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Preambule
Lékařská fakulta v Plzni navazuje ve svém Dlouhodobém záměru na Dlouhodobý záměr
Univerzity Karlovy v Praze a definuje následující představy o svém rozvoji na období do roku
2015.

Vize
Lékařská fakulta v Plzni chce trvale posilovat svoji vysokou konkurenceschopnost v nabídce
a kvalitě lékařského vzdělávání v českém a anglickém jazyce v České republice a postupně
zvyšovat svoji mezinárodní prestiž a uznání zvýšením objemů základního a především
aplikovaného výzkumu. Chce být otevřenou fakultou, která umí úspěšně reagovat
na poptávku po absolventech lékařských oborů a na požadavky znalostní společnosti a její
ekonomiky. Splnění svých cílů bude opírat o spolupráci se špičkovými tuzemskými
a zahraničními partnery v rámci očekávaného intenzivního rozvoje Fakulty v souvislosti
s nadcházející výstavbou nových částí v rámci projektů VaVpI (1) (Biomedicínské centrum
a Univerzitní medicínské centrum).
Jako jediná lékařská fakulta v Plzeňském kraji, de facto i Karlovarském a dalších několika
regionech České republiky, chce být důstojným reprezentantem Univerzity Karlovy v Praze.

1. Věda a výzkum
LF v Plzni stejně jako ostatní fakulty Univerzity Karlovy v Praze chce dbát na to, aby
se výsledky výzkumu promítaly do vzdělávací činnosti, zejména v doktorských studijních
programech.
V návaznosti na právě končící úspěšný výzkumný záměr byl vytvořen projekt
Biomedicínského centra, jež pojímá studovaná témata komplexně a předpokládá spolupráci
více pracovišť. Již tvorba projektu přispěla ke vzniku nových týmů, často s účastí mladých
a kvalitních vědců.
Několik pracovišť je t. č. zapojeno do mezinárodních projektů 7. Rámcového programu EU,
do programu KONTAKT, COST, a dalších. Nicméně pokud jde o zapojení do mezinárodních
projektů, LF v Plzni má v jejich využívání ještě rezervy.
Cílem fakulty je zvýšit konkurenceschopnost prováděného výzkumu a zajistit aplikaci jeho
výsledků v praxi ve větším měřítku než tomu bylo v předchozích letech.

Strategické záměry
•

aktivně se podílet na získání prostředků institucionální podpory vědy a výzkumu v rámci
LF; část institucionálních financí využít pro dlouhodobý koncepční rozvoj, včetně vhodné
mezioborové a mezifakultní spolupráce, dbát na podporu mladých vědeckých
pracovníků, úspěšných pracovníků vracejících se ze zahraničí apod.,

•

pro aplikovaný výzkum se pokusit využívat možností financování prostřednictvím
programů TA ČR (2) a kontraktačního výzkumu,

•

k dosahování špičkové kvality vědy a výzkumu systematicky podporovat efektivní
mezinárodní spolupráci; výrazně zvýšit aktivitu a úspěšnost fakulty v mezinárodních
grantových soutěžích, zejména v 7. a 8. Rámcovém programu EU a podpořit další
významné smluvní spolupráce,
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•

využít realizace Biomedicínského centra k budoucímu výraznému posílení kvality
vědecké práce a doktorského studia – podpořit vznik tzv. centrálních laboratoří (core
facilities),

•

podporovat spolupráci s komerční sférou; hledat nové formy spolupráce, jejichž
důležitými atributy budou dlouhodobost a vzájemná výhodnost (zejména finanční
či pro rozvoj know-how).

Nástroje
•

připravit a realizovat opatření kompenzující ukončení Výzkumného záměru a usnadňující
mezioborovou spolupráci a zaměstnávání mladých a perspektivních vědeckých
pracovníků,

•

v odůvodněných případech podpořit v rámci programu výzkumných center navázanou
spolupráci fakultních pracovišť s dalšími veřejnými výzkumnými institucemi a vysokými
školami pokud je tamní výzkum na dostatečně kvalitní úrovni a přispěje ke koncentraci
kapacit vytvářející podmínky pro excelentní výkony,

•

maximálně využívat možností nabízených národním programem na podporu vysoce
hodnocených uchazečů o granty ERC (3),

•

cílevědomě se zaměřit na získání grantů v připravovaných soutěžích Center excelence
a Center kompetence připravovaných agenturami GA ČR (4) a TA ČR (2),

