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Zápis 77. jednání kolegia děkana 3. LF UK v období 2018-22, konaného dne 28. 1. 2021 

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

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

Omluveni: dr. Marx 

1. Schválení zápisu ze 7. 1. 2021 

2. Děkan informoval o změnách v podmínkách absolventů UK při práci v Británii. Diplom 

„MUDr.“ Získaný na UK je ve Velké Británii i nadále uznáván. Absolventi UK musejí (při získání 

místa ve Velké Británii) nastoupit do 1. ročníku praktického popromočního výcviku (nikoli do 

2. ročníku jak to bylo možné někdy v minulosti). 

3. Členové kolegia projednali formy státních zkoušek při doktorském studiu a diskutovali možné 

změny podoby zkoušek v programu „Preventivní medicína“ a vytvoření podoby zkoušek 

v programu „Kardiovaskulární vědy“. 

4. Tajemnice fakulty seznámila členy kolegia s výsledky hospodaření 3. LF za rok 2020. Kolegium 

schválilo přesun 21 mil. Kč do provozního fondu, který lze využít kdykoliv během roku ať už 

při nečekaném výpadku ve výnosech nebo k nečekaným nákladům. Budeme z tohoto fondu 

čerpat na přestavbu/dostavbu budovy B. Na březnovém zasedání budou výsledky 

hospodaření předloženy Akademickému senátu ke schválení. 

5. Proděkan Polák seznámil členy kolegia s vývojem objemové studie případné budoucí nové 

budovy B. Probíhají schůzky. Představa architektů je budova o 4 patrech, ale naše zadání tím 

není splněno. Potřebujeme přidat jedno další patro, což je zásadní věc, aby se vešly všechny 

provozy. Děkan bude jednat se stavebním úřadem. 

Nyní se dělá objemová studie, abychom zjistili, kolik peněz budeme požadovat. Potom se 

vypíše VŘ na projektovou dokumentaci. 

6. Tajemnice seznámila členy kolegia s průběhem VŘ na klimatizaci. Máme nyní 7 nabídek, 

lehce levnější než v 1. kole, nejdražší za cca 30 milionů, nejnižší cena je 19 milionů. Nyní je 

nutno projít nabídky z technického hlediska. 

7. Děkan seznámil členy kolegia se zprávou o využití příspěvku MŠMT na rozvoj lékařských 

fakult za rok 2020. Fakulta klade důraz na zkvalitnění, omlazení a rozšíření počtu 

pedagogických (akademických) pracovníků a proto celá částka podpory byla použita na 

personální náklady na tyto nově přijaté pracovníky a na stabilizaci dalších klíčových 

pracovníků. 

8. Tajemnice seznámila členy kolegia s možnostmi nástavby na posluchárny v budově A. To by 

umožnilo přechodné přemístění provozů ze současné budovy B po dobu její přestavby. 

Následně by to umožnilo prostorový rozvoj fakulty (např. simulační centrum či „core 

facilities“). 

9. Tajemnice seznámila kolegium se žádostí studentského spolku Cesta ven o podporu 

vzhledem k mimořádné situaci. Členové kolegia souhlasí, ale doporučují, aby do konce roku 

2021 se vyjasnilo, zda spolek bude ve změněné epidemické situaci dále schopen činnost 

vykonávat tak, aby hospodařil vyrovnaně. Pokud nikoli, měl by zvážit ukončení nebo 

přerušení činnosti k 31. 12. 2021. Tajemnice prověří, zda byly splněny podmínky pro 

poskytnutí příspěvku 

JUDr. Mužíková 

 Studenti si dávají posílat věci na fakultu, zvyšuje to možnost nákazy. Je třeba respektovat 

provozní dobu a pravidla podatelny. 

 Posilujeme tým provozně-technického oddělení o stavební inženýrku na půl úvazku. 
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Doc. Duška 

 Evaluace vědy – výsledky - všichni dostali ráno mailem. 

V závěru je návrh opatření, hlavní je centralizace investic. S Mgr. Chlapcem a JUDr. 

Mužíkovou se sešli nad současnými toky peněz na vědu. Pan proděkan připraví svůj návrh a 

po předjednání bude pak tento návrh prezentován kolegiu děkana. 

Prof. Džupa 

 Bylo zrušeno únorové jednání VR, na březnové zasedání VR se připravují dvě habilitace 

dr. Girman, dr. Sticová, další 4 jsou rozpracované. 

Prof. Šlamberová 

 Přišla výzva k nominaci na cenu B. Hrozného za tvůrčí počin, kolegium děkana se shodlo na 

nominaci doc. Osmančíka za projekt 10 pracovišť (studie „PRAGUE-17“). 

 25. 5. bude SVK, zatím to vypadá na hybridní uspořádání. 

K. Grygarová 

 Reprezentační ples - jedná se s Národním domem. Podle vývoje epidemiologické situace se 

bude jednat o termínu, nejspíše na podzim.  

Mgr. Vácha 

 Příští zasedání Akademického senátu 3. LF UK bude 9. 3. 2021 v 14:30 přes MS Teams 

Doc. Arenbergerová 

 Nový karusel na web fakulty – navazující magisterské studium intenzivní péče, podání 

přihlášek do konce února 

 Propagace volných míst pro studenty doktorského studia 

 

Prof. Anděl 

 Prof. Anděl informoval o programu START 

Doc. Dlouhý 

 proděkan informoval, že 5. 2. proběhne telekonference členů KOR, referentů specializačního 

vzdělávání a předsedů SOR 

 v roce 2021 je předsedou KOR prof. Havlas, řídící fakultou 2. LF.  Dle plánu rotace v roce 2022 

LF Plzeň a 2023 3. LF 

 odstoupil náměstek ministra prof. Šedo, do jehož sekce na MZ patří i oblast vzdělávání 

lékařů, pověřeným náměstkem je prof. Černý 

 dodatek k veřejnoprávní smlouvě - návrh na MZ, nemáme informace o jeho podpisu   

 kurzy specializačního vzdělávání na 3. LF v prvním pololetí 2021 budou probíhat distanční 

formou, s kontrolovanou účastí 

 

Zapsala: R. Tichá 
Za správnost: prof. Widimský 
 


