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Program 58. jednání kolegia děkana 3.LF UK v období 2018-22, konaného dne 2.4.2020 

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

line), doc. Arenbergerová, dr. Marx, JUDr. Mužíková, Dr. Vácha, K. Grygarová 

Omluveni: xxx 

1. Byl schválen zápis z 19.3.2020 

2. Strategické priority fakulty pro období pandemie Covid-19 zůstávají v platnosti beze změny. 

3. Fakulta zajišťuje roušky a dezinfekci v prostorách fakulty pro zaměstnance a studenty – 

dobrovolníky. 

4. Proděkan Marx informoval o modifikaci harmonogramu akademického roku 2019-20. 

Připraví návrh Opatření děkana. 

5. Děkan informoval o jednání Asociace děkanů LF. 

6. Proděkan Marx představil návrh předpisu 3.LF pro výuku a zkoušení distančně. Kolegium 

souhlasí. 

7. Děkan seznámil členy kolegia s požadavkem dr. Mrzílkové na poskytnutí 2 místností pro dva 

další přístroje mikro-CT. Kolegium diskutovalo o dosavadní publikační produkci z tohoto 

projektu a jeho dalších perspektivách. Závěr: proděkani Anděl a Duška projednají budoucí 

vývoj nejen tohoto grantového projektu, ale i další perspektivy využití tří mikro-CT přístrojů 

na fakultě po skončení stávajícího grantu s dr. Mrzílkovou. Pokud by se tomuto projektu 

přidaly prostory, musí být dostatečná garance budoucí výzkumné efektivity a celkového 

přínosu pro fakultu. Děkanovi bude předložena písemná zpráva s rozvahou personálního a 

ekonomického vývoje dané výzkumné skupiny na období příštích 5-6 let. 

8. Doktorská promoce 20.5. – termín zatím zůstává v platnosti. 

9. Kolegium velmi podrobně diskutovalo o strategii fakulty ve věci rekonstrukce a budoucí 

extenze budovy B. Bylo rozhodnuto využít existující prostředky ve FRIM ke dvěma účelům: (a) 

rychlým úpravám stávajících prostor v budově s cílem realizace stavebních úprav během léta 

2020, (b) přípravu projektu na extenzi budovy B tak, aby do ní bylo možno přestěhovat 

veškeré činnosti fakulty z budovy Ke Karlovu. Projekt by měl být dokončen do konce roku 

2020, aby počátkem roku 2021 bylo možno požádat MŠMT o finanční zdroje na jeho realizaci. 

10. Byly schváleny nominace do komisí GAUK: Kardiologie – doc. MUDr. Osmačík, Ph.D. a doc. 

MUDr. Kočka, Ph.D.; Metabolismus – prof. MUDr. Anděl, CSc., a prof. MUDr. Štich, Ph.D. 

Schválení kandidáti budou osloveni.  

11. Podmínky pro SZK doktorandů a pro obhajoby dizertačních prací (PhD) budou součástí 

Opatření rektora, které má být vydáno příští týden. 

12. Vzhledem k aktuální situaci bude nutno modifikovat přijímací řízení do anglického kurikula 

(distanční forma přijímacích zkoušek, zvýšit počet přijatých kvůli předpokladu poklesu reálně 

zapsaných). Zajistí proděkan pro studium. 

13. Termín příštího jednání KD bude 16.4. v 10:00. 

 

Doc. Dlouhý 

 Proděkan informoval členy kolegia děkana o situaci ve specializačním vzdělávání, a to 

v souvislosti se současnými hygienickými omezeními – náměstek ministra zdravotnictví prof. 

Prymula vyzval dopisem, aby kurzy i zkoušky ve specializačním vzdělávání pokračovaly 

distanční formou. 

 Na 3.LF UK dubnové kurzy proběhnou distančně a stejně tak proděkan předpokládá konání 

kurzů v květnu (pokud se situace nezmění). 
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Doc. Duška 

 Proděkan informoval členy kolegia děkana o stavu projektu „Simulační centrum“. 

 Proděkan informoval členy kolegia děkana o nutnosti požádat o přesun grantu na jiné 

pracoviště, jehož řešitelem je prof. Kršek, který nyní pracuje ve VFN. Děkan a KD souhlasí. 

Žádost na AZV děkan podepíše. 

 

Prof. Džupa 

 Proděkan seznámil přítomné s programem květnové Vědecké rady 3. LF UK. 

 

Prof. Šlamberová 

 Členové kolegia děkana diskutovali o nominacích na cenu MŠMT. 

 

Dr. Marx 

 Akreditační spisy pro obor Všeobecné lékařství a Fyzioterapie byly odeslány Radě pro vnitřní 

hodnocení UK. 

 

JUDr. Mužíková 

 Tajemnice informovala členy kolegia děkana o výběrovém řízení na realizaci klimatizace 

v budově A. 

 

 

 

Zapsala: K. Mitasová 
Za správnost: prof. Widimský 

 

 

  

 

 

 

 


