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Klíčové body shrnující další směřování fakulty: 

• Fakultu tvoří především lidé: Personální politika vedoucí k stabilitě a vysoké kvalitě týmů, 
výběr nejtalentovanějších studentů a jejich kvalitní výchova 

• Lidé musí pracovat v odpovídajícím prostředí: Rozšířit a racionálně využívat prostorové 
zázemí fakulty 

• Fakultu reprezentují výsledky: Kvalitní výuka i věda, jejichž úroveň je pravidelně a čitelně 
hodnocena  

• Výsledky je třeba prezentovat navenek: Účinná PR politika 
• Fakulta jako sebevědomá instituce aktivně působící ve veřejném prostoru 
• Fakulta jako významný partner pro přední zahraniční instituce 
• Fakultu je třeba modernizovat: Vstup nových technologií do výuky i výzkumných projektů 
• Důležitý je nejen cíl, ale i cesta k jeho dosažení: Vytvoření vstřícného a příjemného prostředí 

pro zaměstnance i studenty, nastavení optimální komunikace uvnitř fakulty 
• Někdy záleží i na detailech: Jak komunikovat se studenty? Kolik má být studentů v kruhu? 
• A to nejdůležitější: Úspěchu dosáhneme pouze tehdy, dokážeme-li spojit své síly 

 

A. Role děkana, organizace a řízení fakulty, PR 

Děkan fakulty musí být manažer delegující pravomoc na jednotlivé spolupracovníky, jejichž 

činnost koordinuje. Vytváří komunikační strukturu, která zajistí pravidelné a přirozené 

kontakty uvnitř fakulty nezbytné pro její pružné a funkční vedení. Veškerá spolupráce uvnitř 

fakulty probíhá za respektování demokratických principů a v atmosféře vzájemné úcty, 

slušnosti a tolerance.  

 Reorganizujeme kolegium děkana, upravíme definice vybraných pozic, případně vytvoříme 

pozice nové. Vytvoříme pozici proděkana pro zahraniční studenty a proděkana pro výuku 

fyzioterapie a nelékařských oborů, jedním z proděkanů bude zástupce teoretických ústavů.  

 Úzce budeme spolupracovat s AS, koordinovány budou aktivity kolegia a jednotlivých komisí 

AS s cílem plně využívat intelektuální potenciál fakulty. 

 Děkan se se studenty bude scházet v měsíčních intervalech. K vytvoření širší platformy pro 

setkání navrhneme vytvoření „rady studentů“, která může zahrnovat zástupce studentů z AS, 

ze studentských spolků, ročníkové koordinátory a zástupce zahraničních studentů i studentů 

nelékařských oborů, případně dalších zájemců. O konkrétní skladbě rady budeme diskutovat 

se zástupci studentů v AS a s vedením studentských spolků. Cílem je umožnit studentům 

pružně a bez obav prezentovat vedení fakulty své názory. 

 Schůzky kolegia s přednosty klinik a ústavů se budou konat 4x ročně.  

 Zrealizujeme audit činnosti jednotlivých oddělení děkanátu, který v indikovaných případech 

povede k úpravám pracovní náplně, struktury a koncepce, budeme prosazovat vstřícnější 

atmosféru ze strany děkanátu vůči zaměstnancům klinik a ústavů i vůči studentům. 

 Udržíme ekonomickou stabilitu fakulty, postupně budeme navyšovat mzdy zaměstnanců, 

prozíravě budeme investovat do výukové a vědecké infrastruktury, průhledně budeme 

rozdělovat prostředky uvnitř fakulty (vrátíme se k praxi rozpočtů pracovišť). 

 Klíčovým úkolem bude prosazení a realizace stavby multifunkční budovy (MFB). 

 Budeme využívat doplňkové zdroje pro příjmy fakulty.  



 Posílíme PR tým a zajistíme jeho užší návaznost na každodenní život a práci fakulty, Jasně 

budeme definovat cílové skupiny a strategii jejich oslovení. 

 

B. Cíle, priority a organizace výuky 

Cílem je výchova kvalitních lékařů, fyzioterapeutů i všeobecných sester připravených pro 

reálnou praxi s důrazem na schopnost logické analýzy a kombinace získaných znalostí. 

