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...nejstar!í a p"ece mladá

Aktuální Jedni"ka je zam#$ena na prob-
lematiku v#dy na na%í fakult#. Kvalita v#dec-
ké práce a její produktivita od roku 2007 nás 
trvale $adí mezi „Top-ten“ v#decko-v&zkum-
n&ch institucí 'R a na první místo mezi 
ostatními léka$sk&mi fakultami v republice.

To je samo sebou dobrá zpráva. Primárn! samoz-
"ejm! pro sám fakt na#eho p"ínosu k rozvoji
poznání, které je hybnou silou medicínského pokro-
ku. Zárove$ ov#em musíme vnímat a kultivovat 
i kontext v!decké práce s dal#ími %innostmi, které
jsou substrátem fakulty, ale i její administrativní
rámec. A v neposlední "ad! je t"eba vnímat 
i - mo&ná pon!kud nepoetick' - fakt, &e „v!da“ tvo"í
tém!" polovinu na#eho rozpo%tu - tedy p"esn!ji
"e%eno, ti, kte"í produkují kvalitní v!decké v'sledky,
p"iná#ejí svou prací fakult! v'znamné prost"edky. 
A to dokonce prost"edky dvojího druhu. Jednak
jsou jejich publika%ní v'sledky, patenty a dal#í v's-
tupy celostátn! platnou metodikou „p"epo%ítány“
na peníze, které fakult! p"icestují do rozpo%tu jako

zdroj institucionálního financování v!dy. Nikoli tedy
jako n!jak' „dárek sh(ry“, ale striktn! na základ!
v'sledk(. Zárove$ v!decké skupiny "e#ící grantové
projekty odevzdávají fakult! takzvanou „re&ii". Dalo
by se tedy "íci, &e rovnice je jednoduchá. Kdo 
p"inese nejvíce pen!z, zaslou&í nejv!t#í podporu,
proto&e tím bude mít lep#í podmínky pro dal#í práci,
pro rozvoj jak své skupiny, tak fakulty jako celku.
Zárove$ tento model nediskriminuje ani nov!
vznikající skupiny. I ve sv!t! je samoz"ejm! b!&nou
praxí, &e mlad' v!dec, kter' nevnímá v!du jen jako
„%árku“ pro r(zné kariérní ú%ely, si „vyslou&í os-
truhy“ prací v zavedené skupin!, za%ne b't schopen
získávat granty a pokud je úsp!#n! "e#í (má
v'sledky), stává se dal#ím reprezentantem a spo-
lutv(rcem „v!dy“.  

Troufám si tvrdit, &e na dosud zmín!ném se pa-
trn! shodne celá akademická obec bez rozdílu. 
Asi se shodne i na tom, &e je tedy naprosto
nezbytné i logické hledat efektivní podporu (eko-
nomickou i administrativní) pro ony producenty
na#eho „bohatství“, podporovat Ph.D. programy 
a usnad$ovat spolupráci nap"í% v!deck'mi sku-
pinami, ale i s organizacemi za hranicemi na#í #koly
a zem!. Jak to v &ivot! b'vá,  a% na filosofii a kon-
cepci panuje shoda, její napl$ování m(&e z r(zn'ch
úhl( pohledu a subjektivních o%ekávání vypadat
r(zn!. Ob%as v n!kom zahlodá poku#ení, &e by 
zaslou&il z nejr(zn!j#ích d(vod( více ne& ostatní, 
&e sousedova tráva je zelen!j#í, h"i#t! skopce, 
protivítr…

Je jasné, &e hlavní podmínkou kvalitní a smyslu-
plné v!decké práce jsou lidé, v!dci, t'my a my#lenky.
Jak je m(&eme identifikovat? Zde platí ono „po ovoci

P!ihlaste se na "eské akademické hry.
Vít#zství vás m$%e dovést a% na univerziádu

V osmat"iceti sportovních disciplínách se v polov-
in! %ervna utkají studenti tuzemsk'ch vysok'ch #kol
na )esk'ch akademick'ch hrách. Pod taktovkou
Univerzity Karlovy a její Fakulty t!lesné v'chovy 
a sportu se budou konat v Praze ve dnech 9. a& 
14. %ervna. „)eské akademické hry jsou nejv'znam-
n!j#í sportovní sout!&í vysoko#kolák( v daném
kalendá"ním roce,“ zd(raznil místop"edseda organi-
za%ního v'boru )esk'ch akademick'ch her PaedDr.
Jaroslav Sedlá%ek. 

