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ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU
Cíle projektu

Uveďte předem stanovené cíle a u každého z nich uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč
splněn nebyl.

Cíl: Zřízení 10 pracovních ordinačních míst pro praktickou výuku stomatologických
předmětů na Stomatologické klinice LF UK a FN v Hradci Králové.
Komentář: Vybudování 10 pracovních ordinačních míst určených pro praktickou výuku
stomatologických předmětů na Stomatologické klinice LF UK a FN v Hradci Králové
bylo realizováno v plném rozsahu a v časovém období podle záměru rozvojového
projektu.

Plnění
kontrolovatel
ných výstupů

Uveďte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč
splněny nebyly.

Výstup projektu č. 1/ 10 pracovních ordinačních míst pro praktickou výuku klinických
stomatologických předmětů – splněno.
Výstup projektu č. 2/ Publikace konkrétních dosažených výsledků v univerzitním
periodiku, v odborném a denním tisku, v periodiku České stomatologické komory –
splněno. Publikováno či odesláno bylo do tisku v listopadu – prosinci 2009 celkem 5
sdělení (viz příloha č. 1). Odmítnutí dosud nepublikovaných sdělení není předpokládáno.
Výstup projektu č. 3/ Tisková konference vedení školy/fakulty a nemocnice se zástupci
sdělovacích prostředků – zčásti splněno. Poskytnuty dosud 3 rozhovory členů
řešitelského týmu (Slezák, Šustová) pro sdělovací prostředky, realizován Den otevřených
dveří 21. 12. 2009 pro veřejnost a sdělovací prostředky. Tisková konference proběhne
společně se slavnostním otevřením nového provozu (termín plánován z technických
důvodů až na únor 2010).
Výstup projektu č. 4/ Uspořádání studentských odborných kursů s tématem klinické
stomatologie – dosud neplněno z důvodů realizace nového pracoviště ve 4. čtvrtletí roku
2009 s kolaudací dne 17. 12. 2009. V lednu – únoru 2010 proběhnou první klinické kursy
pro postgraduální studenty a stážisty a bude zahájena praktická výuka studentů. Klinicky
zaměřené kursy pro pregraduální studenty budou probíhat v letním semestru současného
akad. roku 2009/2010, a to v březnu – červnu 2010.
Změny
v řešení

Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, v případě, že jste žádali o jejich
povolení MŠMT, uveďte čj.vyřízení této žádosti.
č.
1

Přehled o
pokračujícím projektu

Jednotlivé změny (přidejte řádky podle
potřeby)

Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na
MŠMT)

---

---

---

---

Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo
vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna.
Rok realizace

Čerpání fin. prostředků
(souhrnný údaj)

Poznámka (případně výhled do budoucna)

---

---

---

---

---

---
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Příloha č. 1
Seznam publikací věnovaných výsledkům rozvojového projektu „Komplexní rozvoj
inovované výuky magisterského studijního programu Zubní lékařství na Lékařské fakultě
v Hradci Králové“

1. Černý M: Stomatologická klinika se pochlubila novou částí, bude v ní i pohotovost.
Hradecký deník 22. 12. 2009, HRADECKO, s. 3.
2. Kolektiv autorů: Výroční zpráva 2009. LF UK v Hradci Králové, v tisku.
3. Slezák R: Rozšíření výukové kapacity Stomatologické kliniky LF UK a FN v Hradci
Králové. iFORUM Časopis Univerzity Karlovy v Praze. http://iforum.cuni.cz/FORUM8440.html
4. Slezák R: Rozšíření výukové kapacity Stomatologické kliniky LF UK a FN v Hradci
Králové v roce 2009. LKS 20, 2010, 3: 70-71.
5. Slezák R: Nový objekt Stomatologické kliniky Lékařské fakulty a Fakultní
nemocnice v Hradci Králové. Radnice. Periodikum Magistrátu Města Hradce Králové –
odesláno do tisku.
6. Židů J: Investice FN v roce 2009. SCAN XIX, 2009, 4: 4-6
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