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FAKULTA: EXCELENTNÍ, PROPOJENÁ, MEZINÁRODNÍ…  

 

MALÉ ZAMYŠLENÍ NA ÚVOD 

Univerzitu a fakultu zrodilo ve 14. století nadšení… nadšení s vírou (která nemusela být 

nutně jen náboženská), že stojí za to se vzdělávat, rozvíjet, bádat a poskytovat vzdělání 

na národní i mezinárodní úrovni. 

Vědomí sounáležitosti by mělo převládat nad oddělováním či vymezováním se jako 

teoretik, či klinik, lékař či ne-lékař (biolog, chemik, fyzik, statistik…) či další zaměstnanec 

fakulty, učitel či student. 1. LF je velmi úspěšná instituce s dlouhou tradicí a velkými 

možnostmi dalšího rozvoje, pokud zde budeme společně nadále vytvářet dobré podmínky 

pro nadšení lidí, budeme lidi motivovat, budeme v rámci soutěživosti hrát fair play a budeme 

bourat zbytečné bariéry.  

Vědomí příslušnosti k fakultě by zároveň mělo zvyšovat touhu po spolupráci napříč 

univerzitou či mimo ni. Je třeba spolupráce s dalšími fakultami, univerzitami a dalšími 

institucemi. Každé vystoupení ze stereotypně zaběhnutého, každé rozhlédnutí se mimo vlastní 

disciplínu a nabídnutí spolupráce se dříve či později několikanásobně zúročí.  

Fakulta se v posledních letech úspěšně vyvíjela. Pedagogické i vědecké týmy se 

stabilizovaly, ale zároveň se vznikly týmy nové včetně úspěšných vědců, kteří se vrátili  

ze zahraničí. Zájem o fakultu mezi studenty je velký, a to včetně studentů zahraničních. Bylo 

založeno simulační centrum pro výuku, na základě diskuse včetně zapojení studentů byla 

zahájena úprava klinického kurikula. Pro podporu výuky všeobecného lékařství a jeho učitelů 

získala fakulta nemalé prostředky z mimořádné dotace. Díky zapojení do výzev Operačních 

programů vznikly na fakultě velké vědecké projekty, vzniklo několik významných infrastruktur 

a podařilo se ekonomicky i provozně zajistit naši část Biocevu, který se stal významným 

vědeckým pracovištěm naší fakulty. Pokračovala modernizace prostorů a vybavení pracovišť 

včetně dvou mimořádných dotací z fakultních prostředků. Fakulta se aktivně prosazuje  

i v mediálním a veřejném prostoru, velké úsilí zaměřila na získání nových kvalitních studentů. 

Je samozřejmé, že je nutné usilovat o další rozvoj. Doba se mění velmi dynamicky, vyvíjí 

se medicína a její poznatky, zdravotnictví, vědecké metody i přístupy. Mění se i lidská 

společnost a nové generace přicházejí s jiným vnímáním světa a postoji k životu. Vznikají velké 

příležitosti, ale jistě existují i hrozby. Fakulta proto musí být připravena na další vývoj, musí být 

dostatečně flexibilní, silná a odhodlaná. Zároveň však musí zůstat místem poznání, bádání, 

hledání nového, místem slušnosti, kolegiality a nadšené invence a spolupráce. K tomu se snaží 

přispět i tento program. 

Úspěch fakulty je úspěchem nás všech a úspěch každého jedince, každého studenta, je 

i úspěchem fakulty. 

 

 …A NADŠENÁ!  
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VÝUKA / PEDAGOGICKÁ ČINNOST 

Výuka je základní a nenahraditelná funkce fakulty. Musí poskytnout zásadní teoretické 

základy, praktické dovednosti, základní klinické kompetence, musí naučit kritickému myšlení. 

Musí také podněcovat k dalšímu studiu, které je nezbytnou součástí profesionálního života 

lékaře a specialisty ve zdravotnictví. Výuka není jednosměrným přenosem informací, ale tvůrčí 

interakcí učitelů a studentů.  

Výuka je společným dílem učitelů i studentů a jejím cílem není jen tady a teď, ale budoucí 

rozvoj fakulty jako společenství. 

Na fakultě probíhá pregraduální výuka v lékařských programech i v bakalářských 

a navazujících magisterských programech vzdělávajících nelékařské odborníky 

ve zdravotnictví. Programy jsou průběžně akreditovány a v oblasti nelékařských oborů je 

perspektiva akreditace i v dalších stupních daného programu. Fakulta má velmi příznivý poměr 

pedagog/posluchač, má kvalitní výukové zázemí, špičkové odborníky, nicméně je třeba 

neustále usilovat nejen o udržení tohoto stavu, ale především o  jeho další zlepšování. 

Studium na fakultě je obtížné a  jistě u kvalitní výuky daných oborů vždy takové zůstane. 

Fakulta má pověst náročné, ale vstřícné instituce, kde je výuka neustále vylepšována. Celkově 

je zájem o  fakultu velký, určitým problémem je počet studentů, kteří nepokračují ve studiu po 

prvním ročníku, přičemž nezanedbatelný podíl tvoří studenti, kteří reálně vůbec nestudovali. 

Stálým úkolem je proto zlepšování procesu výběru studentů, které by pomohlo snížit počty 

studentů s nedokončeným studiem.  

Výukové zázemí bylo výrazně modernizováno, už jen relativně malá část fakultních prostor 

nebyla rekonstruována. Tyto rekonstrukce je nutno dokončit a  zároveň je potřebné provádět 

další prostorové úpravy a  pořizovat vybavení pro výuku v souvislosti s případným 

navyšováním počtu studentů. Bylo založeno simulační centrum, pro jeho plné využití ve výuce 

je nutno dále ho rozvíjet, což znamená nejen materiální, ale i personální zabezpečení tohoto 

centra. 

Pro budoucnost je zásadní udržet ve výuce přiměřený počet kvalitních učitelů v situaci, 

kdy se rozevírají nůžky mezi mzdami ve zdravotnickém sektoru, zejména privátním, 

a školstvím. Je třeba poskytovat dostatečné ocenění za pedagogickou práci a zvyšovat pocit 

prestiže z této činnosti. Je nutné také získat další investice do zásadní modernizace vybavení 

pro výuku. 

Na fakultě studuje několik tisíc studentů. To představuje velkou odpovědnost v přípravě 

budoucích generací lékařů a dalších zdravotnických odborníků, kteří budou působit nejen 

v Česku, ale i v Evropské unii a prakticky v celém světě. Navíc tito lékaři budou přímo  

či nepřímo dál medicínu rozvíjet a vzdělávat v ní další generace. Pokud výuka nebude vysoce 

kvalitní a špičková, odrazí se to zcela jistě, i když třeba ne okamžitě, zpětně také v dalších 

oblastech fungování fakulty. Kvalitní výuka se buduje mnoho let, je založena na motivovaných 

a vynikajících učitelích – odbornících, na spojení výuky s jejich vědeckou a klinickou prací, ale 

zároveň je výuka také specifickou činností, která nemůže být jen sekundární odnoží jiných 

aktivit. Jako taková musí být zřetelně podporována. 

Účelem výuky není zahrnovat posluchače nadměrným množstvím údajů a informací ale 

učit je již od prvních ročníků trvale tomu nejdůležitějšímu, zejména chápání souvislostí, které 

přetrvají měnící se svět faktů, a tento přístup   pak ve vyšších ročnících ještě dále rozvíjet 

a využívat pro praxi. Je třeba zamezit atomizaci výuky jako souboru nepropojených a mnohdy 

nepochopených informací. 
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Řada informací bude za několik let jistě překonána. Ve výuce tak musíme rozlišovat 

obecné znalosti a dovednosti s „delší životností“ a speciální znalosti a dovednosti, které 

se jednak vyvíjejí, jednak se mohou měnit s měnícím se stavem poznání. 