Studenti se mohou na hry p"ihla#ovat u& dnes, 
nejpozd!ji v#ak do konce kv!tna. U%init tak musí
prost"ednictvím sv'ch fakult %i kateder. „V kolek-
tivních sportech probíhají kvalifikace. Her se pak
zú%astní vít!zové kvalifikací z jednotliv'ch region(.
Individuální sportovci kvalifikace nepodstupují, 
ti jedou rovnou na hry,“ vysv!tlil Jaroslav Sedlá%ek. 

)eská asociace univerzitního sportu p"i p"íle&itosti
oslav 60. v'ro%í zalo&ení FTVS UK pov!"ila fakultu 
organizací 12. ro%níku )esk'ch akademick'ch her. 
Na organizaci her se budou podílet i pracovníci 
z kateder t!lesné v'chovy )eského vysokého u%ení
technického a )eské zem!d!lské univerzity.
Ve#keré informace o hrách v%etn! podmínek p"i-
hlá#ení naleznete: 
http://iforum.cuni.cz/IFORUM-14320.html.

Studentsk& majáles v prostorách Karolina
Leto#ní majáles pod zá#titou rektora UK prof. 

Václava Hampla se koná 1. kv!tna v prostorách
dvor( FF v Celetné, ve studentském klubu K4. 
Program je p"ipraven i p"ed Karolinem.  )eká na vás
sout!& kandidát( na krále/ovnu majálesu, vystoupení
kapel,  autorská %tení, v'stavy, divadla, promítání, 
ale také sportovní akce!  
http://majalesstudentu.cz/?page_id=453

Moje 'ance…
Studentská unie UK v rámci snahy zlep#it o sob!
pov!domí v rámci akademické obce vyhlásila na
tento semestr sout!& Moje #ance. Studenti a stu-
dentky UK mohou zasílat nám!ty na projekty a SU
UK nejlep#í uskute%ní, získa peníze, dodá lidské 
kapacity, zku#enosti... Spousta lidí má toti& spoustu
super nápad(, ale chybí v!t#inou odhodlání. 
Podrobné informace a instrukce najdete:
http://suuk.cz/?s=moje+%C5%A1ance
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Kone%n! jaro a s ním druhé %íslo „Jedni%ky“,
které je v!nováno do zna%né míry v!d! v nej-
r(zn!j#ích kontextech. Neopominuteln' fakt, 
&e na#e fakulta se "adu let "adí mezi „Top-ten“
v!decko-v'zkumn'ch institucí nás podle d!kana
fakulty prof. *eda nepochybn! uspokojuje,
nicmén! jakkoliv jde o v'znamn' pilí" fakultního
&ivota, je to jen %ást ko#at'ch úkol( a povinností,
které musíme plnit. Ur%itou, na úvodní %lánek
navazující reflexí jsou v rubrice Hyde park názory
jednotliv'ch %len( akademické obce na podporu,
které se v!d! na fakult! dostává. V prvním 
%ísle „Jedni%ky“ byl p"edstaven projekt BIOCEV 
v obecné rovin!. Toto %íslo u& p"iná#í konkrétní 
informace o obsahové náplni jednoho z program(
„Bun!%ná biologie a virologie“. Nelze opominout
ani zprávu o d(le&itém aktu, jak'm bylo podep-
sání „Memoranda o zásadách vzájemné spolu-
práce v oblasti rozvoje v'zkumu, v'voje a v'chovy
student(“ mezi 1. LF UK a Ústavem organické
chemie a biochemie AV )R. Kolekci zam!"enou
na v!du zavr#uje &iv' rozhovor s jedním z v!dec-
k'ch pracovník( Ústavu patologické fyziologie
doc. MUDr. T. Stopkou, Ph.D., kter' umo&$uje
nahlédnout do kuchyn! laborato"e známé na
fakult! jako „Stopka Lab“ a %iní tak lehce, vtipn!
a bez frází. )tená"e pot!#í odpov!+ nestora %eské
imunologie prof. C. Johna na otázku „Co pro m!
znamená 1. LF UK“, kter' zd(raz$uje pot"ebu
vnit"ního vztahu k mate"ské fakult!, resp. uni-
verzit!.

