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Zápis 68. jednání kolegia děkana 3.LF UK v období 2018-22, konaného dne 27.8.2020 

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

Vácha, doc. Duška, dr. Marx, JUDr. Mužíková K. Grygarová 

Omluveni: doc. Arenbergerová 

 

1. Schválení zápisu ze 6.8.2020 bez připomínek. 

2. Proděkan Marx informoval o aktuální situaci se zápisem studentů do 1.ročníku ve všech 

oborech. 

3. Proděkan Polák informoval o tom, že bude dodržen termín vyhlášení výzvy na objemovou 

studii přístavby budovy B (viz zápis z KD 6.8.2020). 

4. Tajemnice a proděkan Polák informovali o přípravě nového VŘ na klimatizaci budovy A. 

5. Děkan informoval o změně na pozici přednosty Kliniky psychiatrie a lékařské psychologie. 

Vedením kliniky bude pověřen prof. Horáček. 

6. Proděkani Duška a Marx informovali o přípravě simulační výuky. Děkan upozornil na velmi 

kolísavou připravenost různých pracovišť tuto výuku zahájit a vyzval k tomu, aby měsíc září 

byl maximálně využit k intenzivnímu výcviku pedagogů tak, aby byli schopni od začátku 

nového akademického roku simulační výuku realizovat. 

7. Členové kolegia podrobně diskutovali návrh Institucionální program UK pro rok 2021 a 

Programu na podporu strategického řízení VŠ pro období 2022-5. Děkan vyzval členy kolegia 

k maximálnímu zapojení do celouniverzitních aktivit obou těchto programů – zejména 

v oblasti studijní problematiky (vč. doktorandů) a strategického rozvoje. Dále děkan vyzval 

členy kolegia, aby do zítra 13:00 poslali proděkanu Polákovi ve stručné podobě své případné 

požadavky na finanční zdroje z obou uvedených programů na období 2021-5 (zda, na jaký 

účel, jakou výši prostředků, kdo bude společně s proděkanem za využití odpovídat). Následně 

to zítra odpoledne proděkan Polák projedná s děkanem a poté fakulta zahájí administrativní 

přípravu. 

8. Kampus Hybernská – tento bod byl odložen kvůli dovolené proděkanky Arenbergerové. 

9. Proděkan Duška prezentoval podrobnou zprávu o Hodnocení vědy na UK mezinárodní komisí 

a následně některé návrhy jak zkvalitnit vědeckou práci na fakultě a motivovat zejména 

mladé vědecké pracovníky. Zpráva mezinárodní komise vyzdvihla fakultní výzkum v oblasti 

kardiovaskulární, neurovědní a metabolické problematiky (tyto oblasti mají na fakultě 

srovnatelnou úroveň s „benchmarkovými“ univerzitami v EU) a naopak kriticky se vyjádřila o 

onkologicky zaměřeném výzkumu a o chirurgických oborech. Následovala bohatá diskuze 

všech členů kolegia. Podstatné body diskuze se týkaly vnitřní struktury fakulty (kliniky a 

ústavy versus velká výzkumná centra), propojení výzkumu fakulty s výzkumem ve FNKV ev. i v 

SZÚ, TN a dalších spolupracujících institucích (společná výzkumná centra, sdružování 

finančních prostředků), podpory mladých perspektivních absolventů PhD studia („post-

doků“), využití institucionálních prostředků na vědu atd. Vedení fakulty bude o této 

problematice dále intenzivně diskutovat nejen uvnitř fakulty, ale i v rámci UK. 

10. Na žádost rektora o spolupráci při výzkumu fetálního alkoholového syndromu fakulta 

zareaguje kladně. Odpovídat za koordinaci bude proděkan Džupa. 

11. Členové kolegia děkana diskutovali o situaci ohledně pandemie koronaviru. Shodli se na tom, 

že fakulta bude samozřejmě respektovat pokyny nadřízených orgánů (státní orgány vč. 

hygienické služby, vedení UK) a zatím nebude omezovat konání plánovaných akcí. Pouze 

dojde ke zpřísnění pravidel pro účastníky nejbližších akcí konaných v Dobronicích takto: 
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- Každý účastník před nástupem odevzdá místopřísežné prohlášení o tom, že nemá žádné 

příznaky jakéhokoli akutního infekčního onemocnění a nebyl v posledních 10 dnech 

v kontaktu s nikým, kdo by takové příznaky měl. Bez tohoto prohlášení nebude nikomu 

umožněn vstup do Dobronic. 

- Při vstupu do areálu výcvikového tábora Dobronice bude všem účastníkům změřena 

teplota. Při nálezu zvýšené teploty účastník nesmí pobyt v Dobronicích vůbec zahájit a 

musí na vlastní náklady ihned odjet do místa bydliště a nechat se vyšetřit příslušným 

lékařem, který rozhodne o nutnosti testování. 

- Pokud kterýkoli účastník kurzu v Dobronicích bude mít jakékoli příznaky akutního 

infekčního onemocnění (zejména zvýšená teplota), zajistí odpovědný pedagog (proděkan 

Marx nebo jím pověřená osoba) neprodleně výtěr na koronavirus a další postup se bude 

řídit výsledkem výtěru za spolupráce s hygienickou službou. 

- Stejná opatření platí i pro zážitkový kurz první pomoci (volitelný předmět), pořádaný též 

v Dobronicích. 

- Zrušen bude vstupní kurz v Dobronicích pro nelékařské studijní obory. 

12. Členové kolegia schválili vznik Gastroenterologického centra 3.LF UK. 

13. Byl zpřesněn seznam pracovišť pro vstupní halu v budově A. 

14. Byl projednán seznam organizací s vlastním IČO, které mají sídlo uvedené v budově fakulty. 

Čtyři z nich již nejspíše nevyvíjejí žádnou činnost: IČO 22761047, 40767621, 65399722, 

04924843. Právník fakulty bude požádán, aby ověřil existenci těchto subjektů a jejich 

případnou souvislost s fakultou a případně podal soudu návrh na vymazání adresy fakulty 

jako místa činnosti těchto subjektů. 

15. Nadační fond profesora Jiřího Syllaby (jehož umístění na adrese fakulty na žádost děkana 

prof. Anděla schválil rektor UK dne 1.9.2017) nakonec nebyl založen a tudíž neexistuje a na 

fakultě sídlo nemá. Tuto informaci po skončení jednání děkanovi potvrdil prof. Anděl. 

 

Doc. Duška 

 Nominace zástupce 3. LF UK do prezidia TAČR – po diskusi KD rozhodlo, že z 3. LF UK nebude 

podána žádná nominace. 

 

Prof. Džupa 

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

profesorem na další VR 3. LF UK. 

 

Prof. Šlamberová  

 Proděkanka informovala o nabídce pro připojení se do projektového konsorcia MSCA Cofund 

vedeného Univerzitou v Granadě. Cílem projektu je zabezpečení financování pro 

postdoktorandy v jedné z pěti vědních oblastí (Arts and Humanities, Health Sciences, 

Experimental Sciences, Social and Legal Sciences and Techniques). Fakulta na nabídku nebude 

reflektovat. 

Doc. Polák  

 Služební cesty – KD schválilo předložené služební cesty 
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Doc. Dlouhý 

 3.-4.10.2020 se uskuteční Konference Mladých lékařů. Na akci přislíbil účast děkan. 

 Proděkan informoval o přípravě kmenových zkoušek, v podzimním období je přihlášeno 57 

lékařů v 12 základních kmenech 

Dr. Marx 

 Proděkan Marx informoval o zahájení disciplinárního řízení s některými studenty z 1. ročníku. 

 

 

 