Fakulta věnuje výuce velkou pozornost, existují pracovní skupiny (task force), pro 

jednotlivé oblasti výuky se zastoupením studentů. Studenti výuku hodnotí a přispívají tak 

k jejímu vývoji. Byla vytvořena fungující pravidla pro zapisování ke zkouškám, velká revize 

volitelných předmětů, posíleny extrakurikulární aktivity. Významná, organizačně náročná, ale 

potřebná je úprava kurikula v klinických ročnících, k níž se vyjadřují jak učitelé, tak studenti. 

Zásadní bylo posílení prostředků na výuku Všeobecného lékařství, které se podařilo 

v minulých letech získat i aktivitou naší fakulty. Roční suma 110-120 milionů Kč spojena 

s navýšením počtu studentů umožnila již nyní zlepšit hodnocení pedagogů a celkově pozitivně 

výuku ovlivnila. 

Hlavní cíle a nástroje: 

Cíl výuky – definovat soubor hlavních poznatků, postupů a souvislostí a tyto předat 

studentům. Připravit studenty na jejich povolání.  Dát studentům veškeré kompetence včetně 

morálních, schopnosti komunikace s pacienty, týmové práce a připravit je na celoživotní 

vzdělávání a další osobní rozvoj. 

Metody výuky a výukové materiály – medicína přináší stále nové a nové poznatky 

a účelem výuky je především na jejich základě vytvářet znalostní a dovedností síť. Tomu 

se musí přizpůsobit i způsoby výuky a širší využití jejích nových metod. Významnou roli hraje 

a bude hrát simulační výuka na modelech i počítačích, e-learning a další elektronická podpora 

výuky obecně. Je potřeba tyto metody logicky a plynule včleňovat do výuky napříč celým 

studiem. Je třeba usilovat o aktivní přístup, problémově orientovanou výuku, stimulaci 

k řešení otázek, aktivizaci studentů, používání kazuistik apod. Je třeba zapojovat studenty více 

do výuky svých kolegů, podporovat diskusi a také týmovou práci. Podporovat i drobné 

iniciativy na poli vzdělávání. Mít aktuální a dostupné výukové materiály. 

Propojení výuky – výuka není a nemůže být limitována jen na jeden předmět, jedno 

pracoviště. Je společným úsilím celé fakulty a je třeba ji více propojovat, obsahově diskutovat. 

Znalost, která není zapojena do komplexu ostatních znalostí a porozumění, má malý význam 

a navíc je odsouzena k zapomenutí. 

Hodnocení výuky – je zpětnou vazbou pro vyučující a organizátory výuky, ale zároveň také 

umožňuje studentům si uvědomit a formulovat svá očekávání. Mělo by být určitě anonymní, 

konkrétnější, vztahovat se k jednotlivým částem výuky i jejímu celku. Hodnocení by mělo být 

základem pro diskusi o výuce a jejím dalším rozvoji, proto je důležité, aby se  i učitelé mohli 

vyjadřovat k zásadním připomínkám studentů.  

Personální zabezpečení výuky – podporovat vyučující, vytvářet jim kvalitní zázemí, 

snižovat jejich administrativní zátěž. Zároveň je vzdělávat v didaktice, v technických 

dovednostech, posilovat vědomí, že umět naučit svým znalostem a dovednostem je prestižní 

záležitost. Dbát na rozvoj pedagogů, jejich vědeckou činnost s habilitacemi a jmenovacími 

řízeními, aby byla i v budoucnu udržena možnost akreditací.  

Materiální zabezpečení výuky – je třeba hledat prostředky nejen v rámci fakulty, ale 

i z ostatních zdrojů (projekty, výzvy) pro dostatečné vybavení pro výuku a zejména pro rozvoj 

moderních metod výuky. Je zřejmé, že moderní výuka bude vyžadovat i přiměřené investice. 

Podporovat knihovní a informační služby, dbát o dostupnost doporučené literatury. 

U technické podpory výuky by se mělo uvažovat o zavedení pohotovostní služby v hodinách 

mimo pracovní dobu. 
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Organizace studia, administrativa, kurikulum a studijní předpisy – přizpůsobovat fakultní 

předpisy, které jsou jedním ze základů, od nichž se studium odvíjí. Je třeba jim věnovat velkou 

pozornost, pečlivě je diskutovat a prosazovat za účelem lepšího a plynulejšího studia. Vylepšit 

dostupnost rozvrhů, zjednodušit a zpřehlednit informační systém. Aktivně působit při tvorbě 

předpisů univerzitních. 

Volitelné předměty – podporovat širokou škálu prakticky laděných předmětů či předmětů 

reflektujících aktuálně řešené otázky s vysokou vědeckou kvalitou a umožnit tak určité 

profilování studentů. Zvýšit počet volitelných předmětů vyučovaných v angličtině přístupných 

i českým studentům. 

- Vést diskusi napříč celou fakultou o směřování výuky, jejích metod 

a koordinaci výuky. Definovat v souvislosti s vývojem medicíny klíčové body 

nezbytné pro lékařské pregraduální vzdělávání, vytvořit skupiny, které by 

formulovaly hlavní potřebné znalosti, dovednosti a souvislosti nezbytné 

pro absolventa. Vycházet ze setkání a potřeb kliniků i teoretiků 

- Stratifikovat výuku a znalosti a dovednosti, zřetelně formulovat podstatné 

znalosti a cíle v každém předmětu, detailní informace přesunout  

do relevantních forem (doplňkové materiály, volitelné předměty) 

- Koordinovat výuku teoretickou a klinickou, využívat teoretické poznatky 

v klinickém studiu a teoretickou výuku přiměřeně upravit dle potřeb 

klinického studia 

- Sestavit v rámci fakulty a předmětů základní nepodkročitelné znalosti  

a v klinických předmětech i dovednosti, zejména zaměřené na klíčové stavy 

s nebezpečím ohrožení života či prodlení a na základní přístupy k pacientovi 

- Zdůrazňovat ve výuce komunikaci s pacienty, a to již od prvního ročníku 

- Využívat zahraničních odborníků (visiting professors), nabízet část výuky 

v angličtině i pro studenty české paralelky (např. ve volitelných předmětech 

či v částech výuky povinné) 

- Rozvíjet dále volitelné předměty, vytvořit virtuálního průvodce pro větší 

přehlednost pro zájemce o určité oblasti medicíny  

- Využívat ve výuce stávající studenty, podporovat jejich iniciativu v organizaci 

menších kurzů 

- Podporovat extrakurikulární aktivity 

- Využívat metody moderní výuky, počítačových modelů, e-learningu, virtuální 

reality, část přednášek prezentovat i v elektronické podobě a povinnou 

výuku zaměřit na diskuse a procvičování. Podpořit pořizování elektronických 

studijních materiálů v dostatečném počtu licencí 

- Budovat a intenzivně rozvíjet simulační výuku jak v podobě simulační centra, 

tak on-line ve virtuálním prostředí 

- Dbát o aktualizaci studijních materiálů, jejich dostupnost, podporovat 

Wikiskripta, Wikilectures a iniciativy k tvorbě podpůrných textů menšího 

rozsahu, ale aktuálně zaměřených  

- Podporovat knihovnické služby pro studenty, získávání elektronických 

materiálů, skenování doporučené literatury, vytvářet prostředí pro efektivní 

studium 

- Vytvořit funkční anonymní metodu (on-line) hodnocení výuky s přímou 

a rychlou zpětnou vazbou a s vyhodnocováním jejích výsledků. Hodnocení 

výuky vytvořit tak, aby přinášelo konkrétní a včasnou informaci pro další 

vývoj a zlepšení výuky. v rámci pravidelných setkání získávat i přímé 

informace od studentů a zároveň s nimi diskutovat další vývoj výuky 



Martin Vokurka 

Koncepce programu – podrobný program 

5 

 

- Podporovat další kompetence lékařů, komunikační i ICT schopnosti; za tímto 

účelem navazovat i další spolupráce (technické školy apod.) 

