
› kolegium děkana › děkanát 920

› účelová zařízení

› výuková  
a vědecko–výzkumná 
pracoviště

společné pracoviště s:  FN Motol  Nemocnicí Na Bulovce  Ústřední vojenskou nemocnicí

› děkan

Proděkan pro personální problematiku

Proděkan pro rozvoj a investice

Proděkan pro studium  
a akademické kvalifikace

Proděkan pro studium klinických oborů

Proděkan pro vědu a výzkum

Proděkan pro koncepci  
a kvalitu vzdělávací činnosti

Další členové KD

Interní klinika  341

Kardiologická klinika  344

Chirurgická klinika 371 

Klinika anesteziologie, resuscitace  383 
a intenzivní medicíny

Klinika dětské a dospělé  382 
ortopedie a traumatologie

Klinika dětské  462 
hematologie a onkologie

Klinika dětské chirurgie 381 

Klinika dětské neurologie 441

Klinika kardiovaskulární chirurgie 343

Klin. nukleár. med. a endokrinologie 810

Klin. reh. a tělových. lékařství 432 

Klinika ušní, nosní a krční 411

Klinika zobrazovacích metod 461

Neurochirurgická klinika 380 
dětí a dospělých

Neurologická klinika 442

Oční klinika dětí a dospělých 412 

Pediatrická klinika 350

Onkologická klinika 463

Pneumologická klinika 820 

Stomatologická klinika 413 
dětí a dospělých

Urologická klinika 372

Ústav biologie a lékařské genetiky 716 

Ústav imunologie 722 

Ústav lékařské chemie 352 
a klinické biochemie

Ústav lékařské mikrobiologie 323

Ústav ošetřovatelství 342

Ústav vědeckých informací 760

Ústav patologie 321 
a molekulární medicíny

Dermatovenerologická klinika 422

Klinika infekčních nemocí 421

Ústav soudního lékařství 322

Chirurgická klinika ÚVN 370

Odd. investiční výstavby

Správa budov 850

Asistentka děkana

Centrum bioinformatiky 831

Odd. informačních systémů 845 

Ekonomické odd.

Sekretariát děkanátu

Odd. technické podpory

Odd. specializačního vzdělávání

Odd. pro vědu a výzkum

Odd. Ph.D. studia  
a zahraničních záležitostí

Odd. komunikace a vnějších vztahů

Studijní odd.

Personální a mzdové odd.

Proděkan pro specializační vzdělávání, 
celoživotní vzdělávání a vnější vztahy

Proděkan pro doktorské studium  
a zahraniční záležitosti

Tajemník fakulty

Ústav biofyziky 714

Ústav farmakologie 311

Ústav fyziologie 710

Ústav histologie a embryologie 715

Ústav jazyků 821

Ústav lékařské etiky 711 
a humanitních základů medicíny

Ústav neurověd 610

Ústav patologické fyziologie 312

Ústav tělesné výchovy 510

Ústav veřejného zdravotnictví 471 
a preventivního lékařství

Výukové pracoviště 822 
praktického lékařství

Dětská psychiatrická klinika 443

Dětské kardiocentrum 345

Gynekologicko-porodnická klinika 390

Ústav anatomie 320

Ústav epidemiologie 472