Povzbudivá je zpráva o inspirujícím hostu 
v „K"esle pro Fausta“, kter'm byl tentokráte jeden
z p"edních onkolog(, prof. J. ,aloudík, jeho& 
v'zva za iniciaci „hnutí za obnovu d(stojnosti 
a ideál( medicíny“ byla odm!n!na spontánním 
a dlouhotrvajícím potleskem. Vedle toho je 
ov#em „Jedni%ka“ vypln!na kaleidoskopem zají-
mav'ch zpráv o specializa%ním vzd!lávání, po
chopiteln! ze studentského &ivota, o kni&ních
novinkách a celé "ad! cenn'ch informací...
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NE) BUDETE 
"ÍST DÁL

Vá(ení a milí kolegové a kolegyn#, p$átelé,

JEDNI"KA

(pokra*ování na stran# 2)



poznáte je“. V'sledky práce v!deck'ch skupin a její
ohlas u v!decké komunity lze velmi snadno „vylu-

strovat“ z dostupn'ch databází. Samoz"ejm!, &e zde neplatí pouze simplexní
matematické porovnání bibliografick'ch dat, nicmén! prost"edky je t"eba 
vyd!lat a nebylo by ani ú%elné ani etické nerespektovat, kdo se o n! zaslou&il více
a kdo mén!. Porovnání v'konnosti sice nikdy nebude ideální a zcela ur%it! 
nebude nikdy vyhovovat v#em, ale v rámci dané v!decké komunity mo&né je.
Proto nap"íklad Asociace léka"sk'ch fakult jednomysln! podpo"ila iniciativu d!-
kan( p"írodov!dn'ch fakult, p"ipomínající v'znam hodnocení m!"iteln'ch v'sled-
k( v!decké práce pro sm!rování finan%ní podpory.  V rámci fakulty se navíc
sna&íme zv'hod$ovat pracovi#t!, z nich& pochází první a korespondující autor
publikovan'ch prací. Je z"ejmé, &e práv! tato pracovi#t! jsou nositeli my#lenky.
Samoz"ejm! i dal#í auto"i jsou d(le&ití (pokud dodr&ujeme legislativn! nevyma-
hatelné, nicmén! evidentní etické principy, kdo opravdu je spoluautorem) a ne-
jsou to v!t#inou jen „nosi%i vody“. Ov#em pro budoucnost fakulty je p"ínosn!j#í
podporovat rozvoj skupin, p"edstavujících pokrok v dané oblasti, a ne"edit pod-
poru sm!rem k „dvacátému autorovi z t"iceti“, kter' zpravidla p"edstavuje spí#e
marginální %i „dodavatelsk'“ p"ínos. Precizací vnit"ního hodnocení v!deckého
v'konu se tedy sna&íme stimulovat rozvoj tzv. „v!deck'ch #kol“: respektovan'ch
t'm(, vedoucích dlouhodob! práci na v!decky produktivních projektech,
primárn! spravovan'ch fakultou. Abychom stimulovali své kolegy k podávání
grant( „v na#ich barvách“, budeme %ást prost"edk( ze zmín!n'ch re&ií sm!rovat
zp!t na pracovi#t!, která je produkují. Nejedná se o malé prost"edky - n!které

ústavy a kliniky ro%n! p"inesou fakult! mnohamilionové %ástky. Jiné bohu&el %is-
tou nulu. D(vody jsou r(zné, ale je ur%it! t"eba, aby se p"ednostové zam'#leli
nad prioritami jimi veden'ch pracovi#- ve vztahu k fakult!.