- Vytvářet materiální zázemí pro výuku a ekonomické zázemí pro hodnocení 

pedagogické činnosti 

- Organizovat a zprostředkovávat kurzy pedagogických dovedností 

- Vylepšit systém rozvrhů v SIS, dle potřeby ev. vytvořit systém vlastní 

- Dbát o podporu činnosti studijního oddělení 

Výuka teoretická a preklinická 

Teoretická výuka by měla vytvořit základy pro možnost dalšího klinického studia a zároveň 

umožnit pochopení dějů, které jsou podstatou moderní medicíny. Stanovení nutných znalostí 

je podstatným úkolem spolupráce učitelů teoretických a klinických předmětů.  

Personální zabezpečení výuky v prvních třech ročnících znamená motivovat vyučující 

pro tuto výuku a získávat je pro práci na teoretických ústavech. Kromě lékařů se zvyšuje 

i počet nelékařských odborníků podílejících se na výuce (biologové, chemici apod.). Důležitá je 

proto možnost vědecké práce a osobní realizace a v případě lékařů i možnost alespoň částečné 

klinické práce a specializace. 

Teoretická výuka musí podporovat zejména vědecký přístup k celé oblasti biomedicíny; 

účelem vědeckých základů výuky včetně elementární metodiky vědecké práce a myšlení je 

naučit chápání biomedicínských postupů a jejich souvislostí jakožto zdroje nových a budoucích 

diagnostických a léčebných postupů. Výuka teoretických a preklinických předmětů by neměla 

být přehlídkou nezměrného množství informací, které se již během studia mohou změnit 

a které bez hlubšího proniknutí do všech vztahů nelze dostatečně pochopit. Je nutné výuku 

koncipovat tak, aby studentům umožnila chápat principy vědeckého přístupu k medicíně a tím 

vytvořila základ pro chápání koncepce medicíny založené na důkazech (výzkumu). 

Hlavní cíle a nástroje: 

- Výuku více propojovat jak v rámci teoretických předmětů, tak propojovat 

teoretické poznatky s klinickými předměty 

- V oblasti kontaktní výuky klást důraz na řešení konkrétních problémů, 

využívání kazuistik, aplikaci získaných znalostí. Čistě teoretické poznatky 

a informace přesunout do jiných forem výuky (např. e-learning…) 

- V oblasti vědeckých poznatků nechat studenty vypracovávat či dohledávat 

a prezentovat vědecké poznatky (eseje, referáty), aby pochopili principy 

vědeckých základů medicíny na zvolených příkladech 

- Podporovat vzdělávání nelékařských odborníků-pedagogů v medicínské 

problematice 

Výuka klinická 

Klinická výuka postavená na teoretických základech přímo propojuje studenta s jeho 

budoucím povoláním. K jejímu plnému zabezpečení nejsou třeba jen učitelé (a celé prostředí 

nemocnice včetně vybavení), ale i ochotní pacienti. Protože klinická výuka probíhá i za 

běžného provozu nemocnice, je pro vyučující lékařky a lékaře nutností skloubit svou vlastní 

práci s předáváním zkušeností a dovedností. Na základě připomínek absolventů v anketě 

a jejich setkání s vedením fakulty byla již zahájena příprava změny kurikula v klinických 

ročnících, která je nyní intenzivně diskutována se všemi klinickými pracovišti i se studenty. 
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Hlavní cíle a nástroje: 

- Diskutovat napříč fakultou uspořádání klinické výuky a jejích priorit, 

zabezpečení vysoké úrovně znalostí při možnosti získávat praxi v základních 

klinických dovednostech 

- K předávání teoretických poznatků využívat moderní metody výuky  

(e-learning, nahrané přednášky), uvolnit tak prostor pro praktickou činnost, 

sledování pacientů a využívání simulací 

- Na základě probíhající diskuse provést či dokončit úpravu kurikula v rámci 

současné akreditace s novým uspořádáním klinických předmětů 

- Zdůrazňovat praktické činnosti: „hands on“, ale i ve smyslu praktických 

postupů, algoritmů rozhodování, „stínování“ lékařů 

- Pro praktické dovednosti využívat efektivně simulátorů a simulačních technik 

v širokém slova smyslu 

- Stáže u velkých (státnicových) předmětů koncipovat maximálně prakticky 

se zapojením studentů do činnosti sekundářů 

- V rámci možností koncipovat stáže tak, aby byl dostatek času k přípravě 

na zkoušku 

- Podporovat klinické, prakticky zaměřené volitelné předměty 

- Posílit výuku paliativní péče napříč předměty i samostatně, zdůrazňovat 

komunikaci s pacienty i psychologické a etické aspekty, zdůrazňovat 

praktickou nácvikovou formu 

- Výuku opírat o principy medicíny založené na důkazech a výzkumu (EBM, 

evidence based medicine, EBR, evidence based research) 

- Koordinovat výuku u předmětů vyučovaných více pracovišti (klinikami) tak, 

aby měla jasný program a cíl 

- Zavádět a podporovat flexibilní vnitřní kreditní systém k udělování zápočtu  

- Kultivovat log book (seznam výkonů) a využívat jej i ke stimulaci zájmu 

studentů o praktické výkony 

- Využívat metodiky testů USMLE 

- Navazovat spolupráci s dalšími zdravotnickými zařízeními, ale za přesně 

stanovených podmínek kvality a tato pracoviště rozvíjet po odborné 

i vědecké stránce  

Výuka zubního lékařství 

Výuka zubního lékařství je vysoce praktická a umožňuje zubním lékařům se ihned zapojit 

do praxe. Tato kvalita studia by měla být zachována a rozvíjena, ale zároveň se přiměřenou 

formou v rámci nové akreditace posiluje i výuka v základních oborech. v nich by měl absolvent 

oboru získat celkový medicínský přehled a výraznější znalosti by měl získat také v oblastech, 

které se k jeho činnosti budou nejvíce vázat. Umožnilo by to v budoucnu snazší uznávání 

předmětů. Tento studijní program je poměrně ekonomicky náročný a významným problémem 

zůstává také jeho personální zabezpečení. 

Hlavní cíle a nástroje: 

- Snažit se  o získávání kvalitních stomatologů, kteří by se aspoň částečně 

zapojili do výuky; vytvořit jim dostatečnou motivaci alespoň v oblasti prestiže 

- Posilovat celkově medicínský základ studia při zachování jeho praktického 

charakteru 
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Výuka nelékařských oborů 

Výuka těchto oborů již získala na fakultě nejen tradici, ale bylo pro ni vytvořeno i patřičné 

zázemí. Umožňuje přípravu kvalifikovaných profesionálů. Naše fakulta je zárukou, že znalosti 

a dovednosti absolventů těchto oborů, z nichž řada může být nadále spjata s fakultou  

či některou z fakultních nemocnic, budou na vysoké úrovni. Kvalita tohoto vzdělávání je 

důležitá i pro nastavení obecné znalostní úrovně těchto profesí. 

Hlavní cíle a nástroje: 

- Dále na fakultě podporovat rozvoj současných nelékařských oborů, které 

jsou pedagogicky stabilizovány, a je o ně stabilní zájem uchazečů  

- Stanovit konkrétní formy (prezenční či kombinované) u daných studijních 

programů s ohledem na fakultu, ale i smysl a kvalitu celé výuky 

- Stimulovat a podporovat vědeckou práci v daných oborech, aby se mohly 

komplexně rozvíjet 

- Řešit prostorové podmínky výuky a podpořit pedagogickou činnost v těchto 

oborech jako zcela plnohodnotnou 

Výuka v anglickém jazyce a mezinárodní charakter výuky 

Výuka v anglickém jazyce (tzv. anglická paralelka, AP) má na fakultě tradici více než 25 let. 

Je akreditována v USA, o fakultu je velký zájem přesahující počet míst. Pro fakultu má výuka 

AP i velký význam ekonomický. Zásadní je i možnost využít této výuky k prohloubení 

mezinárodního charakteru fakulty. Zahraniční studenti mají pro fakultu velký význam také 

stran rozvoje – učitelů, studentů v českém jazyce, komunikace apod. Zástupci  studentů AP 

jsou pravidelně zváni do Kolegia děkana. Tato výuka není zásadní jen v daném čase, ale jde 

o stovky našich absolventů, kteří budou provozovat medicínu ve všech koutech světa a mohou 

být nadále „ambasadory“ naší fakulty. Jsou důležití nyní, ale jsou i velkou příležitostí 

v budoucnu. Jde zároveň i o příležitost pro studenty v českém jazyce ke zlepšení jazykových 

schopností, komunikace i práce v širším mezinárodním týmu. 

