Aktualizace Dlouhodobého záměru Lékařské fakulty Univerzity Karlovy
v Hradci Králové na roky 2013 a 2014
Preambule
Cílem aktualizace Dlouhodobého záměru Lékařské fakulty UK v Hradci Králové je v souladu
s aktualizací Dlouhodobého záměru UK v Praze konkretizovat ty priority Dlouhodobého
záměru Lékařské fakulty UK v Hradci Králové, které jsou důležité pro činnost fakulty
v nejbližším období. Aktualizace vychází z analýzy výsledků činnosti fakulty, zejména
z Výroční zprávy o činnosti fakulty. Činnosti, které jsou součástí běžné agendy, nejsou v této
aktualizaci uváděny.
1. Věda, výzkum a inovace
Priority a nástroje:
 Program vědních oborů na UK (PRVOUK) je základním pilířem pro institucionální rozvoj
vědy a výzkumu na LF UK v HK. Prioritou je zajistit organizační zabezpečení včetně
pravidel pro rozdělování finančních prostředků na základě výsledků dedikovaných tomuto
projektu.
 Hledat a využívat nové příležitosti v oblasti podávaných grantů v aplikovaném výzkumu
(TAČR, Czech invest, apod.). Využít mezinárodních spoluprací ke zvýšení počtu
podávaných přihlášek do mezinárodních soutěží, zejména v rámci Horizont 2020.
 Aktivně spolupracovat s FN HK při přípravě vědecko-technologických programů.
 Vyhodnotit zkušenosti s novou metodikou hodnocení výsledků vědy a výzkumu a
odměňování za publikace a harmonizovat ji s metodikou FN HK.
 Zavést a využívat informační systém pro centrální evidenci grantů a žádostí o granty.
2. Vzdělávací činnost
Priority a nástroje:
 Zhodnotit náplň magisterských studijních programů Všeobecné lékařství a General
Medicine ve vztahu k potřebám současné lékařské praxe, mezinárodním standardům a
provést případné aktualizace kurikula.
 Zhodnotit přínos změn provedených v náplni předstátnicových praxí a vyvodit z nich
odpovídající závěry.
 Zhodnotit přínos aktualizace magisterských studijních programů Zubní lékařství a
Dentistry a provést případně potřebné úpravy kurikula.
 Vypracovat novou koncepci výuky bakalářských studijních programů.
 Posílit systémové prvky v hodnocení kvality studia studenty a absolventy ve všech
programech, včetně výuky v anglickém jazyce.
 Vyhodnotit zkušenosti s informačním systémem sloužícím pro podporu přípravy žádostí o
akreditace a reakreditace studijních programů a oborů a systém optimalizovat.
 Zavést elektronické formuláře pro zápis průběhu a výsledků státních závěrečných zkoušek
v magisterských a bakalářských studijních programech v rámci studijního informačního
systému (SIS).
 Prohloubit vzájemnou spolupráci se smluvními nemocnicemi zajišťujícími předstátnicové
praxe našich studentů.
 Analyzovat nabídku volitelných předmětů a přijmout opatření na její další racionální
rozvoj.
 Konkretizovat činnost garantů studijních programů v návaznosti na požadavky UK.
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Zpracovat Strategii celoživotního vzdělávání na LF UK v HK na základě připravovaného
dokumentu UK.
Zpracovat Strategii péče o studenty se speciálními potřebami na základě připravovaného
dokumentu UK.
Využívat publikační portál Mefanet a výukový portál Moodle pro rozšiřování spektra a
zlepšování dostupnosti elektronických studijních materiálů.