V oblastech, kde je na#e v!da silná, byly definovány projekty programu 
PRVOUK. Tato témata jsou projikována i do na#í spoluú%asti na projektech 
BIOCEV a KAMPUS. Ty jsou pro na#i fakultu atraktivní vzhledem k jejich tech-
nologické síle. Fakulta sama o sob! toti& &ádn'mi zdroji na komplexní a drahé
technologické infrastruktury nedisponuje a ná# podíl v obou projektech je tedy
strategick'm "e#ením jak dosáhnout na nejmodern!j#í v!decké instrumenty 
i v budoucnosti.

Na#ím v'chodiskem je koncept „v'zkumné univerzity“. Jsem p"esv!d%en, &e máme
potenciál dále upev$ovat na#i #pi%kovou pozici v hierarchii „fakulty, kde se u%í
podle knih – fakulty, kde se pí#í knihy – fakulty, podle jejich& v'sledk( se knihy pí#í“.

Aleksi !edo, d"kan 1. LF UK

(dokon*ení ze strany 1)

Organizace v&m#nn&ch zahra-
ni"ních pobyt) je jednou z hlav-
ních sou"ástí "innosti IFMSA na
lokální úrovni. Stálé v&bory pro
klinické a v&zkumné stá(e –
Standing Committee on Profes-
sional Exchange (SCOPE) a Stan-
ding Comittee on Research
Exchange (SCORE) – jsou zákla-
dem IFMSA ji( od jejich po"átk) 
v roce 1951. S více ne( 10 000
ka(doro"n# se ú"astnícími stu-
denty p$ibli(n# z 80 zemí a více
ne( 1000 léka$sk&ch fakult se
jedná o nejv#t%í programy svého
druhu na sv#t#. 

V'uka v anglickém jazyce na 
1. léka"ské fakult! UK má mimo jiné
v'znam i pro v'm!nné programy.
Tento trend se za%al v posledních
letech zv'#en! projevovat i v po%tu
zahrani%ních student(, p"ijí&d!jících na
fakultu v programech Erasmus a IFMSA.
V'uka v anglickém jazyce jim toti&
umo&$uje absolvovat %ást studií na
na#í fakult!, co& zase na druhé stran!
pomáhá zvy#ovat pov!domí o 1. lé-
ka"ské fakult! ve sv!t! a sou%asn! 
i po%et student( %eské paralelky, kte"í
v mezinárodních v'm!nn'ch progra-
mech mohou vyjet do zahrani%í 
a absolvovat %ást v'uky na n!které ze
zahrani%ních léka"sk'ch fakult. Na
druhé stran! po%et zájemc( o v'-
m!nn' pobyt na na#í fakult! je sice
pot!#iteln', ale kvantitativn! ji& dosáhl
takové míry, &e si vy&aduje ur%itou
regulaci, aby nebyla p"ekro%ena ka-
pacita v'ukov'ch mo&ností zejména
klinick'ch pracovi#-.

V akademickém roce 2011/2012
vycestovalo na zahrani%ní stá& celkem
76 student(. Z toho 59 student( na
klinickou a 13 student( na v'zkum-

nou stá& do tém!" 30 zemí: Brazílie,
Bulharsko, )erná Hora, Egypt, Francie,
Ghana, Chile, Chorvatsko, Indonésie,
Itálie, Katalánsko (autonomní region
*pan!lska, samostatná organizace
IFMSA), Litva, Loty#sko, Ma+arsko,
Makedonie, Mexiko, Omán, Peru, Pol-
sko, Portugalsko, Rumunsko, Rusko,
.ecko, Srbsko, Súdán, *pan!lsko, 
Taiwan, Thajsko, Tunis, Turecko.

Pro studenty vyjí&d!jící na stá& byl 
p"ipraven ve dnech 4.-5. 5. 2012 Pre-
Exchange a PreDeparture Training,
jeho& cílem bylo poskytnout základy
v!decké %innosti a dal#í dovednosti.
P"edná#ejícími byli MUDr. Martin Vej-
ra&ka, Ph. D., MUDr. Emil Pavlík, CSc. 
a MUDr. Miriam Schejbalová, Ph. D.