Hlavní cíle a nástroje: 

Zapojit studenty AP více do dění na fakultě a propojovat jejich výuku i s výukou českých 

studentů a tím posílit mezinárodní charakter fakulty. Dbát o zastoupení představitelů AP 

ve významných rozhodováních fakulty týkajících se výuky a organizačních věcí. Podpořit 

celkové zapojení zahraničních studentů do života fakulty. Pracovat na poskytování 

dostatečných klinických zkušeností AP studentů a standardizovat možnosti získat část 

klinických zkušeností v zahraničí. Podporovat oficiální studentské spolky (MEDSOC). Využít 

možností, které díky AP, existují, v šíření jazyka, spolupráce s kolegy v zahraničí. Propagovat 

studium na naší fakultě jako na prestižní fakultě umožňující získat hluboké teoretické znalosti 

i praktické dovednosti v mezinárodním, velmi stimulujícím prostředí. 

- Poskytnout studentům AP intenzivnější pomoc ve studiu, hlavně v jeho 

počátcích (nikoliv snížením požadavků) 

- Zabezpečit stejné informace týkající se studia a dalších relevantních věcí 

v češtině i v angličtině, např. stejnou kvalitu webových informací na úrovni 

fakulty i jednotlivých pracovišť 

- Pokračovat v pravidelných setkáních vedení fakulty se zástupci zahraničních 

studentů na Kolegiu děkana i v pracovních skupinách a na jednotlivých 

pracovištích 
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- Standardizovat možnosti vykonat část klinické přípravy v přiměřených 

zdravotnických zařízeních v zahraničí (clinical opportunities) 

- Umožnit i studentům AP získat základy vědeckého myšlení a dovedností 

- Poskytnout prostory pro studentské spolky AP 

- Rozšířit pravidelné zpřístupnění prostoru pro PR v angličtině (Jednička, 

Facebook aj.) 

- Pomáhat studentům v různých záležitostech, souvisejících s jejich pobytem 

v ČR (např. vízové záležitosti, možnost prodloužit potvrzení k získání delšího 

víza apod.)  

- Organizovat akce, jimiž by studenti AP mohli získat více informací o životě 

v Praze a v ČR 

- Podporovat výuku češtiny včetně již existujících volitelných předmětů 

(Tandem), větším společným zapojením českých a zahraničních studentů  

do výuky i neformálními akcemi 

- Dle potřeby vysvětlovat význam této výuky pro ČR nejen jako ekonomický 

příjem, ale zároveň možnost zlepšení a rozvoje výuky i českých studentů 

a posílení mezinárodního charakteru univerzity 

Přijímací řízení 

Účelem je získat nadané a motivované studenty. V současné době je přijímací řízení 

jednokolové a je založeno na znalostním principu, který je kromě testů podporován 

i systémem bonifikací zohledňujících obecný i specifický (v profilových předmětech) výkon 

na střední škole, matematiku a odborné olympiády. Ve všeobecném lékařství a fyzioterapii je 

část studentů přijímána bez přijímacích zkoušek. Výsledky přijímacího řízení a zkoušky 

se vyhodnocují a korelují s pozdější úspěšností. Je však zřejmé, že úspěšnost studia nemusí 

souviset jen se znalostmi a schopností je získávat a prezentovat, ale i s dalšími osobnostními 

vlastnostmi. Na kvalitním přijímacím řízení závisí i část drop-outu. 

Hlavní cíle a nástroje: 

- Vyhodnocovat stávající přijímací řízení a parametricky měnit podle výsledků 

- Zahájit diskusi o základním zadání pro přijímací řízení a uvážit větší zapojení 

dalších faktorů, které by lépe odhalily předpoklady pro úspěšné studium 

Hodnocení studia 

Hodnocení studia je důležitou zpětnou vazbou výuky na fakultě. V současnosti je 

využívána metoda hodnocení prostřednictvím SISu, která umožňuje dlouhodobé srovnání. 

Studenti by neměli hodnocení výuky vnímat jako formální záležitost. Fakulta bude dále 

podporovat studentská hodnocení a dle potřeby poskytne pracovištím nástroj a podporu 

pro tvorbu vlastních hodnocení, která by více odrážela specifika předmětu. 

Hlavní cíle a nástroje: 

- Umožnit bezprostřední a adresnější, anonymní hodnocení ve větší 

návaznosti na proběhlou výuku (po stáži, po přednášce…), které nemusí být 

vázáno na SIS 

- Umožnit pracovištím připravovat si individuální otázky 
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- Revidovat dlouholetý systém hodnocení studia v SISu (úprava otázek, 

zmenšení jejich počtu apod.) 

- Využívat efektivně výsledky hodnocení k průběžným úpravám výuky 

a hodnocení učitelů 

- Umožnit vyjádřit se k hodnocení učitelům a umožnit tak diskusi k výuce 

- Vytvořit adekvátní technické aplikace k hodnocení  

Doktorské studium 

V doktorském (postgraduálním) studiu se nejvíce naplňuje humboldtovské pojetí 

univerzity jako sepětí výuky a výzkumu. Doktorské studium umožňuje vychovávat pro lékařské 

školství, biomedicínský výzkum kvalitní a špičkové odborníky a zároveň je zdrojem budoucích 

vědecko-pedagogických pracovníků fakulty. Na fakultě probíhá doktorské studium ve spojení 

s dalšími pražskými lékařskými fakultami a AV ČR, což umožňuje i větší naplňování spolupráce 

jako jednoho z cílů. Fakulta např. organizuje přednáškový cyklus „Novinky v biomedicíně“, kde 

vystupují špičkoví vědci z celého světa. U studentů doktorského studia - lékařů je důležité 

propojení s klinickou přípravou. Velkou část studentů doktorského studia tvoří i nelékaři 

a vznikají i nové doktorské studijní programy v rámci původních nelékařských programů 

(adiktologie, perspektivně nutriční terapie). Je třeba dále zvyšovat úspěšnost studia a tuto 

zohlednit i v rámci hodnocení pracovišť. Doktorské studium se potýká s určitými 

administrativními nejasnostmi, které nesouvisí přímo s postupy fakulty (např. otázka přijímání 

studentů bez vybraného školitele).  

Hlavní cíle a nástroje: 

- Motivovat studenty doktorského studia a usnadnit jim pracovat na více 

pracovištích, využívat jejich specifická vybavení 

- Podporovat při výchově studentů doktorského studia spolupráci klinik 

s teoretickými ústavy i s mimofakultními pracovišti  

- Usilovat o zvýšení počtu studentů doktorského studia přicházejících ze 

zahraničí, včetně jejich studia v angličtině 

- Dle možnosti podporovat a rozšiřovat MD/PhD programy 

- Podporovat mobilitu a výjezdy do zahraničí 

- Podporovat zahraniční školitele a společné programy se zahraničím 

(cotutelle) 

- Spolupracovat s ostatními pražskými LF UK a AV ČR na doktorském studijním 

programu Biomedicína 

- Společně s vedením Univerzity Karlovy, ostatními fakultami a oborovými 

radami pracovat na zlepšení či vyjasnění administrativních podmínek. 

Specializační vzdělávání a celoživotní vzdělávání 

Fakulta zabezpečuje od roku 2011 specializační a celoživotní vzdělávání ve 46 základních 

oborech. v souvislosti s tím provádí evidenci studentů, organizaci povinných specializačních 

kurzů a atestačních zkoušek.  
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Hlavní cíle a nástroje: 

- Pomáhat v orientaci v současném systému specializačního vzdělávání 

a poskytovat poradenskou a konzultační činnost. Vydávat logbooky, průkazy 

odbornosti, duplikáty certifikátů 

- Spolupracovat s ostatními fakultami 

- Poskytovat informace o povinných kurzech a testech 

- Pořádat akce v rámci celoživotního vzdělávání včetně U3V 

- Zajišťovat akreditace pro pořádání kurzů 
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VĚDA 

Fakulta patří ve svém oboru k předním vědecko-výzkumným institucím v naší zemi. 