•

pro-aktivně vyhledávat možnosti účasti LF v Plzni na zahraničních zdrojích financování
vědecké práce,

•

využívat fondovou politiku k podpoře přípravy mezinárodních projektů, zejména tam, kde
napomáhá snížení administrativní zátěže a konzultacím, které přispějí k větší úspěšnosti
žadatelů o granty a k udržení špičkových mladých (postdoktorských) pracovníků,
případně k tomu, aby fakulta získala vynikající výzkumníky či akademické pracovníky
ze zahraničí,

•

dále rozvíjet mezinárodní výměny pro studenty doktorských programů s důrazem
na kvalitní vědeckou spolupráci,

•

vytvořit vhodné podmínky pro zaměstnávání zahraničních odborníků a mladých držitelů
titulu PhD. („postdoc“) na pozicích akademických pracovníků,

•

zajišťovat moderní knihovnické služby a související činnosti a při jejich rozvoji využívat
možností technologického vývoje v této oblasti,

•

zavést nové motivační nástroje pro akademické pracovníky – ocenění TOP, finanční
stimulace 1. autorství apod.,

•

dbát na akceschopnost Asistenčního centra, podporovat jeho otevřenost všem
akademickým pracovníkům a dbát o jeho funkčnost jakožto „motoru rozvoje LF v Plzni“,

•

o vývoji v projektu Biomedicínského centra, stejně tak jako o rozvoji fakulty obecně
informovat pravidelně akademickou obec, např. formou elektronického Newsletteru,
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•

využít nově vznikajících kapacit k navázání nových spoluprací jak s českými, tak
zahraničními týmy.

2. Studium
Strategické záměry
•

soustavně pečovat o kvalitu výuky,

•

podporovat studenty v odborných a vědecko výzkumných mimostudijních aktivitách,

•

spolupracovat s pracovišti FN a nemocnic v Českých Budějovicích a Ústí n/Labem
se záměrem zajistit kvalitní přípravu studentů 6. ročníků na státní závěrečné zkoušky,

•

zajišťovat podmínky odpovídající mezinárodnímu standardu pro udržení současného
počtu studentů studujících v anglickém jazyce.

Cílem fakulty je, aby se akreditované doktorské a magisterské studijní programy (v českém
i anglickém jazyce) v co největší míře opíraly o vlastní vědeckou a výzkumnou činnost, jejíž
výsledky budou promítnuty do teoretické výuky jednotlivých předmětů i do praktické výuky
studentů vyšších ročníků zařazením nových léčebných postupů a metod. K udržení,
respektive ke zvýšení kvality výuky, bude přispívat vysoký podíl externích pedagogů
z praktických lékařských a výzkumných pracovišť. Ke zvýšení kvality přijímacího řízení
a výuky na fakultě přispěje nabídka přípravných kurzů pro absolventy středních škol
v prezenční i distanční formě. Zkvalitněno a modernizováno bude po stránce obsahové
i organizační i přijímací řízení. Podporována bude prostupnost studia mezi obory, která
usnadní studentům absolvování výuky a získávání kreditů i na jiných fakultách Univerzity
Karlovy v Praze. Systematicky budou zajišťovány ve vysokém mezinárodním standardu
podmínky pro udržení dosavadního podílu studentů ze zahraničí, kterým bude navíc
nabídnuta výuka vybraných oborů doktorských studijních programů v anglickém jazyce.
Pozornost a podpora bude věnována dalšímu rozvoji elektronického vzdělávání
v předmětech všech studijních programů se zvláštním zřetelem na meziuniverzitní
a mezinárodní spolupráci v rámci vzdělávací sítě projektu MEFANET (6), který představuje
prestižní síť se zřetelným přínosem pro vzdělávání v medicínských oborech. V souladu
s Dlouhodobým záměrem UK v Praze chce fakulta také rozvíjet další využití elektronického
vzdělávacího systému Moodle, včetně jeho aplikací pro testování znalostí studentů.
Pozornost a aktivitu bude fakulta věnovat také rozvoji programů celoživotního vzdělávání,
jakož i spolupráci svých ústavů a klinik s výzkumnými a vývojovými pracovišti, např.
Akademií věd ČR. Zájem má rovněž o spolupráci s přírodovědně orientovanými fakultami
na rozvoji mezioborové výuky.

