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Dlouhodobý záměr byl
- projednán kolegiem děkana dne 17. 3. 2011
- projednán Vědeckou radou Lékařské fakulty v Hradci Králové dne 5. 4. 2011
- schválen Akademickým senátem Lékařské fakulty v Hradci Králové dne 23. 5. 2011.
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Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké,
výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti
Univerzity Karlovy v Praze Lékařské fakulty
v Hradci Králové na období 2011-2015

Preambule
Tento Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a další tvůrčí činnosti Lékařské fakulty v
Hradci Králové na období 2011 -2015 byl vypracován s cílem realizovat Dlouhodobý záměr
Univerzity Karlovy v podmínkách Lékařské fakulty v Hradci Králové (LF HK) a naplnit tak
poslání univerzity a přispět k rozvoji univerzitního společenství. Navazuje na předchozí
Dlouhodobý záměr LF HK, který byl úspěšně realizován.
Lékařská fakulta v Hradci Králové je již více než šedesát let součástí Univerzity Karlovy v
Praze. Charakteristickým rysem fakulty je těsné spojení vzdělávacích aktivit s tvůrčí
vědeckou a výzkumnou prací v oborech rozvíjených na fakultě. Její vědecký a pedagogický
výkon ji řadí mezi významné instituce vysokoškolského vzdělávání v České republice.
Dlouhodobým cílem aktivit LF HK je vytváření optimálních materiálních, sociálních i
organizačních podmínek pro rozvoj výzkumných a výukových aktivit fakulty a posilování
úrovně akademického sboru. Záměrem fakulty je posílení interdisciplinárního charakteru
výzkumu i vzdělávání a propojení vědecko-výzkumné činnosti s praxí.
Fakulta bude i v následujících letech usilovat o rozvoj a budování moderních struktur fakulty
a o zapojení do mezinárodního vzdělávacího a výzkumného prostoru. V rámci spolupůsobení
dvou fakult Univerzity Karlovy v Hradci Králové je dlouhodobě realizována spolupráce
s Farmaceutickou fakultou UK v Hradci Králové. Nezastupitelná je také spolupráce s Fakultní
nemocnicí Hradec Králové a úzké vztahy jsou pěstovány též s Fakultou vojenského
zdravotnictví Univerzity obrany a Univerzitou Hradec Králové. Hlavním rozvojovým cílem
fakulty v následujících letech je postupné budování Univerzitního centra Univerzity Karlovy
v Hradci Králové.
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1.

Věda, výzkum a inovace

Cíl: zvýšit kvalitu vědeckého výzkumu a posílit postavení lékařské fakulty v rámci UK

Současný stav:
Kvalita publikací pracovníků LF HK se v posledních letech zvýšila i díky probíhajícímu
výzkumnému záměru a dobré spolupráci s Fakultní nemocnicí. Pro vzájemnou informovanost
slouží tradiční konference (Vědecká konference LF HK a FN HK, fakultní konference
studentů doktorského studia). Výrazně se podařilo zvýšit prestiž mezinárodní konference
studentů doktorského studia (International Medical Postgraduate Conference). V roce 2010 se
konal již sedmý ročník.

Strategické cíle:
•

Zlepšit kvalitu vědeckého výzkumu prováděného na všech pracovištích fakulty
v teoretických i klinických oborech. Podporovat úspěšné řešitelské týmy a umožňovat
vznik nových vědeckých skupin. Podpořit zapojení mladých vědeckých pracovníků a
studentů doktorských studijních programů do výzkumných týmů.

•

Využít potenciál úspěšných řešitelských týmů vzniklých při řešení výzkumných záměrů.

•

Podporovat začlenění výzkumu do evropských i ostatních mezinárodních struktur
a projektů.

•

Soustředit se na práci s nadanými pregraduálními studenty, zapojovat je do výzkumu
v preklinických i klinických oborech, podporovat jejich účast na vědeckých konferencích.