Vědecká činnost umožňuje profesní rozvoj pracovníků, přitahuje kvalitní učitele i studenty 

a představuje pro fakultu i značný podíl příjmů. Hraje klíčovou roli ve vzdělávání v doktorských 

studijních programech. Žádoucí je i její přiblížení motivovaným studentům v pregraduálním 

studiu. Zdroji k jejímu financování jsou institucionální prostředky a účelové (grantové) 

prostředky – na fakultě v poměru cca 1:1. Problémem je nízká úroveň institucionálního 

financování – mělo by ideálně být vůči účelovému financování v poměru 2:1, což by zajišťovalo 

udržení a rozvoj týmů i vybavení pracovišť a udržení (získání) excelence. Institucionální 

prostředky přicházejí především formou Progresu (bude končit v roce 2021), který svou 

organizací zároveň usiluje o propojení různých týmů na fakultě a v nemocnici, popř. i mezi 

fakultami či se zahraničními institucemi. Kromě Progresu jsou zdroji též UNCE, Primus, SVV  

a v menší míře další prostředky. Významné prostředky fakulta získala i z Operačních programů 

(CAPI, Centrum nádorové ekologie, Národní centrum genomiky…), byť v určité době byla 

Praha jako celek vyřazena z podpory. To umožnilo nastartovat několik excelentní programů. 

Zásadní zde byla činnost a aktivita fakulty a jejích součástí na přípravě projektů. Fakulta 

úspěšně realizovala svoje zastoupení a aktivity v Biocevu, vytvořila zde stabilní a vědecky 

produktivní centrum s perspektivou dalšího rozvoje i po skončení financování z programu 

udržitelnosti. Problémem je nestabilita hodnocení vědy na státní úrovni a celkově nízká 

predikce státní výzkumné a inovační politiky.  

Hlavní cíle a nástroje: 

Udržet a posilovat zastoupení vědy na fakultě, ve vybraných oblastech usilovat 

o excelenci. Usilovat o propojení vědy na fakultě, mezi pracovišti, a to i mezi klinikami 

a teoretickými ústavy, a dále i v rámci UK či jiných VŠ v Praze a ČR. Špičkové (zahraniční) 

publikace jsou kromě dostatečného financování založeny na spolupráci s využíváním širokého 

spektra moderních metodik. Bez rozvoje a maximálního využití vybavení fakulty napříč všemi 

pracovišti a i mimo fakultu a intenzivní spolupráce není možné dosáhnout excelentních 

výsledků. Minimalizovat administrativní bariéry pro tuto spolupráci, rozvíjet dále na děkanátu 

kvalitní administrativní podporu vědy včetně podpory projektů na mezinárodní úrovni 

(Grantové oddělení, Oddělení strategického rozvoje). Kultivovat způsoby hodnocení vědy 

na úrovni fakulty se stanovením priorit, formulovat své představy i pro národní úroveň a tyto 

se snažit propagovat, získávat pro ně i ostatní lékařské fakulty a univerzity i orgány státní 

správy. Rozvíjet mezinárodní spolupráci. Usilovat o finanční a materiální zabezpečení vědy při 

vědomí zásadní role vědců, kvality jejich práce a nadšení. Usilovat o ekonomické výstupy 

vědecké práce a zavádění výstupů vědecké práce do praxe. 

- Podporovat vědeckou spolupráci mezi klinikami a teoretickými ústavy, 

rozvíjet translační výzkum 

- Seznamovat pracovníky a studenty s možností vědeckého uplatnění, 

umožnit klinickým lékařům absolvovat část vědecké práce na teoretických 

pracovištích, mj. v rámci doktorského studia.  

- Podporovat podávání grantů včetně společných (s nemocnicemi, s privátními 

subjekty), stimulovat zejména granty podávané fakultou a pokračovat 

v navracení části režií 

- Usilovat o vytvoření větších (i neformálních) vědeckých skupin, dbát 

o efektivní využívání přístrojového vybavení  

- Podporovat nové vědecké skupiny, jednak v rámci fakulty, ale snažit 

se získávat mladé vědce i z jiných institucí či vracející se ze zahraničí 
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- V hodnocení vědy a alokaci prostředků zohledňovat excelenci, ale 

i spolupráci a podíl mladých vědců (studentů doktorského studia) 

- Spolupracovat s  blízkými zdravotnickými zařízeními (ÚHKT apod.), s dalšími 

fakultami UK i jinými univerzitami (ČVUT aj.), vytvářet a podporovat společné 

interdisciplinární projekty 

- Rozvíjet větší spolupráci s neakademickým prostředím (firmy, nefakultní 

nemocnice apod.) 

- Snažit se  o navyšování institucionálních prostředků na vědu 

- Připravovat se na ukončení Progresu a vytvořit projekty a struktury pro nové 

období, které by reflektovaly vědecké priority i nastavení struktury 

vědeckých týmů 

- Připravovat projekty pro případné budoucí výzvy Operačních programů 

- Vytvářet příznivé prostředí pro zapojení se do vědy i pro pregraduální 

studenty vč. organizace volitelných předmětů typu „vědecká propedeutika“  

- Rozvíjet přístrojové vybavení, směřovat je s ohledem na propojování 

výzkumu a metodického rozvoje (vědecká neformální „centra“), rozvíjet 

i servisní core-facilities, zavádět nové technologie 

- Efektivně využívat vědecké prostředky a vybavení v Biocevu, CAPI a dalších 

infrastrukturách ve prospěch fakulty; řešit ukončení programu udržitelnosti 

(NPÚ) 

- Aktivně postupovat při přípravě Kampusu Albertov, spolupracovat s RUK 

a PřF UK, ale mít jasně definované vlastní potřeby a vědecké priority  

- Rozvíjet a rozšiřovat smluvní výzkum, zejména na pracovištích se speciálním 

vybavením (CAPI, Biocev), nabízet expertizu v rámci fakulty i mimo ni v rámci 

smluvního výzkumu 

- Usilovat o transfer poznatků (např. spolupráce s univerzitní CPPT, pokud to 

bude pro fakultu výhodné), podporovat zakládání spin-off, patentové 

aplikace 

- Uspořádat dny vědy na fakultě k hlubšímu vzájemnému poznání a navázání 

další spolupráce 

- Rozvíjet Studentskou vědeckou konferenci, posilovat její konání především 

v angličtině, podporovat vědecky nadané studenty při účasti na vědeckých 

konferencích apod. 

- Podporovat a rozvíjet funkce děkanátu s administrativou vědeckých projektů 

a jejich aplikací, zejm. zahraničních 

- Propagovat vědecké výsledky 
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FAKULTA, JEJÍ ORGANIZACE A PROVOZ 

VEDENÍ A ŘÍZENÍ FAKULTY OBECNĚ 

Vedení a řízení fakulty je dáno příslušnými zákony a dalšími legislativními předpisy a má 

svou jasnou strukturu – děkan/ka, proděkani a proděkanky, kolegium děkana (KD), Vědecká 

rada (VR), komise fakulty, tajemník/tajemnice a jednotlivá oddělení děkanátu. Zásadní role 

pak přísluší Akademickému senátu fakulty (AS). Fungování a další rozvoj fakulty vychází z jejího 

Dlouhodobého záměru. Na fakultě zároveň působí pracovní skupiny (task force), v nichž jsou 

zastoupeni relevantní akademici, pracovníci fakulty i studenti, kteří se pravidelně vyjadřují 

k zásadním otázkám a připravují podklady pro další orgány fakulty. 

