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Zápis 90. jednání kolegia děkana 3.LF UK v období 2018-22, konaného dne 23.9.2021 

Přítomni: prof. Widimský, doc. Duška, prof. Šlamberová, doc. Polák, doc. Arenbergerová, dr. Marx,   
K. Grygarová  
Omluveni: prof. Džupa, dr. Vácha, prof. Anděl, doc. Dlouhý, JUDr. Mužíková 
Hosté: Ing. Zlámalová, Ing. Michal (k bodu č. 4) 
 

1. Schválení zápisu z 2.9.2021 

2. Proděkan Marx a zástupkyně studentů Grygarová informovali o průběhu vstupního 

soustředění nových studentů v Dobronicích. 

3. Bod proděkana Anděla o výsledku jednání Komise pro etiku akademické práce nebyl 

projednán kvůli účasti prof. Anděla na kongresu v Teplicích.  

4. Proděkan Polák informoval o průběhu prací na klimatizaci budovy A, o přípravě projektů na 

budovu B a nástavbu poslucháren.  

5. Děkan a proděkan Polák informovali o přípravách Národního plánu obnovy v oblasti vědy a 

vzdělávání. 

6. Podrobně byla diskutována otázka spolupráce se SZÚ a NUDZ v oblasti veřejného 

zdravotnictví a možnosti přípravy nového vzdělávacího programu. Bylo přijato toto usnesení: 

3. LF UK vážně zvažuje současnou realizaci dvou konkrétních kroků v oblasti veřejného zdraví: 
1. Přípravu nového navazujícího magisterského studijního programu "public heath" (v 
angličtině nebo v češtině - bude upřesněno). Tento program by byl otevřený pro absolventy 
řady bakalářských oborů z různých fakult (výčet bude upřesněn později). Program by byl 
zaměřen jak na hygienu, epidemiologii, prevenci nemocí, tak i na širší otázky související se 
zdravotnictvím včetně otázek sociálních, ekonomických, organizačních atd. Univerzita Karlova 
(3.LF) by byla vysokou školou, na níž by byl program akreditován a poskytla by know-how 
svých pracovníků, Státní zdravotní ústav by poskytl své prostory pro výuku a know-how svých 
pracovníků, NUDZ by poskytl know-how svých pracovníků. Absolventi by měli mít statut 
zdravotnických pracovníků - ale v moderním smyslu, podmínkou by byla zásadní modernizace 
starých vyhlášek (viz níže). 
2. Transformaci stávajícího doktorského studijního programu "preventivní medicína a 
epidemiologie" na šířeji zaměřený program, který by připravoval vědecké pracovníky pro 
širokou oblast prevence nemocí, epidemiologie infekčních i neinfekčních nemocí, ekonomiky 
zdravotnictví, organizace zdravotnictví, právních a sociálních otázek ve zdravotnictví, atd. 
3. Veškeré toto úsilí musí být předcházeno legislativními změnami (minimálně na úrovni 
vyhlášek) tak, aby vstup do obou programů byl možný pro široké spektrum studentů z řady 
oborů a aby kompetence absolventů byly tak významné, aby to přitáhlo dostatek zájemců o 
studium. Bez těchto legislativních změn bychom produkovali absolventy s omezenými 
možnostmi uplatnění. 
O společném postupu bude dále jednání s vedením SZÚ a NÚDZ. Klíčovou otázkou bude, zda 

se podaří společně vytvořit tým odborníků, který by byl schopný tento náročný úkol 

realizovat. 

Diskutována byla též otázka možnosti pořádat specificky zaměřené kurzy (tzv. 

microcredentials). 

 

7. Děkan vyzval proděkany k zaslání slidů pro poradu přednostů 30.9. 

8. Byl upřesněn plán jednání KD do konce funkčního období, poslední jednání tohoto kolegia 

bude 27.1.2022 a bude mít pořadové číslo 100. 
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Doc. Duška  

 Proděkan informoval člen kolegia děkana o návrhu organizace „Den Ph.D.“. O organizaci a 

upřesnění náplně akce bylo diskutováno. Shrnutí debaty zapracuje doc. Duška a prof. 

Šlamberová do nového návrhu, který následně rozešlou členům KD emailem. Na propagaci 

akce bude spolupracovat odd. vnějších vztahů. Plánované uskutečnění akce je přelom února 

a března 2022. 

Prof. Šlamberová 

 Proděkanka informovala o návrhu reformy doktorského studia. K návrhům členové kolegia 

děkana vedli diskusi. 

 Členové kolegia děkana se shodli na nominacích na Bolzanovu cenu, Cenu rektora, 

Mimořádnou cenu rektora (pouze u Mimořádné ceny rektora pro bakalářské studium – 

čekáme na návrh dr. Svobodové). 

Doc. Arenbergerová 

 Proděkanka shrnula přípravy na Zlatou promoci (termín konání – 2.10.2021). Děkan 

odsouhlasil zařazení přípitku a malého občerstvení pro účastníky.  

 Noc vědců – termín 25.4.2021. 3. LF UK bude zastoupena. 

 Navržené služební cesty byly schváleny. 

 

Dr. Marx 

 Proděkan informoval členy kolegia děkana o počtech přijatých studentů pro akademický rok 

2021/2022. 

 Vakcína proti chřipce – studentům bude vakcínu i její aplikaci hradit 3. LF UK. O hrazení 

vakcíny a její aplikace zaměstnancům bude rozhodnuto později (Dr. Marx zjistí, zda FNKV 

vakcínu zaměstnancům hradí). 

 Proděkan představil členům kolegia děkana novou aplikaci 3. LF UK, která bude učitelům 

zobrazovat aktuální stav vakcinance proti Covid19 u jednotlivých studentů, a to pouze pro 

zajištění maximální bezpečnosti pacientů ve FNKV. O aplikaci budou informováni učitelé a 

bude představena na setkání s přednosty 30.9.2021. 

 Žádosti o stipendia za sportovní úspěchy – studentka 2. ročníku obor Všeobecné lékařství a 

studentka 4. ročníku oboru Všeobecné lékařství (obě 5.000,- Kč) – KD souhlasí. 

 

Zapsala: K. Mitasová 
Za správnost: prof. Widimský 
 