 Budeme usilovat o rychlou implementaci nového kurikula, optimalizaci jeho konkrétní 

realizace, propojování znalostí z jednotlivých oborů. 

 Důraz budeme klást na moderní a interaktivní formy výuky (využívání simulační medicíny, 

moderních komunikačních technologií, digitálních výukových programů).  

 Prosadíme vhodnou skladbu volitelných předmětů a jejich praktické zaměření.  

 Podpoříme studenty, kteří individuálně spolupracují s klinikami či laboratořemi, i mezinárodní 

aktivity studentů. 

 Rozšíříme organizační strukturu výuky ze strany vyučujících zahrnující i ročníkové 

koordinátory a doplníme ji o koordinační strukturu ze strany studentů (ve spolupráci se 

studentskou komorou AS i studentskými spolky). 

 Usnadníme studentům hodnocení kvality výuky a budeme je k hodnocení motivovat. 

 Zadáme vypracování analýzy lůžkového zázemí pro praktickou výuku studentů v jednotlivých 

klinických oborech. Výsledek bude základem pro budoucí strategii fakulty.  

 Budeme usilovat o modernizaci a zjednodušení studentského informačního systému. 

 Pozornost budeme věnovat specifiku studia fyzioterapie i dalších nelékařských oborů 

(zahraniční stáže, prostorové zázemí, další strategie zajišťující udržení prestižní role výuky 

fyzioterapie na 2. LF UK). 

 Individuálně se budeme věnovat výuce zahraničních studentů, aktivně je budeme 

podporovat při překonávání problémů studia a života v cizí zemi. 

 

C. Vědecké a výzkumné aktivity fakulty 

 Iniciovat budeme vznik strategického materiálu definujícího prioritní oblasti vědeckých aktivit 

fakulty. 

 Zachováme institucionální podporu excelentních vědeckých týmů, ale vytvoříme i prostor pro 

potenciální vznik týmů nových („startovací granty“). Stimulovat budeme publikační aktivitu 

vycházející z klinických aktivit a klinické mezinárodní spolupráce. 

 Vědecké výsledky pracovišť budeme hodnotit dle transparentní metodiky. 

 Vytvoříme adekvátní administrativní zázemí pro získávání a řešení výzkumných projektů. 

 Pozornost budeme věnovat postgraduálnímu doktorskému studiu jako personálnímu základu 

budoucího akademického potenciálu fakulty. 

 

D. Mezinárodní aktivity a mobilita 

 Podpoříme široké využití probíhajících projektů typu Erasmus, Erasmus+ či 4 EU+ i navázání 

reciproční spolupráce s vybranými univerzitami na základě osobních kontaktů, rozšíříme 

spolupráci s American-Austrian Foundation (Salzburské semináře). 

 Realizovat budeme fakultní projekty umožňující studentům získání individuálních klinických 

zkušeností i v rozvojových zemích. 

 Spolupracovat budeme s mezinárodními subjekty akademicko-komerčního charakteru. 

 

 

 



E. Spolupráce s FN Motol a dalšími fakultními nemocnicemi 

 Iniciovat budeme přípravu materiálu definujícího oblasti společného zájmu, respektive 

požadavky fakulty vůči fakultním nemocnicím. 

 Aktivně budeme prosazovat zlepšení sociálního zázemí studentů v areálu FN Motol. 

 Aktivně podpoříme odborné aktivity studentů v rámci fakultních nemocnic. 

 Podpoříme studenty, kteří budou mít po ukončení studia zájem o zaměstnání ve fakultních 

nemocnicích.  

 

F. Role fakulty jako významného subjektu ve veřejném prostoru 

 Budeme prosazovat a iniciovat občanské aktivity směřující k posílení role lékařů ve 

společnosti.  

 Podpoříme aktivity studentů i zaměstnanců při domácích a mezinárodních projektech, např. 

humanitárního charakteru či celospolečenského významu.  

 Rozšíříme spolupráci s veřejnoprávními médii, k těmto aktivitám budeme využívat i Alumni 

klubu. 