Hlavní cíle a nástroje: 

Vedení fakulty je odpovědné za chod a rozvoj fakulty. Kromě provozních záležitostí musí 

mít vizi a energii pro střednědobý i dlouhodobý rozvoj fakulty. Ve vedení fakulty by měly být 

zastoupeny všechny relevantní součásti fakulty, jejích pracovišť, disciplín. Své zastoupení 

v něm mají mít i studenti. Pro konkrétní řešenou problematiku je možné vytvářet pracovní 

skupiny či poradní sbory.  Všechny orgány by měly efektivně spolupracovat. Důležitá je 

flexibilita, rychlá a efektivní komunikace, jasné stanovení odpovědnosti a pravidel včetně 

neformálních. 

- Proděkanky/proděkani a členové KD mají působit jako manažeři příslušných 

oblastí (oddělení děkanátu), ale zároveň být jejich vizionáři  

- Je nutné zvážit význam projednávaných či řešených záležitostí a dle toho 

jim věnovat příslušnou energii a čas  

- Projednávat zásadní otázky v jasně dané hierarchii (neoficiální poradní sbory, 

jmenované komise fakulty, proděkani, Kolegium děkana, Akademický senát 

a Vědecká rada). Zásadní je spolupráce všech zúčastněných skupin, studentů, 

učitelů, vědců. Musí být prostor pro iniciativu a návrhy z celé fakulty  

- Pravidelně informovanost pracovníky fakulty o zásadních procesech 

a rozhodnutích  

- Průběžně analyzovat, revidovat a harmonizovat stávající fakultní předpisy 

(Opatření děkana) a ve spolupráci s AS dle potřeby pracovat na fakultních 

legislativních pravidlech z pohledu fakulty a spolupracovat s vedením UK při 

tvorbě univerzitních předpisů 

- Vyjadřovat se  a ovlivňovat i tvorbu předpisů či zákonných norem vyššího 

stupně 

- Připravit Dlouhodobý záměr na další období 

DĚKANÁT 

Děkanát zajišťuje po administrativní a technické stránce chod fakulty; podporuje výuku 

i vědu, zajišťuje technické zázemí, ICT, ekonomické záležitosti a právní služby, komunikaci aj. 

Jednotlivá oddělení jsou řízena svými vedoucími a tajemnicí/tajemníkem fakulty; po odborné 

stránce spolupracují s příslušnými proděkankami/proděkany. Chod těchto oddělení, ačkoliv 

není vždy přímo vidět, je zásadní pro správné fungování fakulty. Oddělení děkanátu jsou 

stabilizovaná a přispívají k bezproblémovému chodu studijních záležitostí i vědeckých agend. 

Klíčová je role některých agend pro získání zásadních finančních prostředků z mimořádných 

dotací, velkých projektů apod. 
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Hlavní cíle a nástroje: 

Rozvíjet aparát děkanátu tak, aby usnadňoval práci přednostům, akademikům a v oblasti 

studijní i studentům. Dbát o dostatečnou motivaci a rozvoj pracovníků děkanátu. Usilovat 

o zjednodušení zejména vnitřní administrativy v rámci fakulty a pomáhat pracovištím 

s mimofakultní agendou.  

- Vytvářet podmínky pro stabilní a efektivní chod oddělení děkanátu, 

motivovat schopné pracovníky 

- Posilovat činnost oddělení děkanátu za účelem snazšího zpracování agendy 

související s projektovou činností, včetně zahraniční, právními službami 

a zlepšení jejich vzájemné součinnosti, dále rozvíjet elektronizaci agend 

- Organizovat další vzdělávání zaměstnanců děkanátu a zlepšovat podmínky 

jejich práce 

- Zabývat se otázkami bezpečnostní politiky, ochrany zdraví i bezpečnosti 

v oblasti ICT 

ROZVOJ FAKULTY A JEJÍCH PRACOVIŠŤ 

Fakulta se nachází v tradičních budovách, které prošly či procházejí modernizací. Cílem 

rekonstrukce je přizpůsobit tyto budovy potřebám 21. století včetně přiměřeného zázemí 

pro pracovníky a studenty a dále je rozvíjet. Pracoviště získala v posledních letech dvakrát 

mimořádné dotace, které mohly využít dle svého uvážení. Strukturální nevýhodou je 

neexistence přirozeného centrálního prostoru setkávání, tuto funkci je nutné nahrazovat 

aspoň částečnými opatřeními. 

Ve fungování pracovišť hrají klíčovou roli jejich přednostové, jimž je svěřena značná 

pravomoc i odpovědnost za jejich rozvoj. 

Hlavní cíle a nástroje: 

- Dokončit zásadní modernizaci budov a pracovišť a průběžně udržovat 

i ostatní prostory 

- Uvážit možnost vzniku většího centra setkávání na fakultě, vytipovat možné 

prostory i finanční možnosti 

- Spolupracovat s nemocnicemi na rozvoji výukových prostor v jejich rámci 

- Vyhodnocovat pravidelně činnost pracovišť (výuková zátěž, hodnocení výuky 

studenty, vědecká produkce, počet postgraduálních studentů, granty apod.), 

jejich personální, mzdovou a materiální situaci, řešit případné problémy 

a nedostatky a podpořit výkonná pracoviště 

- Pravidelně probírat stav pracovišť s jejich přednosty 

- Rozvíjet na fakultě alespoň menší lokální prostory, kde může docházet 

k setkávání a diskusím (drobné občerstvení, posezení) s možností 

krátkodobé relaxace (drobné herní či tělocvičné prvky) 

- Modernizovat (již probíhá) tělovýchovné centrum fakulty, se saunou 

a dalšími možnostmi relaxace 

- V knihovně instalovat určitý počet boxů či uzamykatelných buněk s možností 

nerušeného studia, prodloužit otevírací dobu 

- Rozvíjet technické vybavení učeben a pracovišť, které by bylo k dispozici 

studentům 

- Dbát o úsporu energií i ekologický provoz, důsledné třídění odpadů 

- Naplňovat předpisy BOZP a PO s ohledem na zaměstnance i studenty 
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EKONOMIKA FAKULTY 

Ekonomické zabezpečení chodu a rozvoje fakulty je základní povinností jejího vedení 

a managementu. K základním zdrojům patří prostředky přidělované univerzitou, resp. MŠMT 

na výuku, institucionální podporu vědy, na investice; dalšími významnými zdroji jsou výuka 

v angličtině, granty (včetně přínosu jejich režií), rozvojové projekty, výzvy apod. V posledních 

letech přibyla mimořádná dotace MŠMT na výuku všeobecného lékařství. Na zisku této dotace 

se výrazně podílela i naše fakulta prostřednictvím Asociace děkanů lékařských fakult. Tato 

suma představuje v dané době 110 milionů Kč a je zásadním přínosem pro rozpočet fakulty. 

Prostřednictvím velkých projektů získala fakulta 0,5 miliardy Kč. Dalšími zdroji financí je 

spolupráce s privátním sektorem, pronájmy. Prostředky pokrývají základní provoz, umožňují 

udržovat vyrovnaný rozpočet, zlepšily mzdové možnosti fakulty a nastartovaly velké vědecké 

projekty. K trvalému rozvoji fakulty je třeba stále hledat další zdroje. 

Hlavní cíle a nástroje: 

K rozvoji fakulty je třeba kontinuálně usilovat o navýšení finančních zdrojů a o jejich 

přiměřenou diverzifikaci. Moderní výuka i věda se neobejdou bez posílení prostředků. Je třeba 

dokončit rekonstrukci fakulty, zabezpečit moderní metody výuky, zejména simulací 

a elektronické podpory výuky, obnovovat a rozvíjet přístrojové vybavení a moderní vědecké 

technologie. Je třeba získat značné prostředky pro velké investice, ale je třeba usilovat rovněž 

o menší zdroje příjmů, které mohou umožnit financování řady drobnějších, byť velmi cenných 

aktivit včetně studentských. Je třeba počítat s průběžným ukončováním některých zdrojů 

financování a hledat nepřetržitě zdroje  nové. Samozřejmostí je racionalizace nákladů a jejich 

efektivní využívání. 

