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Zápis 81. jednání kolegia děkana 3.LF UK v období 2018-22, konaného dne 1.4.2021 

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

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

Omluveni: dr. Marek Vácha 

 

1. Schválení zápisu ze 23.3.2021 

2. Tajemnice informovala o výběru dodavatele na klimatizaci budovy A. 

3. Děkan a tajemnice informovali o připomínkách RUK k objemové studii budovy B. 

4. Děkan informoval o jednání s rektorem a děkany dalších LF o programu Cooperatio. 

5. Všichni členové KD se vyjádřili k možnosti fakulty přihlásit se do vědních oblastí a vědních 

oborů pro Cooperatio. Po dlouhé a podrobné diskuzi se většina členů KD vyjádřila pro to, aby 

se fakulta přihlásila do všech oborů, do kterých má příslušně kvalifikované akademické 

pracovníky a to bez ohledu na to, zda vědecká produkce těchto pracovníků je vynikající nebo 

pouze průměrná či dokonce minimální. Koncentrace excelentních vědecky produktivních 

pracovníků by měla být soustředěna ve výzkumných fakultních centrech, která by se měla 

částečně překrývat s klíčovými vědními oblastmi Cooperatio. 

6. Děkan informoval o jednání tří děkanů s ředitelem FNB o Organizačním řádu FNB a o situaci 

infekčních klinik ve FNB. Jednání t.č. uvízlo na mrtvém bodě pro neochotu ředitele FNB ke 

kompromisu při řešení situace infekčních klinik. 

7. Členové kolegia souhlasí se zachováním současného systému testování zaměstnanců na 

covid-19 a s podmínkami pro vstup do budovy. 

8. Děkan navrhl možnost uspořádat Akademickou obec hybridní formou. Všichni členové KD 

souhlasí, bude zváženo rozdělení do dvou tematických bloků: studenti a akademičtí 

pracovníci. 

9. Děkan informoval o proběhlém VŘ na ředitele/ředitelku SZÚ. 

 

JUDr. Mužíková 

 Tajemnice informovala o vyplacení odměn za evaluaci výuky a evaluaci vědy (dubnová 

výplata). 

 

Doc. Polák 

 Byl schválen IPUK pro rok 2021. 

 

Prof. Šlamberová 

 Byla vyhlášena soutěž o Cenu Alberta Schweitzera – do soutěže budou nominováni 
doktorandi na základě umístění v SVK 3.LF UK. 

 Proděkanka informovala o setkání s proděkany z 1. a 2. lékařské fakulty. 
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Prof. Džupa 

 Proděkan informoval o programu květnové VR 3. LF UK, včetně plánovaných habilitačních 

řízení a řízení jmenování profesorem. 

 

Doc. Duška 

 Proděkan informoval členy kolegia děkana o předložení informace na AS 3. LF UK o návrhu 

rozdělení první splátky finančních prostředků na programy Progres.  

 

Zapsala: K. Mitasová 
Za správnost: prof. Widimský 
 