Konkurz na stá&e pro akademick'
rok 2012/2013 se uskute%nil v po-
dob! 1. národního jazykového testu 
z angli%tiny dne 6. 11. 2012 v 18.00 
v posluchárnách Patologického a Far-
makologického ústavu 1. LF UK a VFN.
Testu se zú%astnilo tém!" 250 stu-
dent(. Ve stejném termínu psalo
tento národní test i dal#ích 6 léka"-
sk'ch fakult. Díky této národní koor-
dinaci do#lo ke zpr(hledn!ní testování
a ke zv'#ení presti&e IFMSA CZ.

A ZAHRANI"Í

II

V&m#nné zahrani"ní programy 

P"ijí&d!jících zahrani%ních student(
bylo v rámci IFMSA v akademickém
roce 2011/2012 celkem 72. Nejvíce jich
dorazilo z Brazílie (12), Mexika (7),
Egypta (6), dále zde byli studenti 
z Makedonie, Izraele, Ománu, Peru,
Chile, )íny atd. Byli p"ijati na vybran'ch
pracovi#tích fakulty - Interní klinice 
1. LF UK a ÚVN, Neurochirurgické
klinice 1. LF UK a ÚVN, Chirurgické
klinice 1. LF UK a Nemocnice Na
Bulovce, Klinice plastické chirurgie 1. LF
UK a Nemocnice Na Bulovce, Klinice
otorinolaryngologie a chirurgie hlavy
krku. LF UK a FN Motol, Dermatove-
nerologické klinice 1. LF UK a VFN, Gy-
nekologicko-porodnické klinice 1. LF UK
a VFN, I. interní klinice 1. LF UK 
a VFN, II. interní klinice 1. LF UK 
a VFN, III. interní klinice 1. LF UK a VFN,
IV. interní klinice 1. LF UK a VFN, 
I. chirurgické klinice 1. LF UK a VFN,
Neurologické klinice 1. LF UK a VFN,
Radiodiagnostické klinice 1. LF UK a VFN
a Urologickém odd!lení Thomayerovy
nemocnice.

Ji#í Janata, 
Local President IFMSA

V&sledky anket 
ze stránek 
Jedni*ky 

na Facebooku:

Vzhledem k p!ipravované
zm#n# vypisování zkou'ek 
v preklinick&ch ro*nících, kdy 
se plánuje vypsání termín$ na
celé zkou'kové období. Uvítali
by jste rad#ji otevírání v'ech
termín$ najednou (my'leno 
z jednoho p!edm#tu), nebo
otevírání po ucelen&ch blocích
(p!edtermíny + *erven, prázd-
niny, zá!í) ?

a) Otevírání termín( po jednotliv'ch 
blocích:
 . . . . . . . . . . . . . . . . .218 hlas(

b)Otev"ení v#ech termín( najednou:
 . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 hlas(

Co je podle vás nejv#t'í
problém preklinické (prvních
t!í ro*ník$) v&uky na na'í
fakult#?

a) Jen teorie, skoro &ádná „praxe“, 
ani na o#et"ovatelství, 
ani na první pomoci :
 . . . . . . . . . . . . . . . . .191 hlas(

b)D(raz na okrajové p"edm!ty:
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 hlas(

c) Pouze dvousemestrální v'uka 
anatomie:
 . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 hlas(

NA 
FACEBOOKU

Fakulta, kde se u*í podle knih 
– fakulta, kde se pí'í knihy 

– fakulta, podle jejich% v&sledk$ 
se knihy pí'í.

„

“



Návrat medik$ do 30. let
Kdo z Vás by se necht!l, alespo$ na chvilku, 

ocitnout v opojném Chicagu t"icát'ch let? Projít
se italskou %tvrtí, na ulici potkat plno #armantních
pán( se #vihácky nak"ivo nasazen'mi klobouky,
lak'rkami, které házejí prasátka lépe ne& ple#
tehdej#ích zkorumpovan'ch ú"edník(, psími
de%kami elegantn! obepínajícími kotníky, 
z dlouh'ch kabát( sem tam vykukující hlave$
na%erno dr&eného samopalu a kolem si to jednou
za %as profr%í krásná %ervená fordka T. A dámy? 

Ty m!ly teprve #arm! Krátké #aty plné t"ásní,
flitrové %elenky s pavími pery, piha krásy a rudé
rty obepínající dlouhou násadu cigaret. ,e byste
neváhali ani vte"inu? My jsme si to mysleli.  A práv!
proto jsme my, MEDICISob!, uspo"ádali v úter',
19. b"ezna, dal#í z "ady nezapomenuteln'ch akcí,
práv! ve stylu 30. let.

