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Memorandum o prohloubení spolupráce 3.LF UK, FNKV a SZÚ v oblasti vědy. 

 

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady  

(dále jen „FNKV“),  

3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy  

(dále jen „3. LF UK“) a  

Státní zdravotní ústav  

(dále jen „SZÚ“)  

(společně jen „instituce“) 

 

dlouhodobě, systematicky a úspěšně spolupracují v oblasti pedagogické (pregraduální i postgraduální 
vzdělávání lékařů i nelékařských zdravotnických pracovníků).  

 

Preambule: 

Cílem tohoto společného dokumentu je definovat rámec pro dlouhodobou a koncepční spolupráci 
v oblasti vědy a výzkumu tak, aby to bylo ku prospěchu všech uvedených institucí. Společně získané 
výsledky výzkumu by měly více přispět ke zlepšení osudů pacientů – a to nejen pacientů FNKV, ale 
pacientů trpících nejrůznějšími závažnými chorobami obecně.  

Současně by spolupráce výše zmíněných 3 institucí měla vést k výchově kvalitních mladých vědců 
v oblasti celé medicíny schopných provádět výzkumné a vědecké aktivity srovnatelné s významnými 
zahraničními pracovišti. 
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Definice možných konkrétních oblastí spolupráce: 

• V krátkém horizontu (2022-23) je možno realizovat řadu společných cílů, např.: 
 

- Sjednotit uvádění afiliací k 3. LF,  FNKV i SZÚ na publikacích tak, aby na každé publikaci (na níž 
se podílejí pracovníci dvou či tří z těchto institucí) byly uvedeny odděleně příslušné instituce. 
Přesný způsob uvádění názvů je v příloze č. 1.  

- Vypracovat systém podpory doktorandů na společných pracovištích FNKV, 3. LF UK a SZÚ 
s cílem vychovávat budoucí generaci klíčových odborníků. Systém by měl umožňovat níže 
uvedené možnosti včetně ev. volby konkrétního doktoranda mezi nimi: (a) plnohodnotnou 
současnou přípravou na specializační atestaci se současným doktorským studiem, (b) střídání 
období specializační přípravy s obdobími uvolnění na ryze výzkumnou práci, (c) uvolnění 
doktoranda v průběhu jeho doktorského studia na jednu několikaměsíční zahraniční stáž, 
případně podpora formy „Cotutelle“ studia ve spolupráci se zahraničním pracovištěm. Systém 
nebude podporovat „falešné / účelové“ doktorské studium – tj. lékaře, kteří se chtějí cestou 
doktorského studia pouze dostat do specializační přípravy, ale ve skutečnosti nemají zájem o 
vědeckou práci. 

- Instituce se budou navzájem informovat o způsobu rozdělování institucionální podpory vědy 
s cílem sladit principy tohoto rozdělování tak, aby byly v obou institucích podobné či identické. 
Principy tohoto rozdělování budou transparentní, založené na konkrétním vědeckém 
(publikačním) přínosu jednotlivých pracovišť, a budou známy všem pracovníkům obou 
institucí. Současně budou obě instituce usilovat o společné využívání režie („overhead“) z této 
podpory tak, aby tyto prostředky přispívaly k růstu vědecké produkce FNKV, 3. LF UK i SZÚ a 
tím v budoucnu i k nárůstu takto získaných prostředků. 

- Instituce budou společně připravovat motivační programy k podpoře kvalitních výzkumných 
týmů i jednotlivých vynikajících vědeckých pracovníků. Společná podpora excelentních 
vědeckých týmů. 

- Společné vnitřní granty pro mladé vědecké pracovníky. 
- Společná pravidla pro podávání grantových aplikací. 
- Vzájemná podpora při přípravě projektových žádostí (např. z fondů EU). 
- Společná evidence publikací – tuto část administrativně zajistí 3. LF UK i pro FNKV a SZÚ. 
- Společná transparentní pravidla hodnocení a odměňování vědy. 
- Sdílení společných principů publikační etiky včetně její kontroly. 
- Společný postup při prosazování systémových změn ve financování, hodnocení a podpoře vědy 

na národní úrovni. 
- Společná podpora realizace akademických klinických studií. 
- Společné úsilí o získání podpory pro výzkum z nestátních zdrojů 
- Využití prostor pro společné projekty v oblasti bazálního a animálního výzkumu 
- Synergie v přístupu k elektronickým informačním zdrojům, databázím a softwarovým licencím 

(není účelné, aby tytéž licence pro 1 zaměstnance obou institucí hradily obě tyto instituce).  
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• V dlouhodobém horizontu lze uvažovat mj. též o: 
 

- Vybudování společného střediska vědeckých informací (do té doby fakultní SVI mohou využívat 
i zaměstnanci FNKV a SZÚ). 

- Vybudování společného konferenčního centra (přednáškový sál pro cca 300-400 posluchačů, 
ev. s možností variabilního uspořádání do více menších seminárních místností) a společného 
Centra akademických klinických studií (možnosti spolupráce s aplikační sférou při klinickém 
výzkumu, statická podpora, podpora monitoringu studií, atd.). Konferenční centrum by 
poskytovalo služby všem institucím ve Vinohradském zdravotnickém areálu. 

 

Ředitel FNKV, děkan 3. LF UK a ředitelka SZÚ svými podpisy pod tímto memorandem potvrzují zájem 
rozvíjet tuto spolupráci a k jednotlivým úkolům, které z memoranda vyplývají, vytvoří do 31.10.2022 
společné týmy, které začnou pracovat na konkretizaci uvedených úkolů dnem 1. 11. 2022. 

V Praze, dne 4.10.2022 

 

 

MUDr. Jan Votava      Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.            MUDr.Barbora Macková 

ředitel FNKV        děkan 3. LF UK                   ředitelka SZÚ
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Příloha č. 1:  

 

Způsob uvádění názvů společných pracovišť na publikacích je uveden na příkladu jednoho společného 
pracoviště (Ústavu mikrobiologie). 

 

Department of Microbiology, 1Third Faculty of Medicine, Charles University and 2University Hospital 
Kralovske Vinohrady and 3National Institute of Public Health, Prague, Czech Republic. Tam, kde se 
společné pracoviště týká jen dvou institucí, bude z názvu samozřejmě vynechána třetí instituce. 

 

 