- Hájit zájmy fakulty při rozdělování univerzitních zdrojů 

- Intenzivně pokračovat v jednání s orgány státní správy, zdůrazňovat význam 

lékařského vzdělání a biomedicínského výzkumu a usilovat o udržení či další 

posílení přidělovaných prostředků 

- Efektivně využívat prostředky z mimořádné dotace pro udržení kvalitních 

pedagogů a rozvoj výuky 

- Udržovat a rozvíjet vysoce kvalitní výuku v angličtině, vysvětlovat její význam 

a propagovat ji 

- Hledat možnosti financování ve spolupráci s nemocnicemi 

- Vytvořit zdroje pro zabezpečení a rozvoj stávajících či plánovaných 

infrastruktur a projektů – Biocev, Kampus Albertov, CAPI a další 

- Zvyšovat efektivitu a snižovat náklady racionálním využíváním přístrojů 

a vybavení 

- Spolupracovat s neveřejným sektorem, získávat smluvní výzkum, usilovat 

o sponzorské dary  

- Usilovat o snižování nákladů na vstupech (energie, výběrová řízení…) 

- Systematicky pracovat s absolventy zejména s úspěšnými či zahraničními 

jako možným zdrojem příspěvků pro fakultu 

- Organizovat konference, letní školy, vytvářet výukové materiály s případnou 

možností komercializace 

- Posilovat možnosti komercializace či ekonomického využití výsledků vědy 

a dalších aktivit, využívat patenty, spin-off, pronajímat prostory, pro něž není 

aktuální využití 

- Získávat prostředky z propagačních předmětů  
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INVESTICE 

Fakulta prošla v posledních dvou desetiletích značnou modernizací, která ještě není úplně 

ukončena. Existuje investiční plán Univerzity (rekonstrukce Ústavu imunologie a mikrobiologie 

aj.) a je třeba usilovat o dokončení naplánovaných investičních akcí v rámci důsledného 

jednání na UK. Kromě velkých rekonstrukcí jde o  i menší akce, průběžné zvelebování, 

zlepšování prostředí pro zaměstnance a studenty. Druhou skupinou investičních akcí je 

modernizace a doplňování přístrojového vybavení.  

Hlavní cíle a nástroje: 

Získávat zdroje k investicím, prosazovat zájmy fakulty na úrovni univerzity i státu. 

Směřovat investice do rozvoje fakulty ve všech jejích hlavních činnostech.  

- Pokračovat v zásadní rekonstrukci budov a jejich vybavení 

- Investovat do vědeckého a přístrojového vybavení včetně přípravy Kampusu 

Albertov 

- Z vnitřních zdrojů vyčleňovat investice pro obnovu a rozvoj vědeckého 

vybavení, např. formou vnitřních soutěží. Upřednostňovat komplexní 

vybavení umožňující specifický excelentní rozvoj ve spolupráci více pracovišť. 

Vytvářet malá „centra“ propojující pracoviště metodicky i tematicky. 

- Rozvíjet a rozšiřovat simulační centrum pro výuku 

- Investovat do rozvoje ICT 

- Podporovat investice zlepšující prostředí pro zaměstnance i studenty 

- Usilovat o investice do úspor energií a ekologického provozu 

PREZENTACE FAKULTY A KOMUNIKACE 

Prezentace a komunikace jsou základními principy fungování lidské společnosti 

od okamžiků, kdy se  v prehistorii dá o společenských vztazích hovořit. Fakulta má Oddělení 

komunikace, které se touto agendou profesionálně zabývá, ale v obecném smyslu je to úkol 

každého pracovníka fakulty a je zřejmé, jak mnoho v tomto mohou vykonat i studenti včetně 

zahraničních. Směřování komunikace a prezentace je směrem navenek i dovnitř fakulty 

a využívá řady klasických i moderních prostředků. Žádný z nich však plně nenahradí vlastní 

lidskou iniciativu a hrdost na příslušnost k fakultě. 

Oddělení komunikace systematickou prací výrazně zlepšilo vnímání fakulty na veřejnosti. 

Informace o fakultě, její pedagogické činnosti i vědeckých výsledcích se znásobily. Fakulta 

organizuje velké množství aktivit určených pro několik cílových skupin, především pro 

uchazeče (Den otevřených dveří, Jednička na zkoušku, setkání se středoškoláky), ale i další 

veřejnost. Pořádá pravidelně tiskové konference, úspěšné Medialogy na aktuální medicínsko-

společenská témata, Křeslo pro Fausta, podílí se na větších akcích (Pražská muzejní noc). Už 

tradiční jsou koncerty, Dětská pouť, Rock for people a řada jiných. Důležitá je i aktivita Klubu 

Alumni, která se rovněž rozvinula i díky pravidelným setkáním, stejně jako Zlatým promocím. 

Hlavní cíle a nástroje: 

Trvale zlepšovat a posilovat obraz fakulty na veřejnosti, směrem k budoucím uchazečům, 

odborné veřejnosti, médiím i laické veřejnosti. Využívat k tomu příslušné metody i s ohledem 

na jejich vývoj a využívání cílovými skupinami (média, internet, sociální sítě), speciální akce 

(Dny otevřených dveří, Jedničku na zkoušku, nanečisto a podobné akce). Dále podporovat 

i malé, spontánní akce studentů či pracovníků, které posílí vědomí příslušnosti k fakultě. 
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Pracovat i na kontinuálním posilování vazby studentů k fakultě během let jejich studia, citlivě 

hledat kanály efektivní komunikace. Prezentovat stanoviska fakulty ke společenským otázkám 

vázajícím se ke vzdělávání a zdravotnictví a stejně tak i k závažným společenským 

záležitostem. 

- Propagovat fakultu jako špičkovou, jako místo pro skvělé studium 

a špičkovou vědu, ale zároveň jako přátelskou, otevřenou, mezinárodní  

- Informovat o činnosti fakulty i státní správu, příslušná ministerstva, udržovat 

aktivní přístup k těmto orgánům 

- Využívat Akademický klub 1. LF ve Faustově domě („Fausťák“) k organizování 

akcí propagujících fakultu, její pracovníky i jejich vzájemná setkávání 

- Vydávat časopis Jednička a informovat v něm o fakultě, propojovat 

informace s dalšími médii 

- Rozvíjet a zlepšovat webové stránky fakulty 

- Sledovat vývoj sociálních sítí a využívat je s ohledem na cílové skupiny 

k propagaci fakulty (studia, vědy…) 

- Co nejvíce zapojovat studenty do organizace akcí a rozvíjet i jejich nápady 

- Vytvářet, podobně jako vyspělé univerzity, volně dostupné elektronické 

vzdělávací kurzy, představující úroveň výuky a vědy na fakultě (MOOC kurzy) 

- Pokračovat a rozvíjet kontakt s uchazeči včetně úspěšné spolupráce 

se středními školami 

- Propagovat vědecké výsledky získané na fakultě 

- Pokračovat v pravidelné komunikaci i uvnitř fakulty 

- Uvádět příslušnost k fakultě v mediálních výstupech 

- Průběžně inovovat propagační předměty 

LIDÉ NA FAKULTĚ 

Lidé na fakultě jsou jejím největším bohatstvím. Představují potenciál, jsou to lidé, kteří 

tvoří myšlenky, nápady a překonávají obtíže. Jejich motivace a nadšení jsou pro fakultu 

nenahraditelné.   

Hlavní cíle a nástroje: 

Vytvářet na fakultě příznivé prostředí pro práci a rozvoj zaměstnanců všech úrovní 

a studentů všech studijních programů. Využívat k tomu ekonomické i neekonomické nástroje, 

podporovat pracovníky i studenty na sociální i mimopracovní úrovni, zlepšovat jejich pracovní 

prostředí a podporovat jejich profesní růst.  

- Využívat efektivně sociální fond tvořený na fakultě 

- Podporovat důchodové či životní pojištění apod. 

