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Zápis 60. jednání kolegia děkana 3.LF UK v období 2018-22, konaného dne 30.4.2020 

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

Arenbergerová, dr. Marx, JUDr. Mužíková, K. Grygarová 

Omluveni: prof. Džupa  

1. Byl schválen zápis ze 16.4.2020. 

2. Přijímací řízení do AR 2020-21 (českojazyčné programy) se bude konat o dva týdny později: 

19.-23.6.2020. Kolegium podpořilo plán proděkana Marxe na jeho realizaci. 

3. Proděkan Marx informoval o již probíhajícím přijímacím řízení do AR 2020-21 (program 

v anglickém jazyce) 

4. Kolegiu projednalo požadavek dr. Mrzílkové na poskytnutí 2 místností pro tři mikro-CT 

přístroje. Věc bude dále řešena proděkanem Andělem svoláním rady tohoto projektu za účasti 

děkana. Termín děkanovi navrhne prof. Anděl po domluvě s dr. Mrzílkovou. 

5. Kolegium podpořilo plán na úpravy budovy B, předložený tajemnicí. Bude realizován během 

letních měsíců. 

6. Tajemnice informovala o aktuálním vývoji ohledně příprav klimatizace budovy A. Díky zpoždění 

na MŠMT (2 měsíce v zimě) je termínový plán velmi napjatý. 

7. Rozsah práce z domova (home office) bude postupně snižován, je v kompetenci vedoucích 

pracovníků určovat podřízeným pracovníkům jejich režim tak, aby fakulta fungovala v plném 

rozsahu a přitom se minimalizovala rizika vzniku karantény všech pracovníků daného oddělení, 

ústavu či kliniky. 

8. Proděkan Dlouhý informoval o specializačním vzdělávání lékařů – zajištění kurzů distanční 

formou. 

9. Fakulta nechá vyrobit roušky s logem 3.LF UK v režimu propagačních předmětů, které se budou 

prodávat zájemcům. 

10. Proděkan Džupa (dnes omluven) navrhuje konání VR 3.LF v plánovaném termínu 14.5. 

uskutečnit za modifikovaných podmínek (roušky, rozestupy, druhá část ve větší posluchárně). 

Kolegium souhlasí.  

11. Děkan komentoval návrh rozpočtu fakulty připravovaný tajemnicí. Rozpočet bude připraven 

jako vyrovnaný. I pokud by byla zachována příjmová stránka (což je v současné situaci nejisté), 

budou nároky na osobní náklady vyšší téměř o 10 mil. Kč (hlavně kvůli zákonnému navýšení 

minimální mzdy a z toho vyplývajícím úpravám mzdových tabulek, částečně i kvůli vzniku dvou 

nových pracovišť). Úspory bude nutno najít na všech úrovních výdajové stránky rozpočtu. 

Proto bylo rozhodnuto mj. o odkladu opravy schodiště v budově Ke Karlovu na rok 2021. 

 

Doc. Duška 

 Proděkan informoval členy kolegia děkana o vnitřní uzávěrce pro podání projektů v rámci 

GAČR – podáno bylo 13 projektů. 

 Simulační centrum – v současné době běží lhůta pro dodání vysoutěženého materiálu/přístrojů 

atd. (smlouvy byly uzavřeny). Na srpen a září 2020 se připravuje trénink učitelů, kteří budou 

simulační centrum pro výuku studentů, využívat.  

 

 

 



UK3LF/541/2020-10 
 

Prof. Šlamberová 

 Cena Nadace Dimitrise N. Chorafase – kandidát vybraný na minulém zasedání KD bohužel 

nesplňuje podmínky (formální) pro nominaci. Členové kolegia děkana se shodli na nové 

kandidátce MUDr. Krabcové. 

 

Dr. Vácha  

 Zasedání AS 3. LF UK – 12.5.2020 (14:30hod.), Syllabova posluchárna  

 

Doc. Dlouhý 

 Atestační zkoušky – proběhnou v plánovaných termínech, z MZ doporučení, aby byla dle 

specifik jednotlivých oborů vhodně modifikována praktická část zkoušky (kontakt 

s pacientem). 

 

Dr. Marx 

 Státní závěrečné zkoušky oborů dentální hygiena a fyzioterapie – kolegium děkana bere na 

vědomí návrh garantů na odklad jejich konání na září 2020. Tyto dva obory musí z podstaty 

náplně studia provádět závěrečné zkoušky „na pacientech“. Garanti oborů se obrátí na děkana 

se žádostí o zajištění ochranných pomůcek pro studenty ke státním závěrečným zkouškám 

(respirátory FFP3 atd.). Děkan vyjádřil osobní názor, že v září může být epidemiologická situace 

horší než je v současnosti (kvůli uvolnění restrikcí, návratům z dovolených a otevření škol) a 

nevidí v odsunu na září žádný smysl. Požádal proděkana Marxe, aby tuto otázku s garanty ještě 

jednou projednal. 

 

JUDr. Mužíková 

 Přehled reprodukce majetku veřejných vysokých škol a navazujících stavebních akcí OP – 

aktualizování podoba tabulky/přehledu bude dnes odeslána na RUK. 

 

K. Grygarová 

 Připomínky studentské komory k volebnímu řádu 3. LF UK budou odeslány na AS 3. LF UK.   

 

 

  

Zapsala: K. Mitasová 
Za správnost: prof. Widimský 

 


