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Zápis 76. jednání kolegia děkana 3.LF UK v období 2018-22, konaného dne 7.1.2021 

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

doc. Dlouhý, doc. Arenbergerová (on-line), doc. Duška, dr. Marx (on-line), JUDr. Mužíková, K. 

Grygarová 

Omluveni: dr. Vácha 

 

1. Schválení zápisu ze 17.12.2020 

2. Děkan informoval o schůzce s rektorem UK dne 6.1. Rektor souhlasí s rozhodnutím vedení 

3.LF o dalším postupu ve věci budoucí rekonstrukce budovy B, tzn. jejího zbourání a na jejím 

místě výstavby nové budovy, která by byla schopna pojmout všechny provozy z budovy Ke 

Karlovu. Následně by fakulta budovu Ke Karlovu uvolnila. Příprava projektu a potřebných 

povolení bude jistě trvat několik let, na projektu fakulta může začít pracovat ihned. 

3. Děkan po projednání s proděkanem Duškou nastínil možnosti fakulty ohledně budoucího 

programu UK „Cooperatio“ (nástupce programů „Progres“ pro období 2022-26). Kolegium 

schválilo jednomyslně, aby děkanův alternativní (oproti původnímu návrhu vedení UK) návrh 

struktury vědních oblastí byl oficiálně předložen rektorovi jako návrh 3.LF. Fakulta uvažuje o 

tom, že by se aktivně přihlásila do 7 vědních oblastí (z celkového počtu 14 oblastí t.č. 

uvažovaných na UK pro lékařské vědy) – samozřejmě jsou to oblasti, ve kterých fakulta má 

personální předpoklady a vykazuje solidní vědecké výstupy. Upřesnění těchto oblastí bude 

projednáváno vedením fakulty až poté, co vedení UK definitivně rozhodne o jejich struktuře 

(tj. nejspíše koncem února t.r.). Byly schváleny principy pro konečný výběr vědních oblastí, ke 

kterým se 3.LF přihlásí: 

- Navázání na úspěšné programy PRVOUK a PROGRES 

- Nejméně 3 akademičtí pracovníci v této vědní oblasti jsou mezi 50 nejúspěšněji 

publikujícími pracovníky fakulty podle podzimní evaluace publikací za roky 2015-19 

(zveřejněna na podzim 2020). Ve výjimečných případech by bylo možno zvážit umístění 

mezi druhou padesátkou – tj. mezi nejlepšími 100 pracovníky. 

- Daná vědní oblast na fakultě produkuje mezinárodně respektované výsledky (dostatek 

prvoautorských publikací v zahraničních časopisech) a je tak respektována i na jiných 

lékařských fakultách UK 

- K programu se přihlásí nejméně dvě základní pracoviště (kliniky či ústavy), na kterých 

bude program tvořit většinu jejich výzkumu 

- V dané vědní oblasti na fakultě působí dostatek doktorandů a v posledních 5 letech 

dostatečný počet doktorandů v dané vědní oblasti úspěšně obhájil PhD. 

Byly rovněž schváleny principy, podle nichž budou vybírání lídři (členové rad, koordinátoři) 

pro jednotlivé vědní oblasti: 

- Uvažovaný akademický pracovník je ve výše uvedené evaluaci publikací jistě v první 

stovce, optimálně mezi prvními 50 nejaktivnějšími pracovníky fakulty. 

- Je úspěšným školitelem PhD (má nejméně 1 úspěšného absolventa, optimálně více) 

- Je konsensuální (nekonfliktní) osobností, schopnou spojovat pracovníky i dílčí obory, 

nikoli je rozdělovat 

- Publikuje vlastní výzkum v zahraničních časopisech (první autor, korespondující autor, 

případně poslední autor) a je respektovaný i mimo fakultu (na jiných LF UK, v odborné 

společnosti v rámci svého oboru apod.) 

- Byl minimálně 1x úspěšným hlavním řešitelem grantu či obdobného projektu. 
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4. Proděkan Marx informoval o výuce do konce zimního semestru.  

5. Děkan informoval o tom, že ředitelé obou hlavních spolupracujících nemocnic (FNKV a FTN) 

přislíbili zajistit v těchto nemocnicích očkování zájemců z řad studentů a nezdravotnických 

pracovníků. Toto bude možné poté, jakmile budou mít nemocnice dostatek očkovacích látek 

pro všechny zdravotnické pracovníky. Zdravotničtí pracovníci i ve zdravotnictví zaměstnaní 

studenti možnost očkování mají již nyní a využívají ji. 

6. Děkan informoval o Stanovisku Asociace děkanů k pracovní povinnosti studentů. 

7. Kolegium projednalo doručené žádosti o parkování osob, které nesplňují v prosinci schválené 

podmínky. Vzhledem k tomu, že v současné době při omezení výuky a časté práci z domova 

je na parkovišti denně několik volných míst, kolegium doporučilo děkanovi schválit tyto 

žádosti na dobu dočasnou – do obnovení plného provozu fakulty po ústupu pandemie. 

Dr. Marx 

 Proděkan informoval členy kolegia děkana o přípravných kurzech, které jsou připraveny 

k zahájení (AJ prezenčně i distančně a ČJ distančně). 

 Termíny přijímacích zkoušek v zahraniční jsou stanoveny, zkoušky budou probíhat distančně. 

 Proděkan požádal o souhlas se zrušením povinnosti vyplňovat evidenci pracovní doby 

v příslušném modulu, výuková zátěž se eviduje jiným způsobem. Děkan a KD souhlasí. 

Prof. Džupa 

 Proděkan seznámil členy kolegia děkana s připravovanými plánovanými programy VR 3. LF UK 

pro následující období. 

K. Grygarová 

 Den otevřených dveří proběhne 8.1.2021, a to distanční formou. 

Doc. Dlouhý 

 Proděkan předložil členům kolegia děkana přehled atestací, které se budou konat na 3. LF UK 

(jarní a podzimní termíny). 

 Proděkan informoval členy kolegia děkana o vypsání kmenových zkoušek ve všech oborech. 

 Setkání s předsedy SORů se uskuteční 5.2.2021. 

JUDr. Mužíková 

 Tajemnice seznámila členy kolegia děkana s doplňujícími informace z RUK týkající se 

financování stavby budovy B. 

 

 

  

Zapsala: K. Mitasová 
Za správnost: prof. Widimský 

 

 