- Rozšiřovat a propagovat systém slev pro zaměstnance a studenty (např. 

tarify) 

- Rozvíjet spolupráci se smluvními partnery (např. s lázněmi) ve prospěch 

zaměstnanců 

- Podporovat zdravý životní styl, dokončit rekonstrukci tělovýchovného 

zařízení 

- Podporovat další vzdělávání pracovníků 

- Vytvořit předpoklady pro dostatečné odměňování klíčových pracovníků 

včetně zahraničních 

AKADEMIČTÍ PRACOVNÍCI 
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- Dostatečně oceňovat mimořádné pedagogické nasazení i v kariérním 

postupu 

- Dbát na dostatečnou mobilitu pracovníků nejen v rámci ČR, ale zejména 

v mezinárodním měřítku 

- Posilovat roli a využívání studijního a tvůrčího volna („sabatiklu“) 

STUDENTI 

Studenti jsou klíčovou složkou fakulty. Měli by vnímat fakultu jako svou, jako místo, kde 

stráví několik nádherných let života a tyto zážitky si pak jako absolventi ponesou i později 

ve svých životech. Prostřednictvím studentů se jejich učitelé stávají součástí vzdálené 

budoucnosti a i vzdálených míst. Fakulta by měla studenty vnímat jako svou trvalou součást, 

nikoliv jako přechodné/dočasné a anonymní „uživatele“ fakulty.  

Studenti někdy vnímají fakultu jako ne zcela přátelskou a do jisté míry jako odtažitou. 

Určitým prvkem, který může působit pocit odtažitosti je velikost fakulty a také fakt, že je to 

určitá struktura bez jednotného centra. Fakulta by měla učinit maximum pro to, aby takových 

studentů bylo co nejméně. 

Kromě kvalitní a špičkové výuky bychom měli usilovat o optimální zázemí pro studenty, 

kde by mohli během pobytu na fakultě studovat, relaxovat, občerstvit se. Usnadnit jim obtížné 

studium jak kvalitní prací studijního oddělení, tak i pomocí starších studentů, pedagogů, 

psychologů. Zároveň posilovat i vědomí příslušnosti k fakultě.  

- Dále organizovat pro zástupce studentů pravidelná setkávání s vedením 

fakulty  

- Podporovat studentské spolky a jejich aktivity, zaštitovat studentské akce 

včetně menších kvalitních iniciativ 

- Podporovat setkávání studentů i napříč ročníky a obory, se zapojením 

studentů v anglickém jazyce 

- Podporovat činnost tutorů (studentů z vyšších ročníků), pomáhajících 

nováčkům ve studiu  

- Poskytovat studentům kvalitní zázemí 

- Zabezpečit možnost odborné psychologické podpory 

- Umožňovat a podporovat sportovní aktivity a relaxaci 

- V rámci ankety mezi studenty podpořit některé jimi navržené projekty či akce 

ABSOLVENTI 

Absolventi jsou nositeli prestiže fakulty. Působí nejen v ČR, ale v řadě zemí EU a prakticky 

na celém světě. Kontakt s nimi je pro fakultu velmi cenný, mohou přinášet zajímavou zpětnou 

vazbu a také propagovat fakultu v zahraničí. Přímo či nepřímo by mohli ovlivnit i ekonomický 

příjem fakulty. 

- Rozvíjet činnost Klubu Alumni, v jeho rámci pořádat pravidelná setkání 

absolventů fakulty 

- Pokračovat v Zlatých promocích 

- Více propagovat činnost Klubu Alumni u zahraničních studentů – připravit 

pro ně přiměřené propagační materiály  

- Stimulovat a motivovat úspěšné čerstvé absolventy k práci na fakultě či 

k aktivní spolupráci s ní 

- Rozvíjet nabídku celoživotního vzdělávání 
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FAKULTNÍ NEMOCNICE 

Klinická výuka a lékaři i další pracovníci, kteří se na ni podílejí, představují další klíčovou 

a zásadní součást funkce fakulty. Kromě výuky se často věnují i vědecké práci, a to vše při 

vlastní ryze zdravotnické práci. Finanční ohodnocení ve zdravotnictví je sice vyšší než 

ve školství, ale zároveň u mnoha oborů je ještě lukrativnější soukromá praxe či práce 

v soukromém zařízení, a to bez těchto dvou dalších požadavků, výuky a vědy. Proto je nutno 

si velmi vážit klinických lékařů, kteří předávají své zkušenosti a znalosti studentům a věnují 

se vědecké práci, čímž mimořádně přispívají nejen k fungování, ale hlavně dobrému jménu 

fakulty a jejímu dalšímu rozvoji. Fakulta by měla rovněž reflektovat další problémy či úkoly, 

se kterými se potýká zdravotnictví – nedostatek sester, podfinancování některých investic, 

jednání se zdravotními pojišťovnami atd. 

Hlavní cíle a nástroje: 

Cílem fakulty je co nejlepší, oboustranně výhodná spolupráce s nemocnicemi, kde probíhá 

výuka, na bázi vzájemného respektu těchto organizací. Tato spolupráce by měla vyústit 

ve vysoce kvalitní výuku, ale zároveň by měla posilovat i vědeckou spolupráci a výchovu další 

generace akademiků. 

- Navrhnout vedením nemocnic pravidelné schůzky jak na nejvyšší tak 

i na expertní úrovni k řešení aktuálních problémů 

- Projednávat zásadní otázky týkající se fungování fakulty ve vztahu 

k nemocnici a výuce 

- Poskytnout přiměřenou podporu či pomoc s organizováním klinické výuky 

- Pravidelně se setkávat s učiteli z klinik a diskutovat klíčové problémy 

i potřeby výuky 

- Usnadnit vytváření společných vědeckých týmů a další vědecké spolupráce 

včetně výchovy postgraduálních studentů 

- Dbát o ocenění klinických lékařů – pedagogů  

- Podporovat program MD/PhD jako velmi důležitou součást vytváření další 

generace pedagogů, lékařů a vědců na fakultě 

- Podporovat společné grantové aplikace, využívání a sdílení vědeckých 

kapacit 

- Pěstovat společenské vztahy a posilovat vztah k fakultě 

MEZINÁRODNÍ CHARAKTER FAKULTY 

Fakulta a univerzita jsou v principu instituce otevřené a mezinárodní. Tyto spolupráce mají 

jednak úroveň oficiální – smlouvy např. v současnosti projekt 4EU+ (spolupráce čtyř, resp. 

nověji šesti univerzit). Další rozměr mezinárodních vztahů pak představuje spontánní vědecká 

spolupráce a spolupráce v oblasti výuky.  

Hlavní cíle a nástroje: 

- Zvyšovat a podporovat oboustrannou mobilitu učitelů, vědců, studentů 

- Zvyšovat počty aktivních hostujících profesorů a postgraduálních studentů 

- Využívat zkušenosti z výuky ze zahraničních fakult, umožňovat a stimulovat 

i kratší pedagogické pobyty 

- Rozvíjet spolupráci studentů české a anglické paralelky během výuky 

i v mimo výukových aktivitách  



Martin Vokurka 

Koncepce programu – podrobný program 

20 

 

- Podporovat mezinárodní vědecké projekty a spolupráci a vytvářet pro ně 

i efektivní administrativní podporu 

TŘETÍ ROLE UNIVERZITY/FAKULTY 

Kromě výuky a vědy mají univerzity i fakulty tzv. třetí roli, která je zakotvena i v zákoně či 

dlouhodobých záměrech. Dle nich by univerzity měly působit jako aktéři socioekonomického 

rozvoje (v regionu), případně též jako podnikatelský subjekt. Měly by mít pozitivní vliv 

na zaměstnanost, rozvoj průmyslu a služeb pomocí inovací, kulturního potenciálu (kulturní 

aktivity, popularizující přednášky), kapacit sociální péče apod. 

Hlavní cíle a nástroje: 

- Reflektovat aktuální společenský vývoj a nejnovější vědecké poznatky  

- Rozvíjet dialog mezi akademickou a širokou veřejností 

- Ovlivňovat rozvoj a vzdělávání společnosti  

- Spolupracovat s podnikatelskou sférou, státní správou 

- Rozvíjet celoživotní vzdělávání pro široké spektrum obyvatel 

 


