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Zápis 80. jednání kolegia děkana 3.LF UK v období 2018-22, konaného dne 23.3.2021 

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

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

(on-line) 

Omluveni: Dr. Vácha 

1. Schválení zápisu ze 4.3.2021 

2. Děkan informoval o svém jednání s J.M. rektorem UK o objemové studii na novou budovu B a 

dalším postupu. Rektor doporučil, aby cenu posoudil ještě ing. Kostelecký za UK. Poté rektor 

souhlasí s tím, aby fakulta vypsala výběrové řízení na zhotovení projektu stavby nové budovy 

B. 

3. Tajemnice informovala o dokončeném VŘ na klimatizaci budovy A. Byla vybrána v souladu 

s předpisy nejlevnější nabídka. 

4. Členové kolegia podrobně prodiskutovali připomínky k návrhu zásad programů Cooperatio a 

pověřili děkana, aby jménem fakulty připomínky konzultoval s děkany ostatních čtyř LF UK a 

následně je zaslal rektorovi UK. Připomínky tvoří přílohu zápisu č. 1. 

5. Členové kolegia podrobně prodiskutovali vědní oblasti a obory v rámci programů Cooperatio 

se zřetelem na vědeckou produkci a možnosti fakulty. Výsledkem diskuze byla jednohlasná 

shoda na tom, že fakulta se přihlásí k 9 vědním oblastem: cardiovascular science, health 

scences, intensive care medicine, internal disciplines, maternal and childhood care, 

metabolic diseases, neuroscience, oncology / haematology, surgical disciplines. Další jednání 

s ostatními fakultami a s vedením UK vyjasní, zda bude vhodné se přihlásit i do ostatních 

vědních oblastí, ve kterých mezinárodně kompetitivní vědeckou produkci fakulta nemá. 

6. Kolegium schválilo způsob zařazování akademických pracovníků 3.LF do oborů. Jakmile bude 

definitivně rozhodnuto, do kterých vědních oblastí se fakulta přihlásí (viz bod 5 výše), budou 

všichni akademičtí pracovníci i doktorandi vyzváni k tomu, aby se sami přihlásili do vědních 

oblastí a oborů, ve kterých mají významné publikace nebo ve kterých hodlají realizovat 

výzkum v letech 2022-26. 

7. Tajemnice informovala o realizaci povinného testování zaměstnanců na SARS-CoV-2. Do 

budovy mají přístup jen negativně 1x týdně testovaní zaměstnanci a zaměstnanci, kteří jsou 

nejméně 2 týdny po 2.dávce očkování nebo prodělali covid-19 v posledních 90 dnech. Nikdo 

z testovaných zaměstnanců dosud neměl pozitivní test. 

 

Prof. Šlamberová 

 Proděkanka se zeptala na spoluúčast fakulty na vyplácení stipendií pro PGS. O této otázce 

jednají děkani s p. rektorem. 

Prof. Anděl 

 Proděkan informoval členy kolegia děkana o podaných přihláškách do programu START a 

krátce zhodnotil proces výběru/doporučení projektů vhodných k poskytnutí finančních 

prostředků. 

 

 

 



  UK3LF/58775/2021-5 
 

2 
 

Dr. Marx 

 Proděkan požádal děkana o projednání organizace letošních přijímacích zkoušek 

v Asociaci děkanů lékařských fakult, a to vzhledem k současné i budoucí epidemiologické 

situaci (případně i posunutí termínu přijímacích zkoušek v souvislosti s možnými 

zdravotními riziky). 

K. Grygarová 

 Kolegium děkana vybralo kandidátku na nominaci na Cenu Křesadlo – pražský 

dobrovolník 2020. Nominována za 3. LF UK bude Klára Boušková. 

 

 

 

 

Zapsala: K. Mitasová 
Za správnost: prof. Widimský 
 


