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FAKULTA: EXCELENTNÍ, PROPOJENÁ, MEZINÁRODNÍ…  

1. lékařská fakulta UK je velmi úspěšnou institucí, je největší lékařskou fakultou v České 

republice a má potenciál k všestrannému rozvoji i k tomu, aby čelila dalším výzvám ve všech 

oblastech své činnosti. Ve svém programu bych se rád zaměřil na klíčové body ve výuce, 

vědecké činnosti a organizaci fakulty, jejichž naplnění by fakultě umožnilo stát se ještě 

úspěšnější institucí, a to i v mezinárodním měřítku. Volby děkana a svou účast v nich považuji 

za příležitost k diskusi o fungování fakulty, jejích možnostech, problémech a hlavně 

budoucnosti.  

Mým cílem je fakulta otevřená, komunikující, fakulta s širokou mezinárodní  

a multidisciplinární spoluprací, vysokou prestiží, s moderní výukou s dobrými teoretickými 

základy založenými na pochopení a souvislostech, a zároveň s jasně definovanými praktickými 

výstupy ve znalostech a dovednostech absolventů. Fakulta se špičkovou vědou založenou na 

podpoře excelence i mladých týmů. Fakulta úzce spolupracující s fakultními nemocnicemi, bez 

nichž by tyto cíle nebylo možné naplnit, i s dalšími institucemi. Fakulta vstřícná a přátelská ke 

studentům i k zaměstnancům, místo, kde je a bude radost studovat i pracovat. 

Výuka je základní a pro vzdělávání lékařů i dalších expertů ve zdravotnictví nenahraditelná 

funkce fakulty, je to odpovědná činnost, které je nutné se plně věnovat. Je třeba jasně 

definovat požadavky na absolventy, v celé výuce podporovat souvislosti, schopnost analýzy 

problému, získávání základních praktických dovedností a postupů. V teoretické oblasti vést 

studenty k chápání podstatných dějů, vědecké podstaty medicíny nikoliv jako nepřeberného 

množství dat, ale jako základu pro další studium i celoživotní vzdělávání, protože nových 

poznatků přibývá velkým tempem. Zaměřit se na spolupráci s klinickými pracovišti, posilovat 

výuku kazuistik. K zefektivnění výuky je třeba dále podporovat rozvoj dalších výukových 

metod, zejména elektronické podpory výuky. S tím souvisí i vývoj knihovnických služeb  

a vytváření kvalitních podpůrných výukových materiálů a zjednodušení jejich dostupnosti. 

Klinická výuka musí být zaměřena prakticky, teoretické poznatky by měly být převáděny do 

elektronických forem, zatímco ve výuce by měly být prezentovány věci orientované na praxi. 

Tomu přizpůsobit uspořádání kurikula fakulty zdůrazňující zejména v klinických ročnících 

praktické činnosti, zvládání principů základní péče o pacienta a řešení především klíčových, 

život ohrožujících situací. Rozvíjet spolupráci s dalšími nemocnicemi s možností rozšíření 

klinické základny výuky při jasně stanové kvalitě. Výrazně by se mělo zvýšit využití simulačních 

technik, jejich rozvoj by měla fakulta podporovat, aby se rozvíjely i dovednosti v základních 

vyšetřovacích či terapeutických metodách. V každém předmětu by měly být jasné požadované 

znalosti a dovednosti včetně výkonů (logbook), pro motivované studenty by měly být 

k dispozici specifické zaměřené volitelné předměty i další extrakurikulární možnosti zapojení 

se pro získání hlubších znalostí a dovedností. To platí i pro zájemce o vědu, kteří se mohou 

zapojovat do výzkumu již během studia. K získání zpětné vazby je třeba pravidelných diskusí 

se studenty, ale zejména vytvoření kvalitního on-line anonymního hodnotícího systému, který 

by byl dostatečně konkrétní, adresný a bezprostřední a zároveň reflektoval i dlouhodobější 

trendy. Trvalým úkolem je rozvíjet přijímací řízení, včetně řízení pro zahraniční studenty,  

a vyhodnocovat jeho výsledky. Vyvíjet tlak na zlepšení Studentského informačního systému, 

nevyhovující funkcionality ev. je nahradit vlastním systémem (např. rozvrhy). Kultivovat 

studijní předpisy fakulty a ovlivňovat tvorbu univerzitních. V souvislosti s mimořádnou dotací 

na výuku všeobecného lékařství dodržovat její pravidla a vytvářet podmínky pro stanovené 

počty studentů. 

Velkou příležitostí pro celou fakultu je přítomnost studujících v anglickém jazyce.  