•

Zvýšit kvalitu publikační činnosti všech tvůrčích pracovníků, soustředit se na kvalitní
vědecké výstupy relevantní z hlediska platné celostátní metodiky hodnocení výsledků
výzkumu.

•

Podporovat prezentaci výsledků vědy a výzkumu na odborných konferencích.

•

Podporovat vydávaní časopisu Acta Medica (Hradec Králové) s cílem zařazení tohoto
časopisu do mezinárodní databáze WoS.

•

Spolupracovat při řešení vědecko-výzkumných, klinických i vzdělávacích projektů
s tradičními partnery, především pak s Fakultní nemocnicí Hradec Králové,
Farmaceutickou fakultou UK a Fakultou vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v
Hradci Králové.
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•

Zajistit podporu vědeckým a výzkumným pracovníkům fakulty při zajištění ochrany
autorských práv.

Nástroje:
•

Připravit a realizovat opatření kompenzující ukončování výzkumných záměrů.

•

Vytvářet podmínky pro motivaci zaměstnanců k zajištění potřebných finančních zdrojů
pro vědeckou práci, a to z různých zdrojů v České republice a Evropské unii.

•

Vytvářet podmínky pro pořádání vědeckých konferencí.

•

Podporovat přechod kvalitních pregraduálních studentů do postgraduálního studia.

•

Rozšířit výzkumnou spolupráci s aplikační sférou v oblasti inovačních aktivit.

2.

Vzdělávací činnost

Cíl: získávat co nejlepší uchazeče o studium a zkvalitňovat výukový proces zejména
v magisterských a doktorských studijních programech

Současný stav:
Úspěšně proběhla akreditace bakalářského studijního programu Specializace ve zdravotnictví,
obor Fyzioterapie v prezenční i kombinované formě. Podařilo se získat i větší státní dotaci
na studenty Zubního lékařství. Největší změnou však byla implementace kreditního systému
do studijních programů. Na to navazovalo zařazení řady nových často multidisciplinárních
volitelných předmětů do výuky. Podařilo se i zapojení do společného výukového projektu
lékařských fakult Mefanet.

Strategické cíle:
•

Rozvíjet všechny akreditované studijní programy - bakalářské, magisterské i doktorské
s diferencovaným přístupem.

•

Klást důraz na všestranný rozvoj a aktualizaci výuky magisterských studijních programů
Všeobecné lékařství a Zubní lékařství (v českém a anglickém jazyce) s ohledem na nové
diagnostické a léčebné postupy pronikající do medicíny.
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•

Při výuce ve studijním programu Zubní lékařství reflektovat skutečnost, že jeho
absolventi mohou vykonávat samostatně povolání praktického zubního lékaře v ČR a v
ostatních zemích EU.

•

V bakalářských studijních programech se zaměřit na jejich kombinovanou formu, a to jak
v programu Ošetřovatelství, tak v programu Specializace ve zdravotnictví.

•

Zabývat se problematikou výuky v rámci Univerzity třetího věku a dalších forem
celoživotního vzdělávání.

•

Věnovat pozornost přijímacímu řízení s cílem získat kvalitní uchazeče při řádově stejném
počtu nastupujících studentů jako v současnosti.

•

Snažit se o stabilizaci učitelského sboru.

•

Rozvíjet systém počítačem podporovaného vzdělávání v prostředí Moodle a dalších
informačních systémů.

•

Vytvářet podmínky pro co největší aktivní zapojení studentů bakalářských a
magisterských studijních programů do vědecké činnosti.

Nástroje:
•

Vyhodnotit stávající systém přijímacího řízení a aktualizovat ho dle vývoje požadavků na
co nejvyšší kvalitu nastupujících studentů.

•

Zlepšovat podmínky pro učitele (zázemí, finanční ohodnocení, umožnění vědeckého
růstu).

•

Využít projektů IT-medik a Mefanet k rozšíření moderních forem výuky.

•

Pořádat studentské vědecké konference a umožnit tak prezentovat a ohodnotit kvalitu
studentské vědecké činnosti.