3. Doktorské studium a kvalifikační růst
Priority a nástroje:
 Reakreditovat studijní doktorské programy, jimž končí akreditace. Případné akreditace
nových oborů důkladně zvážit.
 Pravidelně kontrolovat činnost oborových rad a reagovat na doporučení kontroly
akreditační komise.
 Vyhodnotit průběh a výsledky specializačního vzdělávání lékařů v základních oborech a
provést potřebné změny.
4. Mezinárodní spolupráce
Priority a nástroje:
 Udržovat a nadále rozvíjet spolupráci s Mayo Clinic, Rochester, USA a podporovat
výjezdy studentů magisterských i doktorských studijních programů na studijní pobyty na
Mayo Clinic.
 Navázat smluvní spolupráci v oblasti stáží studentů s klinikami ve Spolkové republice
Německo.
 Zlepšit propagaci dlouhodobých výjezdů studentů v rámci programů Erasmus/Sokrates.
 Podporovat dlouhodobé stáže akademických pracovníků a studentů v zahraničí.
 Využívat každoročně pořádané mezinárodní konference DSP k rozvoji mezinárodních
kontaktů studentů a zaměstnanců.
 Aktivně se podílet na činnosti organizací AMSE a ORPHEUS.
5. Rozvoj fakulty
Priority a nástroje:
 Věnovat maximální pozornost organizaci a technickému zvládnutí stavebních prací na
objektu MEPHARED.
 Připravit realizaci projektu na modernizaci budovy teoretických ústavu (MOTUL).
 Připravit koncepci dalšího rozvoje fakulty s ohledem na projekty MEPHARED a
MOTUL.
 Nadále v rámci finančních možností fakulty zlepšovat studijní a pracovní prostředí na
fakultě.
 Využít elektronické pasportizace budovy teoretických ústavů k zajištění základní stavební
dokumentace o fakultě.
 Rozvíjet informační technologie včetně vhodných aplikací pro zabezpečení hlavních
činností fakulty.
 Usilovat o zajištění zdrojů pro další etapu stavby Univerzitního centra UK v Hradci
Králové formou vícezdrojového financování.
 Připravit podmínky pro realizaci fakultního systému Elektronický oběh písemností.
 V oblasti IT pokračovat v plánované centrální periodické obnově výpočetní a AV
techniky a zajištění plného provozu nově připravených webových stránek fakulty.
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6. Vnější vztahy
Priority a nástroje:
 V návaznosti na aktivity UK se podílet na přípravě Zákona o vysokých školách a Zákona
o univerzitních nemocnicích.
 Rozvíjet zahájenou spolupráci s absolventy naší fakulty a využít ji jako zpětnou vazbu pro
zkvalitnění studia a šíření informací o fakultě. Pokračovat ve vydávání informačního
bulletinu pro absolventy. Vytvořit databázi absolventů DSP a studentů studujících
v angličtině.
 Realizovat nové webové stránky fakulty jako důležitý nástroj komunikace s veřejností.
 Popularizovat dění na fakultě ve vhodných médiích a rozšířit tak povědomí veřejnosti o
životě na fakultě nejen na úrovni města, regionu a ČR, ale i na úrovni Evropské unie. Tyto
aktivity plánovat a koordinovat.
 Připravit profesionálně zpracované materiály v češtině a angličtině nejen pro zájemce o
studium, ale také pro potenciální zájemce o spolupráci ve výzkumu.
 Rozvíjet spolupráci ve vědě a výzkumu, ve výuce studentů a zvýšit vzájemnou
informovanost o činnosti a rozvojových aktivitách s FN HK.
 Rozvíjet spolupráci se studentskými organizacemi působícími na fakultě.
7. Zabezpečení činnosti fakulty
Priority a nástroje:
 Vyhodnocovat všechny činnosti fakulty z pohledu efektivního hospodaření.
 Analyzovat současným systém rozdělování tabulkových míst a finančních prostředků na
pracoviště.
 Zefektivnit a zrychlit oběh dokladů na fakultě vyšším využíváním elektronické výměny
informací.
 Nadále prohlubovat využívání současných informačních systémů pro jednotlivé agendy,
usilovat o jejich propojení a generovat tyto výstupy do uceleného systému přístupného
vedoucím pracovníkům dle jejich potřeby.
 Pokračovat v realizaci systému centrálního objednávání výrobků a služeb.
 Pokračovat ve zvyšování efektivity pořizování, údržby a využívání výpočetní techniky
pomocí sjednocení programových prostředků používaných na klientských počítačích a
nasazení unifikovaných hardwarových konfigurací PC.
 Reagovat na připravované předpisy UK (vnitřní mzdový předpis, pravidla pro používání
loga a znaku UK, atd.).

Prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.

Prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.

předseda AS LF

děkan LF HK

V Hradci králové dne 3.6.2013
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