Nástroje
•

zajišťovat kvalitu přijímacího řízení po stránce organizační a obsahové,

•

zkvalitňovat metody hodnocení výuky a využívat závěru hodnocení jako efektivní zpětné
vazby,

•

podporovat motivaci studentů k dosažení co nejlepší úrovně vzdělání a studijních
výsledků v podobě prospěchových stipendií,

•

organizovat každoročně den otevřených dveří pro zájemce o studium na LF,
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•

dále rozvíjet využití elektronického vzdělávání,

•

pokračovat v organizaci přípravných kurzů pro přijímací řízení v prezenční a distanční
formě a využívat výsledků hodnocení těchto kurzů pro zlepšení jejich kvality,

•

prezentovat lékařskou fakultu na veletrhu pomaturitního vzdělávání,

•

Gaudeamus a využívat i informačních dnů UK a informačních návštěv plzeňských
gymnázií.

Vývoj počtu studentů
I přes očekávaný demografický pokles lze předpokládat i v budoucnosti zájem o studium
na UK v Praze, LF v Plzni, v počtech převyšujících její stávající kapacity ve všech
akreditovaných studijních programech. Převis zájemců o studium (až čtyřnásobný) vytváří
předpoklad kvalitního výběru z dostatečného množství uchazečů. V magisterských studijních
programech bude dlouhodobě přijímán obdobný počet uchazečů jako v posledních letech.
V doktorských studijních programech a v programech celoživotního vzdělávání je plánován
mírný nárůst počtu studentů.

Plánované počty studentů v roce 2015:
•

magisterské studijní programy - 1 930 (z toho 440 v anglickém jazyce)
zubní lékařství – 300 (z toho 60 v anglickém jazyce)

•

doktorské studijní programy – 190

•

programy celoživotního vzdělávání – 180

Fakulta je připravena převzít za určitých, zcela specifikovaných, podmínek organizaci
postgraduálního studia lékařů, včetně atestačních zkoušek.

3. Doktorské studium a kvalifikační růst
Současný stav
V současné době je neustále kladena rostoucí pozornost přípravě mladých vědeckých
pracovníků. Zvýšení počtu doktorských studentů i absolventů při zachování vysoké
náročnosti programu je prioritou DZ (7), k jejíž realizaci jistě přispěje i vybudování
Biomedicínského centra včetně jeho centrálních pracovišť.
UK v Praze zavedla systém finančních pobídek pro školitele doktorandů a bonifikaci fakult
za absolventy doktorského studia. I přes valorizaci stipendií zůstává přetrvávajícím
problémem výrazné podfinancování ve srovnání s mezinárodním prostředím.
Předmětem zvýšeného zájmu fakulty budou (i vzhledem k nutnosti podpory nových
i stávajících týmů pro Biomedicínské centrum) mladí postdoktorští pracovníci. Jejich
příchodem chce fakulta umožnit vznik nových výzkumných týmů složených převážně
z čerstvých absolventů a doktorandů. Nové pozice by mohly vzniknout např. díky OP VK (8),
konkrétně oblast podpory 2. 3. a zpracováním projektu ve výzvě č. 30.
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Strategické záměry
•

klást důraz na doktorské studijní programy jako jednu z priorit vzdělávací činnosti fakulty;
při jejich realizaci využívat potenciál plnohodnotné výzkumné univerzity,

•

zaměřit se na rozšíření prezenční formy doktorského studia,

•

pokračovat v nastoupeném trendu zkvalitňování doktorského studia (včetně jeho
administrativních podmínek); přičemž přímá vazba doktorského studia na vědeckou
činnost školícího pracoviště musí být bez výjimky samozřejmostí,

•

optimalizovat zapojování doktorandů do výuky,

•

podporovat zapojování doktorandů do všech forem výzkumné činnosti na fakultě – VZ,
granty (9),

•

klást důraz na publikování výsledků studia v časopisech s IF (10) a recenzovaných
časopisech, na prezentaci výsledků na domácích a zahraničních odborných fórech,

•

při zachování vysokých nároků na kvalitu zvýšit úspěšnost dokončování doktorského
studia,

•

trvale se zasazovat o zmírňování problémů vyplývajících ze souběhu doktorského studia
a předatestační přípravy v lékařských oborech,

•

pokládat dlouhodobější pracovní zkušenost mimo UK v Praze a LF v Plzni (nejlépe
v zahraničí) za standardní předpoklad dalšího kvalifikačního růstu,

•

zvýšit podíl zejména uchazečů z mladší/střední generace o habilitační a profesorská
řízení,

•

prosazovat náročné etické standardy akademické profese.