•

Zkvalitnit periodické hodnocení kvality výuky studenty (případně absolventy) ve všech
úrovních studia.
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3.

Doktorské studium a kvalifikační růst

Cíl: rozvíjet doktorské studijní programy a podporovat kvalifikační růst pracovníků

Současný stav:
Stabilizoval se počet studentů přijímaných do doktorských studijních programů a řada z nich
se úspěšně zapojila do řešení výzkumných záměrů. Zásadní změnou bylo zajištění hladkého
přechodu doktorandů z tříletého na čtyřletý studijní program. Akreditace byla přiznána dvěma
novým studijním programům Klinická biochemie a Klinická onkologie a radioterapie. Byla
implementována Pravidla pro přiznávání stipendií a v návaznosti byl vytvořen systém
odměňování doktorandů na základě výsledků jejich vědecké práce a plnění studijních
povinností. Vcelku se podařilo udržet stávající počet habilitačních a jmenovacích oborů.

Strategické cíle:
•

Klást důraz na další kvalitativní rozvoj doktorských studijních programů, usilovat o
zvýšení počtu studentů doktorských studijních programů.

•

Podporovat zařazení studentů DSP do stávajících i vznikajících řešitelských týmů.

•

Podporovat zařazování perspektivních vědců mezi školitele DSP.

•

Dokončit přechod studentů doktorských studijních programů na čtyřletou standardní dobu
studia.

•

Udržet stávající habilitační a jmenovací obory a doplnit chybějící obory na fakultě.

•

Průběžně evaluovat činnost pracovníků fakulty.

•

Podporovat habilitační a jmenovací řízení mladých a perspektivních pracovníků.

Nástroje:
•

Pro studenty doktorských studijních programů pořádat vědecké konference na celostátní
a mezinárodní úrovni.

•

Vytvořit motivační (ekonomické a další) stimuly pro kvalifikační růst pracovníků.

•

Připravit model kariérního řádu.
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4.

Mezinárodní spolupráce

Cíl: rozšířit zahraniční mobilitu studentů i zaměstnanců

Současný stav:
V rámci programu Erasmus se zvýšil počet studentů, kteří přijíždí na stáže, i když počet
vyjíždějících studentů ještě stále není příliš vysoký. Velmi úspěšně se rozvíjí spolupráce s
Mayo Clinic, Rochester, USA, kde v posledních letech stoupl počet pregraduálních i
postgraduálních studentů vyjíždějících na odbornou stáž.

Strategické cíle:
•

Rozšířit zahraniční mobilitu, zejména studentů doktorského a magisterského studia.

•

Rozšířit kontakty s prestižními zahraničními univerzitami.

•

Podporovat dlouhodobé stáže zaměstnanců a studentů.

•

Zvýšit počet pobytů zahraničních odborníků na naší fakultě.

•

Podporovat vytváření společných doktorských programů se zahraničními univerzitami.

Nástroje:
•

Uzavírat nové smlouvy v rámci programu Erasmus/Sokrates.

•

Využívat maximálně Fond mobility UK.

•

Zlepšit využití pobytů zahraničních odborníků na naší fakultě pro výuku či pro rozšíření
vědecké spolupráce.
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5.

Rozvoj fakulty

Cíl: vybudovat Univerzitní centrum UK v Hradci Králové

Současný stav:
V roce 2009 byla koncepce Univerzitního centra UK v Hradci Králové konkretizována
formou projektové dokumentace a vydáním územního rozhodnutí na stavbu „Kampus
Univerzity Karlovy v Hradci Králové“. Spolu s Farmaceutickou fakultou UK byla následně
rozpracována
1. etapa výstavby výukové části jako společného pracoviště obou fakult (MEPHARED).
Podařilo se dokončit řadu investičních akcí, které zlepšily stav budovy teoretických ústavů
(např. inovace poslucháren, výměna oken).

