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Zápis 56. jednání kolegia děkana 3.LF UK v období 2018-22, konaného dne 12.3.2020 

 

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

doc. Dlouhý, Dr. Marx, doc. Arenbergerová, JUDr. Mužíková, K. Grygarová. 

Omluveni: --- 

 

1. Byl schválen zápis ze 27.2.2020 

2. Předseda AS informoval o jednání AS 3.LF UK 10.3. 

3. Tajemnice informovala o aktuálním stavu úprav budovy B 

4. Byla doporučena monografie J. Beneše „Antibiotika“ pro vnitřní soutěž UK 

5. Byla projednána opatření ohledně epidemie Covid-19. Tato opatření jsou pravidelně 

aktualizována jednak rektorem UK, jednak děkanem 3.LF a jsou k dispozici na webu fakulty, 

současně jsou e-mailem rozesílána všem zaměstnancům i studentům. 

6. Proděkan Marx připraví děkanovi návrh odpovědi na žádost MZ ČR o informace k oboru 

všeobecná sestra. 

7. Proděkan Dlouhý informoval o aktuálních novinkách ve specializačním vzdělávání. 

Dr. Marx 

 Dr. Marx informoval členy kolegia děkana o aktivitě studentského spolku Trimed – aktivní 

pomoc/dobrovolnictví nemocnicím. FNKV bude dobrovolníky z řad studentů medicíny 

proškolovat a podle aktuální potřeby je umisťovat na jednotlivá oddělení nemocnice na 

výpomoc. Dále studenti připravují hlídání dětí zaměstnanců FNKV (příměstský tábor). KD 

všechny tyto aktivity plně podporuje a poskytne součinnost (dětské skupiny mohou využívat 

prostory fakulty). Všechny tyto i budoucí aktivity budou vykonávány plně v souladu s 

dodržováním všech aktuálních nařízení vlády ČR, hygieniků, rektora UK a děkana 3. LF. 

Koordinátory dobrovolnických aktivit jsou Metoděj Renza a Tomáš Sychra. 

 Během současné mimořádné situace bude výuka v maximální možné míře probíhat on-line 

pomocí nástrojů, které nabízí UK a další platformy. Na mimořádné poradě přednostů a 

přednostek klinik a ústavů s vedením fakulty, které se uskuteční dnes ve 14:00 hod., bude 

pozván vedoucí Výpočetního střediska MUDr. Kostrhun, který možnosti těchto forem výuky 

blíže představí. 

 Dr. Marx vznesl dotaz na možnost praní nemocničního prádla studentům. Většina členů KD 

tuto možnost podporuje (odhad nákladů cca 2-3mil./rok). Děkan pro rok 2020 s návrhem 

nesouhlasí (protože o tuto částku by se musely snížit odměny zaměstnancům) a navrhuje 

odložit rozhodnutí na později, až bude jasné, jak se současná situace odrazí v rozpočtu fakulty 

na rok 2021.  

 

Doc. Dlouhý 

 Proděkan informoval o organizaci kurzů a kmenových zkoušek v době epidemie. Pořádání 

kurzů specializačního vzdělávání je stále legální, nutno omezit počet osob přítomných na 

jednom místě (30 včetně lektora). Mimořádné opatření se týká výuky dle zákona 111/1998 Sb., 

zatímco specializační vzdělávání probíhá dle zákona 95/2004 Sb.  
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Lze očekávat zpřísnění opatření a bude třeba se připravit na krizový scénář, včetně možnosti 

distančního pořádání kurzů či jejich přeložení do náhradních termínů. 

 

Doc. Arenbergerová 

 Plánované, ale i již schválené služební cesty byly zrušeny, stejně tak jako Zlatá promoce UK. 

 

Prof. Anděl 

 Prof. Anděl informoval o změně ve zkoušení propedeutiky – nově bude zkoušení probíhat na 

dobrovolnících z řad studentů (pouze na studentech, nikoli studentkách) – KD souhlasí s tou 

výhradou, že je nutno respektovat v daném termínu platná omezující nařízení vlády 

v souvislosti s epidemií koronaviru. 

Doc. Polák 

 Doc. Polák informoval o přípravě odpovědi na RUK ve věci dopisu týkající se trvale udržitelného 

rozvoje. S návrhem KD souhlasí a bude odeslán na RUK. 

Prof. Šlamberová 

 Prof. Šlamberová informovala o projektech GAUK. Fakulta má obdobné množství jako 

v minulých letech. 

Prof. Džupa 

 VR 3. LF UK na duben je připravena (pokud nebude v současné situaci zrušena). 

 

 

Zapsala: K. Mitasová 
Za správnost: prof. Widimský 

 

 

 


