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projednaná a schválená na jednání kolegia děkana fakulty dne 31. ledna 2008 
 

 

1. Zaměstnanecká politika  
fakulta postupně zavede kvalitativní i kvantitativní kriteria umožňující přesně hodnotit výkon 
každého akademického zaměstnance. Při tom fakulta bude za základ považovat   plnění 
minimální hodinové výukové zátěže pro jednotlivé kategorie akademických pracovníků (360 
hodin ročně pro asistenty, 600 hodin pro lektory, 240 pro docenty a 150 pro profesory). Tato 
výuková zátěž ovšem předpokládá paralelní vědeckou práci dokumentovanou kvalitními 
publikačními výstupy. Předpokládá se, že časová dimenze vědecké práce tvoří při výše 
uvedené výukové zátěži asi 50% fondu pracovní doby. Za těchto okolností u nepublikujících 
učitelů fakulty bude výuková zátěž přiměřeně zvýšena. Naopak u  akademických pracovníků 
s vysokým vědeckým výkonem dokumentovaným publikačně je možné počítat se zmenšením 
rámcové výukové zátěže.  

Se zvláštní finanční oceněním mohou počítat učitelé opakovaně nejlépe hodnocení během 
studentských evaluací  výuky a dále ti, kteří budou dosahovat významně nadprůměrný výkon 
vědecký prokazatelný publikacemi. 

Cílem všech těchto opatření je stabilizovat nejlepší akademické pracovníky na 3. lékařské 
fakultě. 

Fakulta bude podporovat sociální zabezpečení zaměstnanců podporou jejich účasti v 
penzijních fondech  a hledat cesty jak dále zabezpečit obědy pro  zaměstnance. 

   

2. Výuka 
2.1. Přijímání studentů 
2.1.1. Přijímání studentů lékařství bude prováděno i nadále cestou dvoukolové přijímací 
zkoušky založené jak na zjišťování znalostí (1. kolo), tak na vyhodnocení dalších předpokladů 
pro studium (2. kolo). Fakulta počítá i nadále s  bez zkoušky výborných studentů a těch 
studentů, kteří prokázali zvláštní schopnosti v celostátních a krajských soutěžích 
v přírodovědných oborech, v humanitních a uměleckých oborech, a ve sportu. 

Fakulta bude ročně přijímat maximálně 150 studentů lékařství v českém jazyce. 

2.1.2. Přijímání studentů lékařství v anglickém jazyce bude probíhat dle zásad shodných 
s přijímáním studentů studujících v českém jazyce. Fakulta přijme maximálně 60 studentů 
lékařství v anglickém jazyce ročně. 

2.1.3. Fakulta počítá s přijetím 80 studentů Bakalářského studijního programu Specializace ve 
zdravotnictví – z toho pro obor Veřejné zdravotnictví – prezenční forma 20 studentů, Veřejné 
zdravotnictví kombinovaná forma 30 posluchačů, pro obor Fyzioterapie 30 studentů. Dále 
s přijetím 60 studentů do Bakalářského studijního programu – Ošetřovatelství, z toho 20 
studentů pro obor Všeobecná sestra – prezenční forma a 40 posluchačů do oboru Všeobecná 
sestra – kombinovaná forma. 

2.1.4. Fakulta bude podporovat aktivity vedoucí k akreditaci výuky stomatologie. 
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2.2. Integrované studium a problémově orientovaná forma výuky zůstává základní politikou 
fakulty v oblasti výuky 

2.2.1. Fakulta podnikne postupné kroky k tomu, aby na konci roku 2010byly plně 
implementovány standardy WFME/MEDINE/AMSE (World Federation of Medical 
Education/ Medical Education in Europe/ Association of Medical Schools in Europe) pro 
zlepšování kvality výuky lékařství.  

 

3. Výzkum 
Fakulta podnikne strukturální kroky nutné k tomu, aby lékařský výzkum na fakultě 
představoval základní zdroj idejí pro naši fakultu, základní oporu pro výuku a současně 
přinášel dostatečné finanční zabezpečení pro segment výzkumu. Základní směry výzkumu 
rozvíjeného na fakultě jsou uvedeny v dlouhodobém záměru fakulty. 

Základním zdrojem pro financování fakulty se po roce 2010 stanou granty. Fakulta má 
připravenu administrativní strukturu pro zabezpečení výzkumu. Fakulta vyžaduje od svých 
pracovníků v úvazku vyšším než 0,5, aby podávali aplikace ke grantům cestou fakulty. 
V případě klinického výzkumu je vždy jako spoluřešitelské pracoviště uvedeno zdravotnické 
pracoviště, nejčastěji Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. U klinických zaměstnanců 
fakulty s úvazkem nižším než 0,5  fakulty vyžaduje, aby v případě podávání grantové aplikace 
působila jako spolunavrhovatel. 

Fakulta zohledňuje publikované výsledky výzkumu při finančním hodnocení akademických 
pracovníků. 

 

4. Rozvoj fakulty 
Fakulta považuje i v následujícím období za svůj základní kampus vinohradský zdravotnický 
areál, ve kterém jsou kromě fakulty i Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Státní 
zdravotní ústav, Státní ústav pro kontrolu léčiv, IPVZ a SZŠ na Ruské ulici. Pro potřeby 
rozvoje výuky a výzkumu bude fakulta zásadně podporovat přístavbu pavilonu CH pro 
potřeby patologické anatomie, normální anatomie a  mikrobiologie a výstavbu centra 
výuky interních oborů.  Fakulta bude nárokovat finanční prostředky na tuto výstavbu cestou 
RIK. Předpokládaný finanční objem na tyto dvě akce činí 300 000 000 Kč. 

Důležitým úkolem nutným  pro provoz fakulty bude rekonstrukce některých rozvodů vody a 
odpadů v hlavní budově fakulty a dále pak úprava některých zasedacích prostor fakulty tak, 
aby naplnily všechny požadavky na jak pořádání výukových, doškolovacích a vědeckých 
akcí,  tak na  reprezentaci fakulty.  

 