Strategické cíle:
•

S využitím vícezdrojového financování (prostředků ze strukturálních fondů EU,
Evropského fondu regionálního rozvoje, rozpočtových prostředků Univerzity Karlovy,
LF HK a případných dalších zdrojů financování) a v souladu s Dlouhodobým záměrem
UK zahájit a realizovat první etapu výstavby Výukového a výzkumného centra UK v
Hradci Králové MEPHARED.

•

Dbát současně na zajištění činnosti fakulty ve stávajících budovách.

Nástroje:
•

Pro zajištění vybavení centra přizpůsobit grantovou a rozvojovou politiku fakulty.

•

Usilovat o podporu a zajištění dalších finančních prostředků pro pokračování výstavby
univerzitního centra UK v Hradci Králové.

•

Využívat podporované projekty pro zlepšení pracovního prostředí a bezpečnosti
ve stávajících objektech fakulty spolu se zajištěním potřebných přístrojů a zařízení.
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6.

Vnější vztahy

Cíl: upevnit dobrou komunikací povědomí o Lékařské fakultě ve veřejném prostoru

Současný stav:
Byly vytvořeny základní prezentační materiály fakulty. Proběhly vzpomínkové akce k výročí
17. listopadu a k 65. výročí založení LF HK.

Strategické cíle:
•

Podporovat pozitivní povědomí o LF HK, popularizovat její činnost a posilovat pozici LF
HK jako centra vzdělanosti, lékařské vědy i kultury.

•

Rozvíjet pravidelnou komunikaci s absolventy.

•

Dále prohlubovat aktivní komunikační strategii fakulty zejména v oblasti prezentace
jejího tvůrčího výkonu.

•

Pokračovat ve vydávání časopisu FN HK a LF HK Scan.

Nástroje:
•

V návaznosti na inovaci www stránek LF HK pokračovat v implementaci základních
prezentačních a informačních materiálů o LF HK.

•

Vytvořit co nejúplnější databázi absolventů LF HK s aktualizovanými kontakty.

•

Aktualizovat informační a propagační materiály o fakultě v angličtině.
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7.

Zabezpečení činnosti fakulty

Cíl: zefektivnit řízení, hospodaření, vnitřní správu a infrastrukturu fakulty

Současný stav:
Byla dokončena implementace schválených změn vnitřních předpisů UK. Vznikla Katedra
tělesné výchovy jako společné pracoviště Lékařské fakulty a Farmaceutické fakulty. Ve
spolupráci s UK se průběžně zaváděly části vnitřního informačního systému.

Strategické cíle:
•

Pokračovat v zapojování jednotlivých informačních systémů využívaných na fakultě
do jednoho řídicího systému.

•

Zkvalitnit systém vnitřního hodnocení a kontroly.

•

Aktualizovat pravidla pro financování a sestavování rozpočtu s ohledem na nová pravidla
financování vědecké činnosti.

•

Ve spolupráci s UK usilovat o zachování přístupu do elektronických informačních zdrojů.

•

Průběžně inovovat webové stránky fakulty.

•

Přizpůsobit služby poskytované Lékařskou knihovnou současným požadavkům
zaměstnanců LF HK, FN HK a studentů.

•

Průběžně usilovat o růst mezd v návaznosti na možnosti dané hospodařením UK a LF
HK.

•

Pokračovat ve výplatě příspěvku ze sociálního fondu, rozšířit použití fondu.

•

Zprostředkovat finanční pomoc pracovníkům LF HK, kteří se přechodně dostanou do
tíživé životní situace.

•

Poskytovat pomoc studentům a zaměstnancům fakulty při získávání ubytování v Hradci
Králové.

- 10 -

Nástroje:
•
•

•

Vyhodnocovat efektivitu zaváděných informačních systémů a maximálně přizpůsobit
programy pro podmínky fakulty.
Zvýšit využití pracovníků oddělení výpočetní techniky pro zajištění potřeb zaměstnanců
a studentů fakulty.
Zefektivnit pořizování, údržbu a využití IT techniky cestou jednotného technického
i programového prostředí.

Prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.
děkan

Prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.
předseda Akademického senátu

V Hradci Králové 24. května 2011
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