Petr !uk (student 6. ro$níku)

Memorandum o zásadách vzájemné
spolupráce v oblasti rozvoje v&zkumu,
v&voje a v&chovy student$

Dne 12. 4. bylo uzav"eno mezi 1. léka"skou
fakultou Univerzity Karlovy v Praze (1. LF UK) 
a Ústavem organické chemie a biochemie AV )R,
v.v.i. (UOCHB), Memorandum o zásadách
vzájemné spolupráce v oblasti rozvoje v&z-
kumu, v&voje a v&chovy student).

Oba partne"i pat"í k nejv'znamn!j#ím v!decko-
v'zkumn'm a pedagogick'm institucím v )eské
republice. Zatímco 1. LF UK je v'znamnou
léka"skou fakultou v rámci )eské republiky se 
zam!"ením na v'uku a v'zkum v medicínsk'ch 
a v dal#ích souvisejících oborech, UOCHB je
klí%ovou ve"ejnou v'zkumnou institucí v oblastech
organické chemie, biochemie, chemie p"írodních
látek, teoretické chemie a dal#ích souvisejících
oborech, a to nejen v rámci )eské republiky.
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Mezinárodní konference po!ádaná na po-
*est %ivotního jubillea prof.  Jana Pfeiffera

Klinika rehabilita%ního léka"ství 1. LF UK a VFN
po"ádala pod zá#titou d!kana 1. LF UK
jednodenní mezinárodní konferenci na téma 
„Je rehabilitace ve zdravotnictví d(le&itá?“. 

Konference se konala dne 17. dubna na po%est
&ivotního jubilea profesora Jana Pfeiffera –
pr(kopníka oboru rehabilitace u nás a zakladatele
Kliniky rehabilita%ního léka"ství. V p"edná#kovém
programu vystoupilo n!kolik %esk'ch i zahra-
ni%ních specialist(  v oblasti rehabilitace a jejích
metod. 

ed

Koncert v kostele sv. +t#pána
Velkolep! vyzn!l ji& 17. koncert z cyklu Fakulta

v srdci Karlova, dne 17. dubna v kostele 
sv. *t!pána. Zazn!ly skladby Claudia Mon-
teverdiho, Henryho Purcella aj. v podání Piccolo
coro a Piccola orchestra pod dirigentskou tak-
tovkou magistra Marka Valá#ka. Záv!r ve%era pat"il
Georgu Friedrichu Händelovi a jeho slavnému
Mesiá#ovi. 

vh

Setkání u Fausta:
Jan Rej%ek

Ve st"edu 20. b"ezna se v Akademickém klubu 
1. LF UK uskute%nila dal#í zajímavá beseda 
z cyklu K"eslo pro Fausta. V'znamn'm hostem 
byl znám' %esk' publicista Jan Rej&ek. Jan Rej&ek 
je autorem "ady knih a n!kdej#ím pracovníkem
prezidentské kancelá"e Václava Havla. V sedm-
desát'ch letech p"ispíval jako sportovní noviná"
do %asopisu Gól, pozd!ji proslul sv'mi mnohdy
nekompromisními kritikami v %asopise Melodie.
P"íle&itostn! uvád!l rockové a folkové festivaly
v%etn! festivalu v Lipnici nad Sázavou v roce 1988,
kde na záv!r pozval na pódium tehdej#ího p"ed-
ního disidenta Václava Havla. Do samizdatov'ch
Lidov'ch novin p"ispíval pod pseudonymy Robert
,ák a Milan Fr'da.

