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Zápis 59. jednání kolegia děkana 3.LF UK v období 2018-22, konaného dne 16.4.2020 

Přítomni: prof. Widimský, doc. Duška, prof. Džupa, prof. Šlamberová, doc. Polák, prof. Anděl (on-line), 

doc. Arenbergerová, dr. Marx, JUDr. Mužíková, K. Grygarová 

Omluveni: Dr. Vácha 

 

1. Byl schválen zápis ze 2.4.2020 

2. Děkan informoval členy kolegia o jednání RKR 14.4., zejména o výzvě J.M. rektora k úspornému 

hospodaření fakult v první polovině roku do doby, než se poněkud více vyjasní ekonomické 

dopady pandemie koronaviru. 

3. Proděkan Marx informoval o variantách možného uspořádání přijímacího řízení do prvních 

ročníků AR 2020-21 v českojazyčných programech a pravděpodobných změnách v souvislosti 

s pandemií Covid-19. Členové kolegia děkana se většinově přiklonili ke změně termínu 

přijímacího řízení – posunu o 3 týdny později, konkrétně návrh je na termín 26.-28.6.2020. 

Návrh zahrnuje i sobotu a neděli ze dvou důvodů: (a) odstraní se riziko interference s termínem 

maturit, (b) tím, že 3.LF obsadí jen jeden pracovní den, vyjde tak vstříc dalším čtyřem LF UK, 

které by letos měly mít přijímací řízení po nás. Návrh bude děkanem diskutován v rámci dnes 

na KD ihned navazujícího jednání děkanů všech pěti LF UK. 
Doplňující informace děkana po uvedeném jednání pěti děkanů: 1.LF, 2.LF, LF Plzeň i LF HK zatím preferují 

zachování původně plánovaných termínů přijímacích řízení, tj. pro 3.LF termín 5., 8., 9. června 2020, na 

který by pak postupně navazovala přijímací řízení na čtyři ostatní LF UK, neboť uvedené čtyři LF si nepřejí 

přesun termínů svých přijímacích řízení do července. Závěr z jednání děkanů všech LF UK je tedy tento: 

- 3.LF si zatím ponechá plánovaný termín 5.-9.6. jako primární termín, ale bude dále zvažovat jeho 

případný odklad na termín 26.-28.6. 

- Děkani všech pěti LF určí závazně termíny všech přijímacích řízení nejpozději na společném jednání 

30.4.2020 

- 3.LF se může kdykoli rozhodnout vzdát se výhody prvního termínu v tomto roce a naplánovat si 

přijímací řízení o 3 týdny později, jak uvedeno výše. 

4. Proděkan Marx informoval o realizaci přijímacího řízení do prvních ročníků AR 2020-21 v mgr. 

programu všeobecné lékařství v angličtině a jeho změnách v souvislosti s pandemií Covid-19. 

Zásadní změnou je to, že přijímací zkoušky budou probíhat distanční formou. Termíny zůstávají 

zachovány. 

5. Státní závěrečné zkoušky (SZK) v AR 2019-20  budou v souvislosti s Covid-19 rovněž 

modifikovány podle následujících principů: 

- Do schválení novely zákona + vydání příslušného opatření rektora (předpoklad vydání OR 

je kolem 22.4.) lze zkoušet prezenční formou za předpokladu dodržení těchto principů: (a) 

maximálně 5 osob v jedné místnosti, (b) vzdálenost mezi osobami min. 2 metry, (c) všichni 

budou mít roušky přes ústa a nos, (d) budou k dispozici dezinfekční prostředky, (e) všichni 

(včetně členů komise) před zahájením zkoušky podepíšou prohlášení o bezinfekčnosti. 

- Po schválení novely zákona (tj. koncem dubna) bude možno zkoušet rovněž distančně 

- Obě formy zkoušení SZK budou rovnocenné, studenti se při přihlašování na určitý termín 

budou hlásit rovnou na konkrétní formu zkoušení (formu zkoušení tedy lze po přihlášení 

ke zkoušce změnit jen se souhlasem garanta předmětu) 

- Při distanční formě zkoušení nebude povolen čas na přípravu 

- SZK musí být ze zákona přístupna veřejnosti, proto je nutno zajistit buď přímý přenos 

formou zveřejněného webového odkazu anebo nahrávání a archivaci celého průběhu 

zkoušky 
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6. Proděkani Anděl a Duška zatím nestihli (viz minulý zápis z KD) projednat budoucí vývoj nejen 

tohoto grantového projektu, ale i další perspektivy využití tří mikro-CT přístrojů na fakultě po 

skončení stávajícího grantu s dr. Mrzílkovou. Pokud by se tomuto projektu přidaly prostory, 

musí být dostatečná garance budoucí výzkumné efektivity a celkového přínosu pro fakultu. 

Děkanovi bude předložena písemná zpráva s rozvahou personálního a ekonomického vývoje 

dané výzkumné skupiny na období příštích 5-6 let. Termín do 30.4.2020. 

7. Tajemnice informovala o pokračování úprav budovy B. 

8. Tajemnice informovala o došlých přihláškách do VŘ na klimatizaci budovy A. 

9. Kolegium podporuje i nadále umožnit v maximální míře pracovníkům fakulty práci z domova 

(home office). Toto opatření bude zrušeno po zrušení nouzového stavu vládou ČR. 

 

Doc. Duška 

 Proděkan informoval členy kolegia děkana o dalších krocích v projektu „Simulační centrum“. 

 Jarní evaluace byly vyhodnoceny a jsou připraveny ke zveřejnění. Odměny budou rozdělovány 

podle finančních prostředků, které fakulta bude mít v příštích měsících k dispozici. 

 TAČR – doc. Duška informoval o schválení projektu, který se týká studie na COVID 19. Hlavním 

řešitelem je doc. Duška. 

Prof. Džupa 

 14.5.2020 se bude konat plánované zasedání VR 3. LF UK. Proděkan informoval o jejím 

programu. 

Prof. Šlamberová 

 Cena MŠMT – členové kolegia děkana se shodli na nominaci Ing. Daniely Šimčíkové (II. interní 

klinika 3. LF UK a FNKV). 

 Cena Nadace Dimitrise N. Chorafase – členové kolegia děkana se shodli na nominaci MUDr. 

Jiřího Hanáčka (ÚPMD) 

Dr. Marx 

 Proděkan informoval členy kolegia děkana o zájmu Nemocnice v České Lípě o spolupráci – 

praxe studentů. KD souhlasí, rámcovou dohodu o spolupráci děkan podepíše. 

 Děkan pověřil proděkana pro studium formálním schvalováním termínů státních závěrečných 

zkoušek. 

 Proděkan požádal děkana o udělení formální záštity projektu Smart Traige (bez finanční 

podpory) – webová aplikace pro nemocnice, která má minimalizovat riziko nákazy mezi 

zdravotním personálem a pacienty (v době současné pandemie). Na vývoji aplikace se podíleli 

také studenti naší fakulty. Děkan si prostudoval předložený materiál a s udělením záštity 

souhlasí. 

K. Grygarová 

 Dobrovolnická činnost v době pandemie – do dobrovolnictví se z 3. LF UK zapojilo 684 

studentů. 

 

Zapsala: K. Mitasová 
Za správnost: prof. Widimský 