Je nutné dokončit plné sladění s výukou v češtině, i pokud jde o dostupnost materiálů, 
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webových stránek apod. Propojování výuky obou skupin – koedukace – v některých 

předmětech či formách výuky umožní naučit lepšímu typu spolupráce, zlepší oboustranně 

jazykové schopnosti a přispěje k internacionalizaci fakulty přirozenou cestou. Ve studiu 

zahraničních studentů, stejně jako českých, kteří vyjíždějí do zahraničí, jasně definovat 

podmínky a podporovat stáže, rozvíjející schopnosti a znalosti studentů. Podporovat programy 

Erasmus+ i IFMSA. Žádoucí i je vyšší zapojení zahraničních pedagogů (hostujících profesorů) 

do výuky i ve formě pregraduální a zvyšování zájmu motivovaných a nadaných studentů o 

nejnovější trendy a poznatky. Stejně tak by měl být zvyšován počet akademiků, kteří vycestují 

do zahraničí, aby tito získali vědecké, ale i pedagogické zkušenosti.  

Fakulta má dlouhou tradici ve výuce dalších odborníků ve zdravotnictví. Zde plní  

i významnou funkci udržení úrovně těchto pracovníků, kteří mnohdy studují i na jiném typu 

škol. Fakulta by měla podporovat své tradiční nelékařské obory, podporovat i jejich další 

stupně včetně vědecké činnosti a následného doktorského studia.  

Fakulta musí usilovat o kvalitní pedagogy a vědce, oceňovat jejich činnost, podporovat je 

a umožňovat jim další rozvoj a vzdělávání. Učitele vzdělávat i v didaktických dovednostech; 

umožnit jim kromě pedagogické práce kvalitní realizaci vědeckou či klinickou a usilovat o to, 

aby výuka byla vnímána jako prestižní činnost. Umožnit čerpání tvůrčího volna a obecně 

podporovat jejich kariérní růst i vytvářet příznivé pracovní podmínky a prostředí na pracovišti. 

Důležitá je co největší spolupráce se studenty, je třeba pro ně vytvářet kvalitní zázemí, 

podporovat jejich spolky i aktivity, které organizují, včetně menších iniciativ. Významná je 

činnost tutorů, je třeba posílit i psychologickou péči. Náročné studium na fakultě musí být 

doprovázeno vytvářením celkově přátelského prostředí, studijních i relaxačních prostorů, 

možností sportovních aktivit. U zahraničních studentů poskytovat přiměřenou podporu 

v administrativních záležitostech (víza) a zlepšit jejich zapojování do života fakulty i celé 

společnosti. Rozvíjet spolupráci s absolventy včetně zahraničních jakožto vyslanců naší 

fakulty. Být aktivní ve specializačním vzdělávání. 

Fakulta je významnou vědeckou institucí. Ve vědě je třeba usilovat o spolupráci, v rámci 

fakulty i mimo ni, o účelné využívání přístrojového a metodického vybavení, vytváření týmů 

napříč ústavy a obory. Využívat fyzické i mentální blízkosti nemocnic k translačnímu výzkumu. 

Je nutné podporovat excelentní vědu, ale i vědeckou spolupráci a zapojení mladých vědců. 

Reflektovat uvedené cíle i v rámci dělení institucionálních prostředků, usilovat o jejich zvýšení 

a připravit se i na možné nové formy jejich dělení v rámci univerzity. Dbát o rozvoj 

talentovaných vědců již v pregraduálním a postgraduálním studiu, dále rozvíjet úspěšnou 

Studentskou vědeckou konferenci a více ji internacionalizovat. Podporovat získávání 

zkušeností v zahraničí. Snažit se o větší převádění výsledků do praxe, vznik patentů, popř. 

spin-off firem. Zásadně důležitá je mezioborová spolupráce i s nelékařskými institucemi a 

privátním sektorem. Je třeba nadále rozvíjet velká vědecká centra fakulty (Biocev, CAPI, 

Centrum nádorové ekologie, Národní centrum genomiky), připravit pečlivě Kampus Albertov 

po vědecké, ale i po organizační stránce. Je nezbytné neustále usilovat o prostředky k vědecké 

činnosti, získávat granty (a oceňovat úspěšnost mj. vrácením části režií), reagovat na 

relevantní výzvy z Operačních programů a získávat zdroje i z aplikace poznatků do praxe.  

S vědeckou činností je spojeno doktorské studium. Je zájem fakulty  

ho internacionalizovat, mít vyšší množství kvalitních zahraničních studentů i školitelů. 

