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Zápis 93. jednání kolegia děkana 3.LF UK v období 2018-22, konaného dne 18.11.2021 

 
Přítomni: prof. Widimský, prof. Šlamberová, doc. Polák, doc. Arenbergerová, dr. Marx,   
K. Grygarová, prof. Džupa, dr. Vácha, prof. Anděl, JUDr. Mužíková 
Omluveni: doc. Duška, doc. Dlouhý 
 

1. Schválení zápisu ze 21.10.2021 

2. Tajemnice informovala o dokončování prací na klimatizaci budovy A. 

3. Proděkan Polák informoval o přípravě projektů na budovu B a nástavbu poslucháren. 

4. Členové kolegia podrobně diskutovali o aktuální situaci s pandemií Covid-19.Závěry diskuze 

jsou tyto: 

- Děkan doporučí a umožní od 22.11. pracovníkům fakulty práci z domova (home office) 

v omezeném rozsahu tak, aby byl v plném rozsahu zachován chod prezenční výuky, 

výzkumných laboratoří, děkanátu a dalších součástí fakulty. 

- Od 22.11. je fakulta povinna zajistit pro klinickou výuku soulad opatření s nařízeními 

ředitelů fakultních nemocnic (návaznost na rozhodnutí MZ ze dne 10.11.2021 a příkaz 

ředitele FNKV č. PR_2021_29 a další související nařízení). K tomu účelu bude ještě dnes 

vydáno příslušné Opatření děkana, jehož znění kolegium schválilo. 

- Po diskuzi byla prozatím zamítnuta možnost distanční výuky byť v omezeném rozsahu. 

- Po diskuzi byla prozatím zamítnuta možnost rušení akcí, které nejsou součástí výuky, ale 

probíhají v prostorách fakulty. 

- Po diskuzi byla zamítnuta možnost odměn (finančních či formou dnů placeného volna) 

zaměstnancům za očkování. Důvodem zamítnutí byl převažující názor, že by to nepřispělo 

k tomu, aby zbylí neočkovaní zaměstnanci (kteří očkování odmítají) očkování podstoupili. 

5. Děkan informoval o podepisování smlouvy na pronájem části budovy č. 10 v areálu SUKL / 

SZU a její využití fakultou od 1.3.2022. 

6. Děkan informoval o probíhajících jednáních o případném novém studijním programu 

„Veřejné zdraví“. Kolegium pověřilo děkana, aby při jednáních zdůraznil skutečnost, že 

fakulta pro tento program nemůže poskytnout své prostory, které jsou již nyní přetížené. 

Pokud prostory nebude možné získat v SZÚ, zřejmě program nebude možné realizovat.  

7. Děkan informoval o přípravách na funkční období 2022-26. 

8. Děkan informoval o možnostech spolupráce s vězeňským zdravotnictvím (např. v rámci 

nepovinného volitelného kurzu) 

9. Tajemnice informovala o ekonomické situaci fakulty a možném vlivu zdražení energií. 

10. Pověřencem pro institucionální odolnost bude proděkan Marx. 

11. Byla diskutována první verze Kariérního řádu 3.LF UK. 

12. Proděkan Anděl informoval o závěru Komise pro etiku akademické práce. 

13. Děkan informoval o odpovědi předsedkyni EK UK. 

14. Byl diskutován Etický kodex 3.LF a konflikty zájmů. Převažující názor členů KD je takový, že by 

se podobný kodex měl chystat v rámci všech LF v ČR, nikoli jen na 3.LF. Děkan přednese 

návrh Asociaci děkanů LF ČR 

15. Principy publikační etiky budou dopracovány a vydány formou opatření děkana. 

 

Doc. Arenbergerová 

 Předložené služební cesty byly schváleny. 
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Prof. Šlamberová 

 Proděkanka seznámila členy kolegia děkana s průběžným stavem přípravy reformy 

doktorského studia na UK tak, jak je diskutována na UK.  

Dr. Marx 

 Proděkan předložil členům kolegia děkana návrh na přiznání stipendií za vynikající studijní 

výsledky v ak. roce 2020/2021 (varianta I. a varianta II). Děkan a členové KD schválili variantu 

č. II. 

 

Prof. Džupa 

 Proděkan informoval členy kolegia děkana s plánem habilitačních řízení a plánem 

jmenovacích řízení na nejbližší období. 

 VR 3. LF UK se v prosinci 2021 nebude konat. 

JUDr. Mužíková 

 Tajemnice informovala členy kolegia děkana na přípravě mapy rizik fakulty, která vzniká 

z podnětu UK. Dokument bude rozeslán členům KD k vyjádření. 

 

 

 

Zapsala: K. Mitasová 
Za správnost: prof. Widimský 
 

 