ed

Prof. MUDr. Jan )aloudík, CSc.
„Myslím si, &e ka&d' vzdálen!j#í Evropan vnímá

datum 1348 – %ili m(j vztah k 1. LF UK je ur%it!
svázán s respektem a historií. Na druhé stran!
musím u#t!pa%n! poznamenat, &e t"eba v oblasti
molekulární biologie t!ch 550 let p"edstihu p"ed
d!ním v Brn! %i jinde a& tolik fungovat nemusí.
Jist! tedy existují oblasti, kde se sna&íme b't i my
pracující dále na v'chod! kompetitivní. Nikdy jsem
ale nepochyboval, &e 1. LF UK má mít ve svém
názvu slovo první, proto&e p"edstavuje ur%itou
tradici, a nikdy jsem také nem!l pocit, &e bychom
jí nem!li dávat v!t#í respekt ne& jin'm fakultám,“
uvedl 22. dubna v K"esle pro Fausta profesor Jan
,aloudík. Mimo jiné vynikající p"edstavitel onko-
logické chirurgie, senátor P)R, emeritní d!kan 
LF MU v Brn! a emeritní "editel Masarykova
onkologického ústavu, kde do roku 2010 pracoval
p"es 30 let a kam se podle sv'ch slov mo&ná 
jednou vrátí.

Krom! problematiky organizování a financo-
vání zdravotnictví se také v!nuje v!decké 
a morální integrit! medicíny. „Jak "íká Seneca,
léka"i platíme za jeho práci, ale za jeho srdce mu
z(stáváme dlu&ni. Osobn! si stále myslím, &e by-
chom mohli ud!lat n!co jako ‚hnutí za obnovu
d(stojnosti a ideál( medicíny‘ – zejména pro
mladé kolegy. Aby nem!li pocit, &e je v#e 
o úhradov'ch vyhlá#kách, ale &e se medicína dá
docela dob"e d!lat stále. M!li bychom je vrátit 
k zájmu o to, &e je to jejich medicína, nikoli o toho,
u koho budou zam!stnáni,“ konstatoval Jan
,aloudík. A jeho &ivotní krédo? „V&dy si &ertovn!
"íkám, &e nelze zvít!zit, nelze ani dlouhodob! rem-
izovat, ale nelze nehrát. To se mi da"í napl$ovat
docela dob"e. A mám také hrozn! rád taoisty,
kte"í mi sedli svou neur%itostí, a ti "íkají – jen proto,
&e bloudíme, je o %em mluvit.“

jat

AKTUÁLN(

III

P!edstavujeme v&zkumné 
programy

V minulém %ísle jsme uvedli základní informace 
o projektu BIOCEV. V!decká nápl$ projektu 
BIOCEV je rozd!lena do p!ti v'zkumn'ch 
program(. V ka&dém z nich je "e#ena "ada jed-
notliv'ch v'zkumn'ch projekt(. První program,
Funk%ní genomika, odstartoval v minulém roce 
v srpnu. Dal#í %ty"i programy budou zahájeny 
v %ervenci leto#ního roku. Univerzita Karlova se
prost"ednictvím P"írodov!decké a 1. léka"ské
fakulty podílí na programech dva a& %ty"i, nejvíce
v#ak na dvou odborn'ch programech: Bun!%ná 
biologie a virologie a V'voj lé%ebn'ch a diagnos-
tick'ch postup(. V aktuálním %ísle p"edstavujeme
blí&e program %íslo 2.       