Podporovat společné programy (cotutelle), stejně jako MD/PhD programy u lékařů, kteří 

spojují vědeckou a klinickou přípravu. V rámci fakulty stimulovat spolupráci mezi teoretickými 

a klinickými pracovišti s možností realizovat výzkum na obou pracovištích.  
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Pro obě základní funkce fakulty, výukovou a vědeckou, je zcela zásadní spolupráce 

s fakultními nemocnicemi. Další rozvoj výuky i vědy na fakultě je úzce svázán s klinickými 

pracovišti. Musíme usilovat o vyrovnanou intenzivní spolupráci, projednávat zásadní otázky 

společně, stimulovat a oceňovat klinické pedagogy, rozvíjet společně klinickou výuku včetně 

simulací. Spolupracovat ve vědě, usnadňovat společnou administraci, rozvíjet společné 

grantové aplikace, semináře i lidské kontakty. 

Pokračovat v modernizaci pracovišť na úrovni výuky, vědy i obecného vybavení.  

Podporovat personálně i ekonomicky jednotlivá pracoviště, dbát o jejich rozvoj  

a přiměřenou investiční podporu.  

K naplnění úkolů fakulty je důležitý rozvoj její infrastruktury, ekonomiky  

i působení navenek. V oblasti ekonomiky je třeba usilovat o udržení a snažit se rozšíření 

příjmů. Dbát na přiměřené dělení prostředků na úrovni univerzity, připravovat projekty 

k získání prostředků z Operačních programů, upozorňovat státní orgány i veřejnost na význam 

lékařského školství a biomedicínského výzkumu a vyjednávat další podporu. Usilovat  

o prostředky z aplikace vědeckých výsledků, smluvního výzkumu, výuky na mezinárodním 

měřítku a ze spolupráce s privátním sektorem. Udržovat výuku samoplátců v anglickém jazyce. 

V investiční oblasti dokončit modernizaci budov fakulty a pokračovat v rozvoji moderního 

výukového a vědeckého vybavení i celkového prostředí fakulty pro studenty i zaměstnance. 

Na straně výdajů zefektivnit některé agendy, využívání přístrojů, náklady na nákupy apod. 

Usilovat o úspory energií včetně snižování jejich ztrát. Zlepšovat ekologický provoz fakulty.  

Ve vedení fakulty musí být zastoupeny všechny její zásadní složky a musí fungovat 

mechanismy umožňující efektivní rozhodování spolu s uplatněním názorů všech zúčastněných 

a stratifikací významu projednávaných věcí. Klíčová rozhodnutí, ovlivňující fakultu na mnoho 

dalších let, musí být přiměřeně diskutována. Je třeba rozvíjet fungování jednotlivých oddělení 

děkanátu, kromě vlastního fungování se zaměřit na to, aby poskytovala zásadní podporu 

v klíčových věcech týkajících se rozvoje výuky a vědy (zahraniční granty a spolupráce, velké 

projekty, právní podpora apod.). K posílení těchto funkcí přispět na úrovni personální  

i materiální.  

Důležitá je spolupráce fakulty s ostatními fakultami Univerzity i mimo UK, a to v oblasti 

výuky, vědy, ale společných postupů v prosazování oprávněných zájmů vysokoškolských  

a vědeckých institucí (zejm. AV ČR) na politické a společenské úrovni (mj. v rámci námi 

úspěšně iniciované Asociace děkanů lékařských fakult). Je třeba se stále více otvírat spolupráci 

interdisciplinární a navazovat více kontaktů i mimo primárně biomedicínské instituce. Využívat 

institucionálně podporované mezinárodní spolupráce (např. EU4+), ale podporovat i vlastní 

iniciativy, které obvykle přinášejí nejvíce konkrétních výsledků.  

Propagovat fakultu, její studenty i učitele, pedagogickou činnosti i vědecké výsledky. 

Rozvíjet i třetí roli (fakult, univerzit), být společensky aktivní institucí, jejíž kvalifikovaná 

stanoviska i pomoc v řadě oblastí (propagace zdravého životního stylu, relevantní informace 

k biomedicínským otázkám, solidarita) budou oceňována. 

Každý program je složen z kroků, nápadů, opatření, ale nic z toho se nepodaří uskutečnit 

bez spolupráce a diskusí na všech úrovních. A pak je třeba ještě něco dalšího… – není to 

změřitelné, nelze to nařídit ani jednoduše zařídit. Fakulta, která hledí kupředu  

a snaží se být stále lepší, přitažlivější a silnější, musí být rovněž fakulta…  

….  NADŠENÁ ! 


