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Zápis 70. jednání kolegia děkana 3.LF UK v období 2018-22, konaného dne 10.9.2020 

 

Přítomni: prof. Widimský, prof. Džupa, prof. Šlamberová, prof. Anděl, doc. Dlouhý, doc. 

Arenbergerová Dr. Vácha, doc. Duška, dr. Marx, JUDr. Mužíková, K. Grygarová 

Omluveni: doc. Polák 

 

1. Schválení zápisu ze 3.9.2020 – bez připomínek. 

2. Proděkan Marx s děkanem informovali o přípravách na zahájení akademického roku. 

Vzhledem k akceleraci pandemie koronaviru budou veškeré přednášky realizovány distanční 

(online live) formou. Pokud jde o semináře, vedení fakulty umožňuje t.č. garantům 

jednotlivých předmětů, aby se rozhodli mezi oběma způsoby: (a) prezenční forma (vč. live 

stream online pro ty studenty, kteří se z důvodu karantény či jiných nemohou osobně 

účastnit) nebo (b) pouze distanční (online live) forma. Praktická výuka (stáže, praktická 

cvičení) bude probíhat prezenční formou, pokud to nebude nadřízenými složkami (UK, KHS) 

výslovně zakázáno. 

3. Děkan informoval o aktuálních opatřeních a doporučeních MZ, MŠMT, NAÚ, KHS, UK a 3.LF. 

Tyto dokumenty budou dostupné na webu fakulty pod odkazem „Covid-19“. Podklady bude 

připravovat děkan pro zaměstnance a proděkan Marx pro studenty. 

4. Členové kolegia hlasovali o uskutečnění úvodního soustředění studentů 1. ročníku 

v Dobronicích v aktuální situaci, kdy toto soustředění není zakázáno hygienickou službou, 

výcvikové středisko Dobronice je v provozu, proděkan Marx ve spolupráci se studenty zajistil 

maximální dodržování hygienických pravidel, ale vedení UK doporučilo zvážit potřebnost 

pořádání dalších akcí s ohledem na možný výskyt nákazy a problémům s následnými 

karanténními opatřeními. Výsledek hlasování: 8 členů pro realizaci soustředění, 3 členové se 

zdrželi. 

5. Rozhodnutí o realizaci Imatrikulačního obřadu v Karolinu bude učiněno podle aktuální situace 

později. Administrativně imatrikulace probíhá při zápisu, slavnostní obřad tedy může být 

zrušen i krátce před příslušným datem (9.10.). 

6. Děkan informoval o aktivitách Asociace děkanů LF ČR: chystaná volba nového předsedy, 

probíhající jednání s ministrem zdravotnictví a s řediteli FN o možnosti poskytnout 

studentům na klinickou výuku respirátory FFP2. 

7. Tajemnice informovala o postupu příprav VŘ na klimatizaci a na objemovou studii budovy B. 

8. Proděkan Duška informoval o nominaci publikací do modulu M1. 

9. Chystaná konference „Jaká poučení plynou z pandemie Covid-19 ?“ dne 7.10. bude spojena 

s tiskovou konferencí týž den a bude připravena i její náhradní podoba online live pro případ, 

že by ji kvůli protiepidemickým opatřením nebylo možno realizovat prezenčně. 

 

JUDr. Mužíková 

 Fakulta zakoupila 5ks bezkontaktních teploměrů pro potřeby děkanátu, které budou podle 

potřeby předány vedoucím oddělení. 
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Doc. Dlouhý 

 Příprava podzimních kurzů v rámci specializačního vzdělávání probíhá, a to pro prezenční 

výuku (mimo těch kurzů, které jsou akreditovány jako distanční). Vývoj současné 

epidemiologické situace bude sledován a v případě nutnosti bude ve spolupráci 

s Ministerstvem zdravotnictví ČR řešena změna formy realizace kurzů. 

Prof. Šlamberová  

 SVK – připravuje se hybridní forma konání akce. 

 Kolegium děkana diskutovalo o návrzích nominací na Ceny rektora.  

 

 

Zapsala: K. Mitasová 
Za správnost: prof. Widimský 

 


