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Zápis 74. jednání kolegia děkana 3.LF UK v období 2018-22, konaného dne 3.12.2020 

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

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

 

1. Schválení zápisu z 12.11.2020 – bez připomínek. 

2. Děkan informoval o návrhu ADLF na zrušení pracovní povinnosti studentů.  

3. Změna režimu parkoviště bude od 1.1.2021, tajemnice připraví návrh Opatření děkana, 

děkan k tomu připraví informaci pro všechny zaměstnance. 

4. Proděkan Marx a děkan informovali o dalších jednáních o kompetencích studentů medicíny. 

Návrh na udělení kompetencí „praktická sestra“ po 4.ročníku studia všeobecného lékařství je 

již projednáván na MZ ČR. Tím by vznikla třetí kompetence pro studenty medicíny (vedle již 

existujících „sanitář“ a „ošetřovatel“). Případná kompetence „asistent lékaře“ by vyžadovala 

další jednání mezi fakultami, neboť zatím na jejím vzniku není v rámci ADLF shoda. 

5. Tajemnice informovala o tom, že v nejbližších dnech bude vypsáno VŘ na klimatizaci budovy 

A. 

6. Proděkan Polák a tajemnice informovali o konzultacích s architektem ohledně objemové 

studie budovy B. Celková studie má termín dokončení 28.2.2021 (2.část), "objemová studie" 

jako podklad pro zpracování investičního záměru (1.část) bude dokončena do konce roku. 

Děkan požádá rektora o schůzku ohledně výše investic pro tento zásadní rozvojový projekt. 

7. Proděkanka Šlamberová a děkan poděkovali studentům za velmi dobrou organizaci SVK. 

8. K. Grygarová informovala o výsledku voleb zástupců fakulty do AS UK. Zvoleni byli prof. Z. 

Moťovská a dr. J. Gojda za pedagogy a studentky M. Horáková a V. Matraszek za studenty. 

9. Děkan informoval o novém přednostovi Kliniky revmatologie a rehabilitace 3.LF UK a TN as. 

MUDr. T. Philippovi, PhD., MBA. Dosavadní pověřený přednosta MUDr. P. Kopsa bude nadále 

zastávat funkci primáře kliniky. 

10. Členové KD navrhují prof. P. Tůmu na udělení Donatio Universitatis Carolinae. Návrh připraví 

prof. Šlamberová s doc. Duškou. 

11. Proděkan Polák informoval o investičních akcích fakulty v celkovém plánu UK. 

12. Tajemnice navrhla, aby výsledek hospodaření za rok 2019 byl převeden do FRIM. Členové KD 

souhlasí. 

13. Tajemnice informovala o průběžném hospodářském výsledku a o odměnách pro pracovníky 

fakulty za celoroční práci. 

14. Vzhledem k tomu, že část pracovníků fakulty (vesměs jde o lékaře z klinik) aktivně nepoužívá 

fakultní e-mailovou adresu, mnoho důležitých informací fakulty se k nim nedostane. To má 

v současné době distanční výuky a četnějšího využívání práce z domova nežádoucí dopady. 

Proděkan Marx doporučil, aby používání fakultního emailu bylo pro pracovníky fakulty 

povinné. Členové KD souhlasí. Bude připraveno příslušné Opatření děkana. 

15. Proděkan Duška navrhl vytvoření formalizované podpory (tzv. „protected research time“ - 

PRT) těm doktorandům z klinik, kteří mají hluboký zájem o vědeckou práci. PRT by znamenal 

úplné uvolnění od klinických povinností (neplacené volno u zdravotnického zařízení), aby 

měli čas na výzkumnou práci. To by jistě prospělo jak doktorandům samotným v jejich 

akademickém růstu, tak i fakultě jako instituci. Členové KD poukazovali na úskalí formální 

přípravy takového opatření: (a) mzdová otázka (při neplaceném volnu u nemocnice by fakulta 

sama nejspíše nebyla schopna zajistit těmto lékařům stejný příjem, jaký měli v době, kdy 

pobírali mzdu vč. služeb od nemocnice), (b) oddálení času do atestace (a tím jak zpoždění 

odborného růstu po stránce lékařské, tak i další ekonomická ztráta – pozdější termín vyššího 
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příjmu, který lékaři po atestaci zpravidla získávají). Věc zůstala otevřená, a pokud se tyto 

problémy podaří vyřešit nebo pokud se najdou zájemci, kterým tyto problémy nebudou 

vadit, je možno PRT na fakultě v budoucnu zavést. Problém je v principu obdobný tomu, proč 

akademičtí pracovníci zcela minimálně využívají tzv. „tvůrčí volno“. 

16. Proděkan Duška navrhl více podporovat recentně úspěšně dokončené absolventy PhD studia 

(post-doc). Členové KD souhlasí – podmínkou však bude podaná přihláška do soutěže 

PRIMUS (nebo případně podaná grantová žádost do AZV či GAČR). Fakulta by ze svých 

prostředků mohla podpořit kvalitní projekty, které v těchto soutěžích zůstaly „pod čarou“. 

 

Doc. Dlouhý 

 Ministerstvo zdravotnictví schválilo pro specializační vzdělávání plán kmenových zkoušek. 

 Atestační zkoušky v rámci specializačního vzdělávání budou schváleny v nejbližších dnech. 

 Proděkan informoval o tom, že vzdělávací rada projednala 21 náplní nástavbových oborů. 

Další projednávání bude následovat v lednu 2021. 

Dr. Marx 

 Praktická výuka byla opět zahájena pro 1.-3. ročníky studia medicíny a pro bakalářské obory. 

 Fakulta uzavře smlouvu o spolupráci s agenturou z Indie, která bude spolupracovat na 

získávání zahraničních studentů ke studiu. Smlouva bude uzavřena na 1 rok a následně bude 

spolupráce vyhodnocena. 

 Termín promocí: 23.3.2021 (9:00 hod. a 10:30 hod. magisterské a další bakalářské).  

 Číše vína: 22.3.2021 v 17:00 hod.  

 Proděkan informoval členy kolegia o počtech studentů AJ kurikula v 1. ročníku všeobecného 

lékařství v souvislosti s úhradou školného. 

 Den otevřených dveří 3. LF UK se uskuteční 8.1.2021, a to distanční formou. 

 Disciplinární řízení se uskuteční 9.-11.12.202. 

 Proděkan předložil žádost studenta (Turecko) AJ kurikula o snížení školného, a to z důvodů 

zhoršené ekonomické situace v zemi.  Žádost byla zamítnuta. 

Doc. Arenbergerová 

 Proděkanka informovala o Noci vědců, které se naše fakulta zúčastnila (4 on-line přednášky). 

JUDr. Mužíková 

 Tajemnice informovala o žádosti studentského spolku TRIMED o možnosti využívat sklep 

v Budově B. Studenti navrhli, že pokud bude jejich žádost schválena, vyklidí prostory v 6. 

patře Budovy A, které zatím mají k dispozici. KD souhlasí. 

Prof. Džupa 

 Proděkan informoval členy kolegia o programu VR 3. LF UK 3.12.2020. 

 

Zapsala: K. Mitasová 
Za správnost: prof. Widimský 

 


