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Zápis 61. jednání kolegia děkana 3.LF UK v období 2018-22, konaného dne 14.5.2020 

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

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

Omluveni: Dr. Vácha 

 

1. Byl schválen zápis ze 30.4.2020 

2. Proděkan Marx informoval o přípravách přijímacího řízení do AR 2020-21 v českojazyčných  

i v anglickojazyčném programu. 

3. Tajemnice informovala o postupu příprav úprav budovy B. 

4. Tajemnice informovala o postupu VŘ na klimatizaci budovy A. T.č. je návrh smlouvy s vybraným 

dodavatelem na MŠMT. Proděkan Anděl požádal, aby bylo ještě jednou prověřeno, zda 

klimatizace odpovídá hygienickým předpisům zejména s ohledem na šíření virových 

onemocnění. Toto prověří tajemnice, děkan a proděkan Dlouhý (jakožto odborník přes 

hygienu). O výsledku budou informovat na příštím jednání KD 21.5. 

5. Proděkan Polák informoval o probíhajících projektech IP UK.  

6. Děkan informoval o uvolnění vládních nařízení z povinného nošení roušek na vysokých školách. 

Členové KD se shodli, že na lékařské fakultě vzhledem k pravidelným kontaktům zaměstnanců 

i studentů s pacienty, budou roušky i nadále doporučené pro všechny zaměstnance i studenty. 

7. Děkan informoval o došlých přihláškách do VŘ na přednosty klinik a ústavů. 

8. Členové KD podrobně diskutovali možnost udělit na konci prvního pololetí odměny za 

publikační činnost (jarní evaluace), za dokončení PhD, za evaluaci výuky, za výuku premedical, 

za specializační vzdělávání lékařů, odměny technicko-administrativním pracovníkům aj. 

Vzhledem ke stále nejisté ekonomické situaci byla diskuze odložena na červen. 

9. Děkan souhlasí s poskytnutím záštity na TRIMED JOB 2020. Podmínky účasti studentů budou 

stejné jako v minulém roce. 

10. Členové KD diskutovali o tom, jak bude do struktury fakulty začleněno nově vznikající Simulační 

centrum. Bylo rozhodnuto, že jeho část v budově A (včetně místnosti č. 220) včetně 

obsluhujícího technika bude začleněna pod Kliniku anesteziologie a resuscitace pod vedením 

doc. Dušky. Další části dislokované na klinikách či ústavech budou administrativně součástmi 

těchto základních pracovišť. Po získání dostatečných zkušeností s provozem Simulačního 

centra bude rozhodnuto o definitivním administrativním začlenění. 

11. Fakulta v tomto roce nevyužije fondu na Post-doc pobyty. Důvodem je složitost a rizika 

cestování a pravděpodobné ekonomické restrikce v letošním roce.  

12. KD souhlasí s návrhem děkana na udělení Medaile 3.LF studentům za jejich dobrovolnické 

aktivity v rámci pandemie Covid-19. 

13. Byla zřízena ad-hoc komise pro ekonomickou analýzu práce s experimentálními zvířaty. Komise 

povede proděkanka Šlamberová a členy budou: Polák, Duška, Vaculín, Šustková, Mužíková. 

14. K návrhu novelizace předpisů UK nemá KD připomínky. 

15. Další termíny KD jsou: 21.5., 4.6., 18.6., 2.7. (mimořádně ve 14:00 hod.), 16.7., 6.8., 27.8., 3.9., 

10.9.  

16. Členové KD souhlasí s návrhem smlouvy mezi 3.LF UK a SZÚ. Případné dílčí připomínky k jejímu 

znění zašlou děkanovi do 18.5., následně smlouvu dopracují právníci obou smluvních stran  

a bude předložena AS 3.LF ke schválení. 
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Prof. Džupa 

 Proděkan podrobně informoval členy kolegia děkana o programu na VR 3. LF UK, která se 

uskuteční dnes.  

 Proděkan seznámil členy kolegia děkana s plány na habilitační řízení a řízení jmenování 

profesorem na další VR 3. LF UK. 

 Udělování medailí 3. LF UK – pro udělení medaile děkanem fakulty, nemusí být vyžadován 

souhlas AS 3. LF UK ani VR 3. LF UK. 

Prof. Šlamberová 

 Nominace na cenu Česká hlava – členové kolegia děkana diskutovali o vhodných kandidátech 

pro jednotlivé vyhlašované kategorie: 

- Cena doktorandus za přírodní vědy – kandidát bude potvrzen na některém z dalších 

zasedání KD 

- Národní cena – prof. MUDr. Moťovská, Ph.D. 

- Cena Invence – prof. RNDr. Petr Tůma, Ph.D. 

 

K. Grygarová 

 Provoz dětského tábora FNKV bude ukončen 15.5.2020. 

 

Doc. Arenbergerová 

 Členové kolegia děkana se shodli na přípravě tiskové zprávy ke zřízení Kabinetu praktického 

lékařství.  

 

Dr. Marx 

 Proděkan informoval členy kolegia děkana o rozhodnutí MŠMT ČR a UK o pozastavení výběru 

poplatků za prodloužení standardní doby studia až do poloviny příštího roku. Členové kolegia 

děkana diskutovali o důsledcích výpadku finančních prostředků, a to zejména v souvislosti 

s platným Stipendijním řádem UK a Pravidly pro přiznávání stipendií na 3. lékařské fakultě UK. 

 Termíny konání setkání studentů 1. ročníků v Dobronicích jsou změněny – 12.9.-18.9.2020 

(magisterské studium), 21.9.-24.9.2020 (bakalářské studium). 

 Proděkan informoval členy kolegia děkana o přípravě elektronického evaluačního dotazníku 

pro akademické pracovníky – zpětná vazba výuky, včetně distanční.  Stejně tak bude připraven 

dotazník pro studenty, který bude rozšířen o možnost hodnocení proběhlé elektronické formy 

výuky. 

JUDr. Mužíková 

 Tajemnice informovala o výběrovém řízení na úklidové služby. 

 

Zapsala: K. Mitasová 
Za správnost: prof. Widimský 
 