Nástroje
•

prosadit důsledné navázání studijních plánů všech doktorandů na vědecké projekty
školícího pracoviště; dbát na vysoké (v mezinárodním srovnání) standardy kvantity
a kvality vědecké práce doktorandů,

•

zajistit, aby standardní součástí doktorského studia byla aktivní účast na mezinárodní
výzkumné spolupráci a zejména u studujících v prezenční formě i zahraniční pobyt
na partnerském pracovišti,

•

zásadně zlepšit dosavadní zcela nedostatečné financování doktorandů v prezenční
formě studia i jejich školitelů,

•

vedení doktorandů pojímat jako nedílnou součást práce habilitovaných pracovníků,

•

vytvářet pro mladé výzkumné pracovníky, zejména absolventy doktorských studijních
programů, včetně těch, kteří se vracejí ze studijních či pracovních stáží v zahraničí,
příznivé podmínky pro další badatelskou práci (vhodnou fondovou politikou, podporou
zapojování do významných mezinárodních projektů apod.),
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•

podpořit přípravu na včasné habilitační řízení u mladých pracovníků, včetně využívání
institutu tvůrčího volna.

V oblasti doktorských studijních programů je hlavním cílem zvýšení celkového počtu
studentů především v prezenční formě studia a péče o talenty, kteří v průběhu studia
a po jeho absolutoriu doplní specializované výzkumné týmy. Současné akreditované
doktorské studijní programy budou postupně zkvalitňovány a doplňovány v pravidelných
cyklech, předpokládá se, že budou akreditovány i nové DSP (5). Mimořádný vliv na kvalitu
akreditovaných doktorských studijních programů bude mít rozvoj výzkumné činnosti.

4. Mezinárodní spolupráce
Současný stav
Studentská mobilita na Lékařské fakultě UK v Plzni je realizována především v programech
mezinárodní spolupráce, z nichž nejdůležitější je program Erasmus/LLP, a dále v rámci
přímé meziuniverzitní spolupráce. Mobilita studentů realizovaná v rámci programu
Erasmus/LLP má rostoucí tendenci, a to jak u vyjíždějících, tak u přijíždějících studentů.
Při financování především krátkodobých zahraničních pobytů studentů hraje důležitou roli
Rozvojový projekt MŠMT na podporu studentské mobility na Lékařské fakultě UK v Plzni.
Dlouhodobě se podporuje zejména realizace odborných a vědeckých prací studentů
na zahraniční vysoké škole.
Lékařská fakulta UK v Plzni soustřeďuje pozornost na zvýšení mezinárodní mobility
akademických pracovníků a talentovaných studentů finanční podporou studijních pobytů
a stáží hrazených z národních i mezinárodních finančních zdrojů i z disponibilních vlastních
finančních zdrojů fakulty. Nad rámec uzavřených dvoustranných smluv o zahraniční
spolupráci počítá fakulta s prohloubením spolupráce se stávajícími zahraničními partnery
a s uzavřením nových smluv s dalšími univerzitami v zahraničí.

Strategické záměry
•

cílené a aktivní vyhledávání nových partnerských univerzit, resp. lékařských fakult,

•

uzavírání nových bilaterálních dohod, popř. participace na nových meziuniverzitních
dohodách, využívání možností mobilit v rámci již uzavřených meziuniverzitních dohod,

•

navazování a rozvíjení zahraniční spolupráce zacílené na vědu a výzkum,

•

zlepšení ve využívání programu Erasmus/LLP, tj. zvýšení počtu vyjíždějících
a přijíždějících studentů, orientace na mobilitu postgraduálních studentů,

•

poskytování finanční podpory většímu počtu vyjíždějících pre- i post- graduálních
studentů a v návaznosti s tím hledání dalších finančních zdrojů k podpoře studentské
a akademické mobility,

•

připravit podmínky pro podporu pobytů zahraničních „postdoc“ pracovníků na LF UK
v Plzni,

•

umožnit studentům doktorského studia vypracovat část jejich disertační práce
na zahraničním pracovišti a uzavřít s tímto pracovištěm smlouvu o dvojím vedení
dizertačních prací.
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5. Rozvoj a infrastruktura
Lékařská fakulta v Plzni v souladu s Komplexní investiční strategií Univerzity Karlovy v Praze
připravuje tyto strategické investiční záměry do roku 2015:
•

Univerzitní medicínské centrum UK v Praze, LF v Plzni - I. etapa , dotační podpora z OP
VaVpI (1), prioritní osa 4,

•

Biomedicínské centrum UK v Praze, LF v Plzni, dotační podpora z OP VaVpI (1), prioritní
osa 2.

