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         V Praze dne 9.10.2020 

 

Slovo děkana k zaměstnancům 3. lékařské fakulty UK o současné mimořádné situaci. 
 

Milé kolegyně, milí kolegové, vážení pracovníci fakulty, 

ocitli jsme se společně již podruhé v tomto roce ve velmi složité situaci. Nemoc Covid-19 se šíří 
v České republice extrémně rychlým tempem. Zatímco na jaře byla ČR nejlepší v Evropě, dnes jsme jasně 
nejhorší – v žádné jiné zemi v EU se covid-19 nešíří nyní tak rychle jako u nás. Hlavním cílem současných 
restriktivních opatření je, aby naše zdravotnická zařízení byla schopna nápor nemocných zvládat. Dovolte 
mi proto seznámit Vás s konkrétními opatřeními a plány vedení fakulty pro nadcházející období. 

Kolegium děkana na svém mimořádném jednání 9. října projednalo další strategii fakulty pro 
nejbližší měsíce. Jejím cílem je minimalizovat dopad složité situace na chod fakulty a na její hlavní poslání. 
Tato strategie navazuje na strategii použitou na jaře t.r. Dovolte mi seznámit Vás touto formou s jejími 
hlavními body. 
 
Studenti posledních ročníků musí mít možnost dostudovat v plánovaném termínu, aby se nezdržel jejich 
nástup do praxe v létě, kdy budou potřeba nejen v nemocnicích, ale i jinde v praxi. Tento cíl (aby studenti 
posledních ročníků dostudovali včas) je prioritou č. 1. 
Studenti ostatních ročníků musí dostat možnost pokračovat ve studiu bez prodloužení celkové doby 
studia. Cílem vedení fakulty je umožnit těmto studentům dokončit současný akademický rok i za cenu 
vypsání náhradních termínů stáží a praktik, dodatečných termínů zápočtů a zkoušek, prodloužení 
zkouškového období apod. Smysl je stejný – aby ani v roce 2021 ani později nedošlo k poklesu počtu 
absolventů kvůli tomu, že by si velký počet studentů musel studium prodloužit. 
Prioritou fakulty z pohledu ekonomického zůstává zachování zaměstnanosti. V letošním roce velmi 
pravděpodobně fakulta hospodaření zvládne úspěšně, což se již projevilo na uvolnění v prvním pololetí 
přechodně zmrazených odměn. Lze však předpokládat výrazný pokles ekonomiky na úrovni ČR i EU 
s velkými dopady do státního rozpočtu, je tak možné, že fakulta bude mít méně finančních zdrojů v roce 
2021 nebo i v dalších letech. Z tohoto pohledu se jako velmi nadějné jeví letošní úspěšné přijímací zkoušky 
do anglického kurikula. Za to děkuji proděkanu Marxovi a zejména všem pracovníkům Studijního oddělení. 
Příjem z tohoto zdroje by tak mohl kompenzovat případné výpadky části státního příspěvku. Prosím proto o 
pochopení této skutečnosti, která se jistě odrazí v o něco vyšší náročnosti na výuku pro větší počet 
studentů. 
Udržení kontinuity specializačního vzdělávání. Vedení fakulty plně podporuje zachování kontinuity 
specializačního vzdělávání lékařů s cílem, aby nedošlo k výpadku nástupů nových specialistů do 
zdravotnických zařízení. Přípravné kurzy k atestacím budou probíhat distanční formou, atestační zkoušky 
formou prezenční. 
Distanční výuka. Na tomto místě bych rád vyjádřil velké poděkování MUDr. Tomáši Kostrhunovi a všem 
ostatním pracovníkům fakultního IT oddělení za zajištění technických podmínek pro distanční výuku. 
Všechny akademické pracovníky pak prosím, aby distanční výuce věnovali stejnou energii a čas jako výuce 
prezenční – zejména tedy aby veškerá distanční výuka probíhala naživo takovou formou, abyste studenty 
motivovali či stimulovali k diskuzi. 
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Práce z domova je nejlepší prevencí nemocnosti a/nebo karantény zaměstnanců, je nyní důrazně 
doporučena ministrem zdravotnictví a proto ji fakulta umožní v maximální možné míře, která nenaruší 
běžný chod fakulty. Prosím, abyste své pracovní povinnosti plnili z domova stejně pečlivě jako je plníte na 
pracovišti. O tom, zda, v jaké formě a v jakém rozsahu bude pracovníků fakulty práce z domova umožněna 
rozhodne po dohodě s konkrétním zaměstnancem příslušný vedoucí pracovník. 
 
Konkretizaci přesného znění opatření vlády ČR ze dne 8.10.2020 a rektora UK ze dne 9.10.2020 Vám zašlu 
během víkendu, jakmile konečnou verzi dostanu z kanceláře rektora. Budou v ní upřesněny mj. podmínky 
pro vstup studentů do budovy fakulty. 
 
Prosím, abyste tyto principy všichni přijali za své a pomohli tak fakultě překonat složité období. Přeji Vám 
všem pevné zdraví a těším se, že to vše společně hladce zvládneme. 
 
Děkuji za Vaše pracovní nasazení. 
 
S přátelským pozdravem 
 

 
Petr Widimský 
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