 

ekonomiky) fakulta zváží možnost přijmou více studentů do tohoto programu v souvislosti 

s očekáváním, že procento zapsaných bude z objektivních důvodů nižší než v minulých letech. 

7. Práce z domova je nejlepší prevencí nemocnosti a/nebo karantény zaměstnanců a proto ji fakulta 

umožní v maximální možné míře, která nenaruší běžný chod fakulty.  

8. Udržení kontinuity specializačního vzdělávání. Vedení fakulty plně podporuje zachování 

kontinutity specializačního vzdělávání lékařů s cílem, aby nedošlo k výpadku nástupů nových 

specialistů do zdravotnických zařízení. 

 


