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Zápis 75. jednání kolegia děkana 3.LF UK v období 2018-22, konaného dne 17.12.2020 

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

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

 

1. Schválení zápisu ze 3.12.2020 

2. Tajemnice informovala o otevření VŘ na klimatizaci budovy A 

3. Děkan informoval o jednání s rektorem UK ohledně rekonstrukce resp. kompletní přestavby 

budovy B. Podle předběžného odhadu architekta by mohla cena za stavbu nové budovy B  

překročit 750 mil. Kč. Naděje na získání těchto prostředků před rokem 2027 je mizivá. Rektor 

doporučil variantu podstatně levnější (cca 1/3 uvedené ceny) nebo naplánovat větší investici 

jako strategickou investici UK po roce 2027. Členové kolegia děkana podrobně a dlouho 

diskutovali všechny možné varianty (vč. např. dostavby budovy B směrem dozadu podle 

úvahy ing. Ohnesorgové). Žádná z levnějších variant však neumožní komplexní řešení 

fakultního kampusu tak, aby do něj bylo možno přestěhovat oba ústavy z budovy Ke Karlovu. 

Závěry diskuze KD:  

(a) Hlavním cílem bude vybudování kampusu v budovách A+B tak, aby sem byly přesunuty i 

veškeré provozy z budovy Ke Karlovu. 

(b) Vzhledem k tomu, že tato varianta bude znamenat ještě nejméně 10-leté využívání 

budovy Ke Karlovu, plán na opravy této budovy bude pokračovat podle původního plánu. 

(c) Bude současně pokračovat administrativní příprava na projektování a následnou výstavbu 

nové budovy B. 

(d) Bude zjištěno, zda je reálnou možností brzká (hotovo do roku 2026) nástavba poslucháren 

tak, aby se zde vytvořil variabilní prostor, který by sloužil jak výuce, tak i dočasnému 

přesunutí provozů z budovy B během její přestavby. 

4. Děkan s proděkanem Duškou informovali o přípravě nového programu UK na podporu RVO 

„Cooperatio“ (nástupce programů „Progres“) pro období 2022-26. Děkan představil svůj 

alternativní návrh na strukturu vědních oblastí pro medicínu, který navrhl k diskuzi děkanům 

pěti LF UK, rektorovi a prorektorovi zatím jen jako svůj osobní návrh. Členové KD návrh 

jednoznačně podpořili a souhlasí, aby tento návrh byl dále prezentován jako návrh 3.LF UK. 

5. Do 6.1. členové KD pošlou děkanovi připomínky jak k této struktuře vědních oblastí, tak i 

k celému návrhu UK na nová pravidla pro Cooperatio. Připomínky za fakultu je nutno odeslat 

na UK do 9.1. 

6. Členové KD rovněž do příštího jednání zváží, v jakých oborech se fakulta aktivně zapojí do 

uvedeného programu Cooperatio. Tato jednání budou pokračovat i během jarních měsíců 

roku 2021. 

Dr. Marx 

 5.1 2021 bude pokračovat zasedání Disciplinární komise. Proděkan Marx podal členům 

kolegia děkana průběžnou zprávu o dosavadním zasedání DK. Dokončení řízení se 

předpokládá během února 2021. 

 Přípravný kurz:  ČJ (distanční výuka) – 70 účastníků 

AJ (prezenční výuka) – do 12 účastníků 

 Kolegium děkana projednalo požadavky některých zařízení sociálních služeb, aby se studenti 

(obory Ošetřovatelství a Nutriční terapie), kteří v nich vykonávají povinnou praxi, prokázali 

negativním testem na COVID 19. Současně však tato pracoviště odmítají antigenní test a 
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požadují PCR test. Testy fakulta bude hradit, neboť se jedná o povinnou praxi v rámci 

studijních plánů těchto oborů. 

 Syllabova posluchárna a Jonášova posluchárna jsou vybaveny indukčními smyčkami pro 

neslyšící, kterým se tak výrazně zvýší komfort při účasti na výuce. Toto zařízení dosud neměla 

žádná jiná lékařská fakulta. 

 Proděkan informoval o návrhu odměn za evaluaci výuky za LS 2019/2020. 

 

Doc. Arenbergerová 

 Proděkanka předložila žádosti o povolení výjezdu v rámci programu Erasmus+. Děkan 

souhlasí. 

Dr. Vácha 

 Dr. Vácha požádal o možnost vyplatit odměnu pro tlumočnici do AJ, která je přítomna na 

zasedáních AS 3. LF UK a tlumočí jednání zahraničním studentům/senátortům. KD souhlasí. 

Doc. Duška 

 Rada programu Start – KD do tohoto orgánu nominovalo za 3. LF UK prof. MUDr. Michala 

Anděla, CSc. 

 

 

Zapsala: K. Mitasová 
Za správnost: prof. Widimský 
 

 

 

 

 