Uvedené investiční záměry jsou koncipovány tak, aby vytvořily základní a kompatibilní
funkční celek budoucího nového minikampusu lékařské fakulty v Plzni, posílily schopnost
fakulty reagovat na poptávku po studiu lékařských oborů, zvýšily aplikovatelný výzkumný
potenciál fakulty ve vybraných biomedicínských oborech, zvýšily konkurenceschopnost
výzkumu na fakultě v národním a mezinárodním měřítku, přispěly k výchově většího počtu
mladých výzkumných pracovníků a v neposlední řadě ke schopnosti fakulty dlouhodobě
financovat své pedagogické a výzkumné záměry ze zdrojů mimo státní rozpočet.
Projekt Biomedicínského centra řeší klíčové výzkumné programy fakulty, které cíleně
navazují na dosavadní stěžejní výzkumné aktivity na fakultě a především pak na hlavní
Výzkumný záměr realizovaný v posledním období.
Biomedicínské centrum umožní zvýšit kvalitu prováděného výzkumu a následně
i poskytované léčebné péče. Budou etablovány klíčové výzkumné programy se špičkovým
personálním i materiálním zajištěním. Aplikace nejmodernějších výzkumných technologií
v tradičně silných výzkumných tématech povede k získání prioritních vědeckých poznatků.
Ve spolupráci s místními i mezinárodními společnostmi bude podporována aplikace
a komercializace výzkumných výsledků. Nové poznatky a navazujících technologie budou
zaváděny do léčebné a preventivní péče.
Projekt Univerzitního medicínského centra – I. etapa řeší především kritický nedostatek
ploch pro výuku, výzkum a zázemí fakulty a nezpůsobilost stávajících objektů pro efektivní
rekonstrukci výstavbou nového objektu, do kterého budou přestěhovány následující ústavy:
Ústav farmakologie a toxikologie, Ústav patologické fyziologie, Ústav fyziologie, Ústav
biologie a Ústav biofyziky.
Uvolněné plochy v Pavlovově a Procháskově ústavu, ze kterých budou tyto ústavy
přestěhovány do nové budovy, využijí prospěšným způsobem další ústavy a také knihovna.
Obě investice vytvoří podmínky pro špičkový biomedicínský a biotechnologický výzkum
a návazné vzdělávání, zejména v doktorských studijních programech. Jsou též
předpokladem pro rozvoj regionální spolupráce s podniky a pro rozvoj inovačního transferu
a předpokladem další zahraniční spolupráce.

6. Vnější vztahy a komunikace
Posilování třetí role vysoké školy
Jak je uvedeno nejen v Dlouhodobém záměru, ale i v jeho aktualizacích, Lékařská fakulta
v Plzni si klade za cíl aktivněji vstupovat do společenské praxe, tedy fungovat mnohem více
na průsečíku výzkumu, vzdělávání a inovací a jejich aktivního využívání ve společenských
aplikacích a při podpoře regionálního rozvoje. Zapojuje se významně do evropského projektu
IPRM Plzeň (12) - Univerzitní město 2015. Rozvoj inovačního transferu a partnerství
s podniky (výzkumné privátní firmy) i neziskovými organizacemi (nemocnice) patří k jejím
prioritním cílům. Tomuto tématu je věnována systematická a nepřetržitá pozornost. Lékařská
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fakulta má již dnes ve své organizační struktuře Asistenční centrum, které je podporou
akademickým pracovníkům jak pro administraci vzdělávacích a výzkumných projektů, tak
nositelem aktivit směřujících ke komercializaci výsledků výzkumu. Pro systematické zvládání
problematiky v prostředí fakulty je v plánu realizace vícestupňového školení pro akademické
pracovníky i studenty. Plánováno je také zvýšení objemu spolupráce v oblasti smluvního
a kolaborativního výzkumu pro období do roku 2020, aktuálně jsou s patnácti smluvními
partnery uzavřeny dohody o spolupráci a využití existujících výsledků výzkumu. Na základě
výsledků probíhajících výzkumných záměrů (po posouzení jejich aplikačního a komerčního
potenciálu) předpokládáme uzavření dalších dohod s partnery na národní i mezinárodní
úrovni.
Důležitá je a bude spolupráce s Fakultní nemocnicí v Plzni nejen pro výuku studentů, ale
i pro spolupráci na výzkumu a přenášení aktuálních vědeckých poznatků do medicínské
praxe. V případě schválení zákona o univerzitních nemocnicích je Lékařská fakulta
připravena na těsnější propojení s Fakultní nemocnicí.

