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Zápis 72. jednání kolegia děkana 3.LF UK v období 2018-22, konaného dne 29.10.2020 

Přítomni: prof. Widimský, prof. Džupa, prof. Šlamberová (on-line), prof. Anděl (on-line), doc. Dlouhý, 

Dr. Vácha, doc. Polák (on-line), doc. Duška (on-line), JUDr. Mužíková, K. Grygarová 

Omluveni: doc. Arenbergerová, dr. Marx,   

 

1. Schválení zápisu z 1.10.2020 

2. K. Grygarová informovala o rozsáhlé dobrovolné pomoci studentů ve zdravotnictví při 

současné pandemii i o přicházejících pracovních příkazech od hejtmanů, kdy často dochází 

k odvolání studenta z jeho současného místa v nemocnici do jiné nemocnice, čímž se jedné 

nemocnici pomůže, ale jiné vznikne problém. Informaci doplnil děkan, který kritizoval formu 

povolávání studentů do některých krajů pomocí Policie ČR. Studenti ochotně pomáhají 

dobrovolně a doručování povolávacích rozkazů policií je zcela nedůstojná forma. Asociace 

děkanů LF je připravena podpořit protest studentů proti této formě povolávání i jejich 

požadavek na koordinaci povolávání mezi hejtmany a fakultami. 

3. Děkan a K. Grygarová informovali o narůstajícím časovém konfliktu mezi pokračující výukou 

versus ve stejném čase realizovanou pracovní povinností studentů. Dne 27.10. ve večerních 

hodinách proběhla videokonference děkana a proděkana Marxe se zástupci studentů 3.-

5.ročníku. Většina účastníků podpořila pokračování studia i za cenu kompromisů. Děkan 

projedná další postup zítra v Asociaci děkanů LF a následně po projednání s vedením UK určí 

fakulta svůj další postup. 

4. Děkan a tajemnice informovali o novém nařízení vlády ohledně práce z domova - bod III./4. 

nařízení vlády č. 1102. Na fakultě již práce z domova je realizována v oblasti neakademických 

činností a zčásti (např. distanční výuka) i v oblasti některých akademických činností. Rozsah  

a formu určují vedoucí pracovníci svým podřízeným.  

5. Členové KD velmi podrobně diskutovali návrh nových pravidel pro užívání parkoviště (viz zápis 

z KD dne 3.9.2020). Ke konečnému rozhodnutí zatím nedospěli, byla projednána řada sporných 

otázek. Rozhodnutí bylo odloženo. 

6. Děkan informoval o postojích Asociace děkanů k současné situaci. 

7. Tajemnice informovala o přípravě VŘ na klimatizaci. Děkan požádal, aby byla dokumentace 

urychleně vyřízena na UK a co nejdříve (nejpozději do poloviny listopadu) doručena z UK na 

MŠMT. Děkan je připraven k ev. jednání na UK i následně na MŠMT, pokud to bude nutné kvůli 

urychlení administrativního procesu. 

8. Proděkan Polák informoval o již probíhající přípravě objemové studie budovy B. 

9. Členové KD diskutovali otázku kvalifikace předsedů komisí pro státní zkoušky. Předseda komise 

by měl být profesor nebo docent, pouze v případech, kdy takový pracovník není k dispozici, by 

to mohl výjimečně být odborný asistent. 

10. Děkan předložil členům KD žádost jednoho doktoranda o přerušení doktorského studia kvůli 

obtížné realizaci výzkumu v době pandemie Covid-19. Děkan deklaroval, že pokud tento důvod 

uzná jednomu studentovi, musí ho následně uznat každému dalšímu, kdo uvede stejný důvod, 

což by mohlo vést k velkým počtům přerušení doktorských studijních programů. Po krátké 

diskuzi se velká většina členů kolegia vyslovila pozitivně a doporučila děkanovi, aby takový 

důvod přerušení doktorského studia všem žadatelům uznával. Má to objektivní důvody 

zejména v klinických oborech, kde jsou lékaři maximálně vytíženi klinickými povinnostmi 

v současné hektické situaci, ale i řadu dalších důvodů (nemoc, karanténa, další omezení v rámci 

nouzového stavu). 
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Doc. Dlouhý 

 Proděkan informoval o průběhu kurzů a zkoušek ve specializačním vzdělávání v současné 

pandemické situaci  - podle aktuálního vládního nařízení se nesmí kurzy konat prezenčně 

(neplatí u kurzů, které jsou akreditovány i pro on-line formu konání). Také u zkoušek je situace 

se zákazem konání problematická a je v řešení. 

 

Dr. Vácha 

 Volby do AS UK jsou vyhlášeny na 24.-25.11.2020, návrh složení volební komise na 3 LF UK je 

připraven a AS 3. LF UK o návrhu bude hlasovat per rollam. 

 Dr. Vácha informoval o dopise rektora UK a předsedy AS UK, který byl na fakultu zaslán  

a v němž je mimo jiné uvedeno, že AS UK schválil novelu Statutu UK, která mimo jiné umožňuje 

za splnění určitých podmínek elektronické volby i na těch fakultách a dalších součástech, kde 

to není podle jejich aktuálně platných předpisů možné. UK nyní čeká na registraci novely na 

MŠMT ČR, aby podle ní mohla UK postupovat. 

 Termín AS 3. LF UK – 10.11.2020 (pouze on-line forma konání). 

 

Prof. Džupa 

 Proděkan upozornil na současnou obtížnou situaci komisí pro habilitační řízení a řízení 

jmenování profesorem, které se jen velmi těžce za současné situace mohou sejít k projednání 

předkládaných žádostí. 

 KD se shodlo, že pokud na programu VR 3. LF UK nebude žádné habilitační ani jmenovací řízení, 

VR se konat nebude (po dobu pandemie). 

 

Doc. Polák 

 Strategické projekty  a projekty v rámci IPUK za 3. LF UK  byly podány na RUK. 

 

Doc. Duška 

 Nominace učebnice na Cenu J. Jirsy – členové kolegia děkana vybrali z předložených publikací 

knihu: Malíková, Hana a kol. Základy radiologie a zobrazovacích metod, 1. vyd. Praha: 

Karolinum, 2019. 158s. Edice Učební texty Univerzity Karlovy. ISBN 978-80-246-4036-5. 

 Proděkan předložil výzvu UK na nominaci zástupce 3. LF UK do hodnotících komisí programu 

START – členové KD schválili nominaci prof. MUDr. Michala Anděla, CSc. 

 

 

Zapsala: K. Mitasová 
Za správnost: prof. Widimský 

 

 


