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Zápis 88. jednání kolegia děkana 3.LF UK v období 2018-22, konaného dne 26.8.2021 

Přítomni: prof. Widimský, prof. Džupa, doc. Duška, prof. Šlamberová (on-line), doc. Polák (on-line), 
prof. Anděl, dr. Marx, doc. Dlouhý, JUDr. Mužíková, K. Grygarová (on-line) 
Omluveni: dr. Vácha, doc. Arenbergerová 
 

1. Byl schválen zápis z 15.7.2021 

2. Proděkan Marx informoval o průběhu přijímacího řízení do všech oborů. Kolegium děkana 

jeho zprávu přijalo bez výhrad. 

3. Proděkan Marx informoval o přípravě přijímacího řízení 2022/2023. Po diskuzi byla navržena 

jediná změny: zvýšení poplatků za studium v angličtině na 380 000 Kč. 

4. Tajemnice informovala o průběhu prací na klimatizaci budovy A. Firma, která klimatizaci 

realizuje požádala o prodloužení termínu o jeden měsíc. To je naprosto nepřijatelné, ohrozilo 

by to zahájení akademického roku. Byly diskutovány možné postupy fakulty pro situaci, že by 

firma nedodržela smluvní časový scénář a ohrozila tak zahájení výuky v novém akademickém 

roce. Prioritním řešením by v takovém případě bylo přesunutí prací výhradně do víkendových 

dnů s tím, že od neděle večer do pátku odpoledne by muselo být vše uklizeno, aby nic 

nepřekáželo výuce. Menší práce by bylo možno provádět v noci ve všední dny. Naprosto 

nepřijatelným scénářem by pak situací vynucený přechod na distanční výuku do doby 

dokončení prací. Tomu je nutno za každou cenu předejít. V pondělí 30.8. bude o této situaci 

jednat tajemnice fakulty a děkan s vedením firmy. 

5. Proděkan Polák a tajemnice informovali o dalším postupu příprav projektů na budovu B a 

nástavbu poslucháren.  

6. Děkan informoval o složité situaci ve FNB: po akademické stránce zhoršující se situace 

infekčních klinik, podivný (nejspíše protizákonný) názor právníka FNB na roli fakult a na 

společná pracoviště. Situaci řeší děkani všech tří pražských LF s ředitelem FNB a s ministrem 

zdravotnictví, ale zatím bez výsledku. 

7. Děkan informoval o jednáních ohledně příprav některých projektů pro Národní plán obnovy. 

Fakulta má zatím možnost se podílet na neurovědní oblasti, metabolické a kardiovaskulární 

oblasti a v menší míře na onkologické oblasti. Oficiální výzva však zatím nebyla vyhlášena. 

8. Děkan seznámil členy KD s dopisem předsedkyně EK UK ve věci možného konfliktu zájmů 

prof. Arenbergera. Prof. Anděl potvrdil, že za Komisi pro etiku akademické práce připraví pro 

děkana podklady pro odpověď. Další podklady si děkan již vyžádal od Etické komise FNKV. 

9. Děkan informoval o možnostech dalšího rozvoje spolupráce s FTN. Členové KD tyto možnosti 

vítají a podporují. 

10. Děkan byl požádán studenty o souhlas s chovem včel na pozemku 3. LF UK za budovou B. 

Členové KD podporují chov včel v obecné rovině, vítají takovouto studentskou aktivitu, byla 

však diskutována řada praktických problémů. Někteří členové KD vystoupili důrazně proti 

této žádosti. Po podrobné diskuzi byl schválen tento závěr: Fakulta je připravena povolit chov 

včel na pozemku za budovou B pokud budou splněny dvě podmínky: (a) Žádost musí podat 

nejméně dva studenti, kteří se zavážou, že se včelstvu budou pečlivě věnovat a vzájemně se 

zastupovat. (b) Vzhledem k tomu, že v dohledné době (2-4 roky) bude tento pozemek 

využíván stavebními firmami, bude nutno včelstvo přesunout v té době jinam, mimo prostory 

fakulty. Proto součástí žádosti musí být závazek, že jakmile o to fakulta požádá, včelstvo bude 

neprodleně odstěhováno jinam, mimo prostory fakulty. Tento závazek musí být potvrzen 

majitelem pozemku či budovy, která bude tuto funkci náhradního prostoru schopna splnit. 

11. KD souhlasí s organizací Trimed Jobu a plně tuto akci podporuje. 
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12. Děkan s proděkanem Dlouhým informovali o úvahách o možnosti obnovy studia veřejného 

zdravotnictví a o jednání děkana s ředitelem NÚDZ a s ředitelkou SZÚ. Mezi členy KD převládl 

názor, že v těchto jednáních je vhodné pokračovat a v případě obnovení bakalářské 

studijního programu by bylo vhodné ho profilovat šířeji než v minulosti a současně s ním 

připravit i navazující magisterský program. Jako možní zástupci fakulty do přípravného 

výboru (společného se SZÚ a NÚDZ) se jeví doc. Rambousková, dr. Selingerová, případně 

některý pracovník z Kabinetu veřejného zdravotnictví. 

Dr. Marx 

 Proděkan Marx informoval členy kolegia děkana o ukončení odvolacího řízení všech přijatých 

odvolání proti nepřijetí ke studiu. Všechna podaná odvolání byla zamítnuta. 

 1.9.2021 se otevře pro studenty Kontaktní místo pro  péči o duševní zdraví. Toto poradenské 

zařízení je realizováno v rámci IPUK. K otevření bude svolána tisková konference. 

 Studijní oddělení připravuje organizační pokyny pro zahájení výuky. Každé pracoviště 

současně také obdrží seznam studentů, kteří prodělali Covid-19 nebo jsou očkovaní. 

Doc. Dlouhý 

 Doc. Dlouhý předložil za proděkanku pro zahraničí a vnější vztahy přehled plánovaných 

služebních cest – SC byly schváleny. 

 Proděkan Dlouhý informoval o posunu v uznávání „kovidové praxe“ v rámci specializačního 

vzdělávání. Nový návrh Ministerstva zdravotnictví ČR byl upraven podle vznesených 

připomínek a do 13.9.2021 je termín pro vyjádření jednotlivých akreditačních komisí. 

 Připravuje se plán akcí pro příští rok (atestační zkoušky a kurzy). 

 

Prof. Džupa 

 Proděkan informoval o plánu habilitačních a jmenovacích řízení na nejbližší období. 

 Během podzimu začne příprava na reakreditaci oboru Anesteziologie a intenzivní medicína 

pro habilitační a jmenovací řízení. 

Doc. Duška 

 Proděkan informoval o poruše konfokálního mikroskopu a jeho opravě. KD se shodlo na 

nutnosti koupit v blízké budoucnosti nový přístroj. 

Doc. Polák 

 Doc. Polák předložil členům kolegia děkana přehled navrhovaných investic do konce roku 

2021. U některých položek si KD vyžádalo doplňující informace a část z navržených investic 

nebyla podpořena z toho důvodu, že se jedná o přístroje pro zdravotní péči, nikoli pro 

výzkum či výuku. Konečný seznam připraví doc. Polák tak, aby se vše stihlo koupit podle 

pravidel do konce roku 2021. 

 

 

Zapsala: K. Mitasová 
Za správnost: prof. Widimský 
 