7. Zabezpečení činností Lékařské fakulty v Plzni
Hospodaření, řízení a vnitřní správa, péče o zaměstnance
Současný stav
Lékařská fakulta v Plzni je součástí Univerzity Karlovy v Praze, která je veřejnou vysokou
školou, řídí se zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění. Vnitřní
organizační uspořádání, samosprávné akademické orgány a další orgány a jejich
kompetence jsou upraveny tímto zákonem, vnitřními předpisy Univerzity Karlovy v Praze
a vnitřními předpisy Lékařské fakulty.
V uplynulém období fakulta vykazovala příznivé výsledky v oblasti hospodaření i získávání
prostředků na financování vědy i vzdělávání.
Fakulta pravidelně aktualizuje dlouhodobý záměr, ne vždy v plném souladu s aktualizací
Dlouhodobého záměru Univerzity Karlovy v Praze. Fakulta každoročně zpracovává
a zveřejňuje výroční zprávy o hospodaření a o činnosti v souladu s doporučenou osnovou
MŠMT.
Děkanát, jako administrativní pracoviště Lékařské fakulty, má stabilizovanou strukturu.
V souladu s Dlouhodobým záměrem Univerzity Karlovy je však třeba posílit prvky
metodického řízení administrativní činnosti.
V uplynulém období byly vytvořeny základní nástroje a metodické opory pro hodnocení
kvality výuky studenty. To představuje jeden z prvků systematického hodnocení kvality
hlavních činností Lékařské fakulty.
Fakulta se aktivně zapojila do evropských projektů OP VK( 8) a OP VaVpI (1).
Zvýšila se také kvalita péče o zaměstnance: byl zaveden sociální fond pro zaměstnance
Lékařské fakulty, využívaný zejména pro příspěvky na penzijní připojištění a pro kapitálové
životní pojištění; zaměstnanci mohou využívat příspěvek na stravné ve vlastních
stravovacích zařízeních - menzách.
V prostorách kolejí v Heyrovského ulici je pět bytů rezervovaných pro akademické
pracovníky. Tyto byty jsou v souladu s univerzitními předpisy využívány.
Cílem je zefektivnit vnitřní správu fakulty.
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Strategické záměry
•

vhodnými nástroji prohlubovat vícezdrojové financování činností Lékařské fakulty
a růstem vlastních příjmů (v širším slova smyslu) snižovat závislost na přímém
financování ze státního rozpočtu, hospodařit na základě vyrovnaného rozpočtu
a to i v případě nutnosti dofinancování projektu OP VaVpI „UNIMEC- první etapa“.
Dofinancování proběhne snížením příspěvku na vzdělávání = spoluúčast SR a pokrytím
nezpůsobilých výdajů investičních z FRMu (13) fakulty a z provozních prostředků
v následujících třech letech. V případě nemožnosti udržet vyrovnaný rozpočet bude
vedení fakulty jednat s představiteli UK o řešení mimořádné situace, a to na základě
zpracované analýzy nepříznivého stavu a v souladu se strategickým plánem na jeho
vyřešení,

•

nadále zvyšovat efektivitu hospodaření LF; racionalizovat počet pedagogických,
výzkumných a tzv. ostatních pracovníků vzhledem k plánovanému počtu studentů,
paralelně klást důraz na zvýšení kvality všech pedagogických, specializovaných
výzkumných pracovníků a podpůrných pracovníků v oblasti výzkumu na zlepšení věkové
struktury zejména klíčových pracovníků,

•

včas a efektivně předcházet případnému rizikovému vývoji hospodařením,

•

zefektivnit vnitřní správu a administrativní zabezpečení činností na Lékařské fakultě
v Plzni,

•

současné organizační členění zůstane zachováno, předpokládá se pouze vznik
Biomedicínckého centra jako nového ústavu fakulty,

•

systém řízení fakulty bude doplněn o vnitřní předpisy podporující především motivaci
akademických pracovníků ke zvyšování kvality výuky a výzkumu na fakultě, motivaci
zájemců o studium na fakultě a zájem absolventů akreditovaných programů o působení
na fakultě,

•

zvyšovat standardy sociální péči o zaměstnance.

