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Zápis z mimořádného jednání kolegia děkana 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy dne 5.3.2020 ve 

13:00. 

Přítomni: prof. Widimský, doc. Duška, prof. Džupa, doc. Polák, prof. Anděl, doc. Arenbergerová, dr. 

Vácha, doc. Dlouhý, Dr. Svobodová, K. Grygarová 

Hosté: prof. Beneš, dr. Petráš, zástupci Trimed (Radek Štefela, Stanislav Skamene) 

Omluveni: dr. Marx 

Jednání vedl děkan prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc. V diskuzi postupně vystoupili: Prof. MUDr. Jiří 

Beneš, CSc., Doc. MUDr. František Duška, PhD., Doc. MUDr. Pavel Dlouhý, PhD., Prof. MUDr. Michal 

Anděl, CSc., RNDr. Marek Petráš, PhD., Prof. MUDr. Valér Džupa, CSc., MUDr. Hana Svobodová, PhD., 

Mgr. et Mgr. Marek Vácha, PhD., Doc. MUDr. Monika Arenbergerová, PhD. a další. 

Hlavním argumentem pro zrušení plesu bylo přesvědčení, že lékařská fakulta (zejména tato, která je 

hrdá na své preventivní zaměření) by měla jít příkladem v přístupu k podobným jednorázovým akcím 

s velkou kumulací osob na malém prostoru, neboť podobné akce napomáhají rychlejšímu šíření infekcí 

malými lokálními „explozemi“ případů. Diskutující vyjádřili názor, že by se měly podobné akce na 

krátkou (2-4 týdny) dobu zcela zakázat právě v této chvíli, než se infekce v ČR masově rozšíří. Po jejím 

rozšíření by již podobný krok neměl požadovaný preventivní efekt. Fakulta tak chce jít v tomto směru 

příkladem pro rozhodování i jiným orgánům. Dalšími argumenty byla ochrana zdraví účastníků plesu  

a jejich blízkých, ale i pacientů v nemocnicích, ve kterých po plese budou jeho účastníci pracovat nebo 

stážovat. Jak infektolog prof. Beneš, tak i epidemiolog dr. Petráš a hygienik doc. Dlouhý shodně 

upozornili na to, že z pohledu časového vývoje šíření koronaviru v Evropě a v ČR je právě tato doba  

(a v ní přijatá opatření) zcela klíčová pro další vývoj. 

Zazněly i argumenty pro konání plesu: velké úsilí mnoha studentů po celých uplynulých 12 měsíců 

přípravy plesu, fakt, že zatím nikdo jiný podobnou akci nezrušil, že i vedení UK doporučuje kulturní  

a společenské akce nerušit. Pouze jeden z přítomných však označil riziko rozšíření infekce na plese za 

extrémně malé. 

Na závěr přítomní (včetně tří zástupců studentského spolku Trimed a dvou přizvaných expertů) 

hlasováním poměrem hlasů 8:7 rozhodli ples zrušit. 

Děkan fakulty dal studentům garanci, že veškeré finanční ztráty s tímto rozhodnutím spojené ponese 

fakulta a nikoli studentský spolek Trimed. 

Veškerá další opatření obsažená ve zveřejněném stanovisku vedení fakulty ze dne 3.3.2020 zůstávají 

v platnosti beze změn. 

 

Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc. 
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