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Zápis 62. jednání kolegia děkana 3.LF UK v období 2018-22, konaného dne 21.5.2020 

Přítomni: prof. Widimský, doc. Duška, prof. Džupa, prof. Šlamberová, prof. Anděl, doc. Arenbergerová, 

dr. Marx, JUDr. Mužíková, K. Grygarová 

Omluveni: Dr. Vácha, doc. Polák 

1. Schválení zápisu ze 14.5.2020 – bez připomínek. 

2. Členové KD podrobně projednali otázky bezpečnosti instalace klimatizace (plánované do 

budovy A) v současné době, kdy se šíří nebezpečný koronavirus SARS-CoV-2, původce nemoci 

Covid-19. Podle názoru některých expertů je sporná zejména otázka cirkulace vzduchu při 

použití vzduchotechniky ve velkých posluchárnách, kde je velká koncentrace osob (až 500 

posluchačů ve třech posluchárnách vedle sebe). Za problematické z tohoto pohledu lze 

považovat použití tzv. rotačních výměníků. V době přípravy projektu (2019) nový koronavirus 

ještě neexistoval a tudíž aktuální projekt ho nemohl reflektovat a tyto rotační výměníky 

připouští. Z tohoto důvodu se členové KD kloní k tomu, aby fakulta toto VŘ zrušila a po 

podrobných konzultacích s experty (optimálně ze Státního zdravotního ústavu) zvážila buď 

vypsání nového VŘ se zpřísněním požadavků tak, aby byla rizika šíření infekce klimatizací zcela 

minimalizována, nebo případně úplný ústup od plánu klimatizovat budovu A. Úplný ústup od 

plánu klimatizace by však mohl být spojen s jinými riziky (nepřijatelné vnitřní teploty 

v souvislosti s globálním oteplováním). Většina členů KD se kloní k novému vypsání VŘ se 

stanovením přísnějších podmínek proti šíření infekčních agens. 

3. Tajemnice informovala o tom, že jedna z firem, které se přihlásily do VŘ na klimatizaci budovy 

A, podala proti výsledku námitky. Tím je jisté, že se klimatizace nestihne instalovat během 

letošního léta (jednání o vyřízení námitek by mohla trvat řadu týdnů nebo měsíců, v horším 

případě i let). Fakulta nesmí v žádném případě dopustit, aby se instalace klimatizace protáhla 

do začátku akademického roku 2020-21. Podáním námitek tedy vznikl druhý důvod (vedle 

epidemiologického důvodu uvedeného v bodu 2) pro zrušení tohoto VŘ a jeho nové přípravě 

tak, aby instalace klimatizace mohla proběhnout po skončení výuky v akademickém roce 2020-

21, tedy v období červen – srpen 2021. 

4. Proděkan Duška informoval o postupu prací na zahájení činnosti Simulačního centra. Některá 

satelitní pracoviště na klinikách (např. ORL) již zahájila simulační výuku. 

5. Členové KD souhlasí s využitím nabízené posluchárny v budově č. 11 SZÚ. Proděkan Marx 

připraví její zařazení do rozvrhu na nadcházející AR. Děkan dojedná s ředitelem SZÚ podmínky 

pro její společné využívání. 

 

Prof. Šlamberová 

 Proděkanka informovala členy kolegia a vývoji výběru vhodného kandidáta pro nominaci na 

cenu Česká hlava – Cena doktorandus za přírodní vědy.  

 

Dr. Marx 

 Proděkan podal členům kolegia děkana informace o přijímacích zkouškách do AJ kurikula, 

požádal o spolupráci při obsazování přijímacích komisí a podrobně informoval o přípravě 

přijímacích zkoušek do českého kurikula (organizační zajištění v Kongresovém centru, dodržení 

hygienických požadavků – dávkovače s dezinfekcí apod.) 
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JUDr. Mužíková 

 Tajemnice informovala členy kolegia děkana o vývoji rekonstrukce budovy B (příprava žádosti 

o stavební povolení). 