Nástroje
•

systém rozepisování institucionálních prostředků na vzdělávací a vědeckou činnost
dotvářet tak, aby byly zohledňovány skutečné výkony a zejména jejich kvalita
a koncepční rozvoj fakulty,

•

uplatňovat vhodné motivační nástroje pro získávání dalších zdrojů financování fakulty,

•

vyhodnotit dosavadní systém hospodaření s Fondem rozvoje majetku s ohledem
na potřeby dofinancovat projekty OP VaVpI(1),

•

proces přípravy a realizace významných investičních akcí přizpůsobit jejich rozsahu
a možností financování,

•

používat nová pravidla pro správu majetku UK; využívat provedené elektronické
pasportizace nemovitého majetku,

•

v souladu s Dlouhodobým záměrem Univerzity Karlovy v Praze uplatňovat jednotný
systém přípravy majetkoprávních smluv,

•

důsledně aplikovat metodické řízení jednotlivých agend a posilovat prvky přímé
odpovědnosti za jejich kvalitní a efektivní vykonávání; rozšiřovat nabídku dalšího
vzdělávání administrativních pracovníků,
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•

v souladu s Dlouhodobým záměrem Univerzity Karlovy zavést revidovaný mzdový
systém Univerzity Karlovy, tarifní rozpětí u akademických a vědeckých pracovníků
Univerzity Karlovy a katalog prací pro administrativní a technické pracovníky Univerzity
Karlovy,

•

zavést jednotný systém oficiální prezentace všech platných vnitřních předpisů a dalších
norem na Lékařské fakultě v Plzni; posílit prvky kontroly souladu vnitřních předpisů
a dalších norem Lékařské fakulty s vnitřními předpisy UK a opatřeními rektora,

•

důsledně provázat dlouhodobé záměry Lékařské fakulty na Dlouhodobý záměr Univerzity
Karlovy v Praze a další strategické dokumenty UK, systematicky uplatňovat kontrolu
jejich plnění,

•

využíváním sociálního fondu, stabilizací systému startovacích bytů a dalšími nástroji
zlepšovat sociální podmínky zaměstnanců LF.

8. Závěr
Dlouhodobý záměr UK v Praze, LF v Plzni je základním strategickým dokumentem pro její
další činnost a směřování do roku 2015. Je výsledkem vývoje fakulty, ale také společnosti
či systému terciárního vzdělávání. Současná situace vyžaduje s ohledem na plánované
investiční akce zodpovědné hospodaření, transparentní a aktuální komunikaci, kooperaci
a zodpovědnost všech orgánů fakulty při strategických rozhodnutích. Plzeň je městem dvou
univerzit (Západočeské univerzity a Univerzity Karlovy v Praze, zastoupené Lékařskou
fakultou). Současným i budoucím úkolem fakulty tedy budou nejen výše zmíněné záměry
zkvalitnění vědeckého výzkumu, jeho aplikace do komerční sféry a moderní vysokoškolská
výuka, ale i zachování spirituality a tradic Univerzity Karlovy v prostředí našeho
mimopražského regionu a města Plzně.

Plzni dne 22. června 2011

doc. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc.
děkan LF v Plzni

Projednala Vědecká rada LF Plzeň dne: 02. 06. 2011
Schválil Akademický senát LF Plzeň dne: 22. 06. 2011
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Seznam zkratek v textu
1.

OP VaVpI = Operační program Výzkum a vývoj pro inovace

2. TA ČR = Technologická agentura ČR
3. granty ERC = granty Evropské výzkumné rady
4. GA ČR = grantová agentura ČR
5. DSP = doktorské studijní programy
6. projekt MEFANET = MEdical FAculties NETwork
7. DZ = dlouhodobý záměr
8. OP VK = Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
9. VZ = výzkumný záměr
10. IF = impakt faktor
11. program LLP – Erasmus = Lifelong learning programme (LLP)
12. IPRM = Integrovaný plán rozvoje města
13. FRM = Fond reprodukce majetku
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