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Zápis 63. jednání kolegia děkana 3.LF UK v období 2018-22, konaného dne 4.6.2020 

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

doc. Arenbergerová, JUDr. Mužíková, K. Grygarová 

Omluveni: dr. Marx 

 

1. Schválení zápisu ze 21.5.2020 – bez připomínek. 

2. Členové KD projednali vývoj hospodaření fakulty v tomto roce a diskutovali o dosud platném 

pozastavení odměn a o návrhu na redukce limitů pro věcné výdaje pro jednotlivá pracoviště. 

Po podrobné diskuzi bylo rozhodnuto limity pro věcné výdaje pracovištím ponechat a během 

letních měsíců vyplatit odměny pracovníků fakulty takto: (a) akademickým pracovníkům 

výhradně výkonové odměny za publikace, za evaluaci výuky (včetně možných odměn za 

organizaci a koordinaci distanční výuky v době koronavirové krize) a/nebo za podíl na 

specializačním vzdělávání lékařů, (b) technicko-administrativním pracovníkům pololetní 

odměny za zvýšené pracovní úsilí v době koronavirové krize včetně podílu na zajištění 

nepřerušené realizace specializačního vzdělávání lékařů. 

3. Děkan po dohodě s proděkanem Marxem (dnes z KD omluven) navrhl pokračovat v přijímacím 

řízení do anglického kurikula beze změn, tj. se strategií přijmout více studentů než v minulých 

letech, neboť je reálné riziko, že v konečném výsledku se jich kvůli koronavirové krizi zapíše 

méně (problémy s omezením cestování, ekonomické problémy studentů). Nelze v tuto chvíli 

odhadnout, zda se jich zapíšou přibližně 2/3 jako tomu bývalo v minulosti nebo zda se jich do 

1. ročníku zapíše podstatně menší podíl ze všech přijatých. Všichni členové KD s touto strategií 

souhlasí. 

4. Děkan informoval členy KD o projednávaných otázkách na RKR UK. 

5. Kolegium děkana souhlasí s návrhem děkana a proděkana Marxe na to, aby koordinací 

sportovních aktivit na fakultě byl pověřen prof. Petr Toušek. 

6. Děkan informoval o proběhlých VŘ na přednostu Kliniky rehabilitace a vedoucího Kabinetu 

praktického lékařství. 

7. Proděkanka Arenbergerová a studentka Grygarová informovali o přípravě akce „Děkujeme, že 

jste (po)mohli“ na 18.6. v 15:00. 

8. Proděkani Duška a Anděl informovali o jednání se členy rady projektu „mikro CT“. Schůzky se 

účastnil i děkan. 

9. Byla diskutována možnost budoucího zřízení společných DSP se Slovenskou akademií věd. 

Fakulta o tuto možnost nemá zájem. 

10. Dne 3.7. děkana zastoupí na promoci docentů prof. Džupa. 

11. Bylo rozhodnuto pokračovat v přípravách projektu na dostavbu budovy B včetně přestěhování 

pracovišť z budovy Ke Karlovu do Vinohradského areálu. Na podkladech pro přípravu projektu 

bude pracovat ad-hoc komise ve složení: Polák (předseda), Widimský, Mužíková, Šlamberová, 

Duška, Marx, Dlouhý. Děkan vyzve přednosty k zaslání případných požadavků na prostory, 

proděkan Polák svolá jednání komise během června tak, aby závěry komise byly předloženy 

kolegiu děkana buď na řádném jednání 18.6. nebo nejpozději na mimořádném jednání v týdnu 

22.-26.6. 

12. Proděkanka Šlamberová informovala o situaci při přijímacích zkouškách do DSP „Neurovědy“, 

kdy 5 uchazečů nebylo komisí doporučeno. Děkan se seznámí s materiály těchto uchazečů  

a důvody nedoporučení, následně rozhodne. 

13. KD souhlasí s tím, že v OR DSP „Neurovědy“ bude fakultní činnost koordinovat doc. Zach za 

spolupráce s proděkankou Šlamberovou. 
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Dr. Vácha 

 Termín zasedání AS 3. LF UK – 16.6.2020 

Prof. Anděl 

 UK projekt HR Awards nabízí akademickým i technickohospodářským pracovníkům účast 

na zajímavých kurzech (rozvoj dovedností apod.) – nabídky budou průběžně rozesílány 

Mgr. Chlapcem. 

Prof. Šlamberová 

 Cena MŠMT – členové kolegia diskutovali o vhodných kandidátech na nominaci na Cenu 

MŠMT, jejíž pravidla se od původního vyhlášení pozměnila. Kandidáti musí být nově 

nominování ve spojitosti se činností během epidemie coronaviru. 

Prof. Džupa 

 Proděkan informoval členy kolegia děkana o VR 3. LF UK, která bude zasedat 4.6.2020 a plánu 

na další zasedání  VR 3. LF UK (září a říjen 2020). 

Doc. Duška 

 Proděkan navrhl účinnost „Opatření děkana, kterým se vydává Směrnice č. 7/2020, kterou se 

stanoví postup při pořizování a provozování přístrojového vybavení pro vědecko-výzkumnou 

činnost na Univerzitě Karlově, 3. lékařské fakultě“ od 1.10.2020 – děkan a členové kolegia 

děkana s návrhem souhlasí. 

 

  

 

Zapsala: K. Mitasová 
Za správnost: prof. Widimský 

 