Bun#*ná biologie a virologie 
Garantem a koordinátorem nápln! programu 

je prof. RNDr. Jan Tachezy, Ph.D., kter' p(sobí 
na P"írodov!decké fakult! UK. Program zahrnuje
%ty"i synergické, vzájemn! se dopl$ující podpro-
gramy: Eukaryotická mikrobiologie, Biologie nádo-
rov'ch bun!k, Virologie a Struktura a diferenciace
sav%í bu$ky. Tyto podprogramy pokr'vají v'zkum
bun!%n'ch funkcí u spektra eukaryotick'ch bun!k,
jak jednobun!%n'ch eukaryot s d(razem na
patogeny (paraziti%tí protisté), eukaryotické
mikroby tvo"ící organizované mnohobun!%né
struktury (kvasinky), bu$ky sav%ích tkání, tak 
i na interakce mezi eukaryotick'mi bun!%n'mi
strukturami a jednoduch'mi intracelulárními para-
zity - viry. Vedle v!deck'ch cíl( zahrnuje program 
i implementaci diplomov'ch prací absolvent(
obor( Parazitologie, Molekulární biologie, Bun!%ná
biologie atd., implementaci p"íbuzn'ch sou%asn'ch
doktorsk'ch program( a akreditace nov'ch dok-
torsk'ch program( v oboru Eukaryotické mikro-
biologie a Biomedicíny. Pro v#echny v'zkumné
programy jsou nezbytné synergie a spolupráce
mezi v#emi v'zkumn'mi t'my v rámci celého pro-
jektu BIOCEV. Mezifakultní konference, která se
konala na p(d! P"írodov!decké fakulty 11. dubna,
ukázala, &e se tyto cíle da"í naplnit. Potvrdila 
fungující dlouhodobou spolupráci mezi t'my UK 
a ústav( AV v rámci projektu BIOCEV, nap"íklad
prof. RNDr. Zdeny Palkové, CSc., z P"F UK, 
s RNDr. Libu#í Váchovou, CSc., z Mikrobiologic-
kého ústavu AV )R, dále provázanost jednotliv'ch
podprogram( s v'zkumem a materiálovou pod-
porou doc. RNDr. Radislava Sedlá%ka, Ph.D., 
z Ústavu molekulární genetiky AV )R (mj. vedou-
cího ji& b!&ícího prvního programu Funk%ní
genomika), %i vzájemnou spolupráci t'm( doc.
RNDr. Jana Konvalinky, CSc., z P"írodov!decké
fakulty, a prof. RNDr. Václava Ho"ej#ího, CSc., 
z Ústavu mole-kulární genetiky AV )R atp.   

www.biocev.eu
www.facebook.com/biocevczechrepublic

Petra Roubí$ková, BIOCEV
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Zden!k Hostomsk', "editel ÚOCHB AV )R, 
a Aleksi *edo, d!kan 1. LF UK



Je ironick& a také kritick&, ob"as
a( sarkastick& – pro v#dce je to pr&
dob$e. Mo(ná díky tomu zalo(il
laborato$, která nese jeho jméno,
zab&vá se odhalováním mecha-
nism) vzniku krevních nádor) 
a studiem fyziologie krvetvorby 
s napojením i na zahrani"ní pra-
covi%t#. Seznamte se: doc. MUDr.
Tomá% Stopka, Ph.D., z Ústavu 
patologické fyziologie 1. LF UK.

Kdy% si *lov#k !ekne, %e by
cht#l mít na pracovi'ti n#co
jako Stopka Lab, co pro to musí
ud#lat?

Myslím si, &e nejd(le&it!j#í je poznat
co nejvíce kvalitních laborato"í doma 
i ve sv!t! a získat dostatek zku#eností.
Ideální je, kdy& m(&e b't %lov!k n!kde
úpln! sám a je závisl' pouze na sob!
– v tu chvíli je velmi senzitivní 
k v(d%ím typ(m, které ho nau%í, jak se
v r(zn'ch situacích chovat. .adu sv'ch
rozhodnutí v sou%asnosti neustále
porovnávám s alter egem lidí, kte"í m!
v!decky vedli. Jedním z nich byl prof.
Arthur I. Skoultchi z Albert Einstein
College of Medicine v New Yorku, 
a pak prof. Josef T. Prchal, kter' 
p(sobí rovn!& ve Spojen'ch státech.

Nicmén! laborato" je taková rodi-
na, která se postupn! vyvíjí. )lov!k by
proto m!l mít vedle znalostí a zku-
#eností také trochu empatie, ur%it'
„otcovsk' p"ístup“ a schopnost s ostat-
ními kolegy vycházet, i kdy& se t"eba
zrovna neda"í. Ka&d' v sob! má n!-
jak' talent a ten se ne v&dy rychle
odhalí.

Jeden z absolvent$ labora-
to!e, Vít Pospí'il, získal nedávno
Bolzanovu cenu. Jist# máte
kolem sebe i dal'í talentované
v#dce. M#l jste v tomto ohledu
't#stí, nebo se dá !íci, %e kdy% je
v$d*í osobnost s jasn&mi vizemi,
soust!e,ují se kolem ní nad#jní
lidé sami?

Je to trochu paradoxní otázka – ani
jedna odpov!+ není správná. Kdy&

"eknu, &e si kolegy vybírám v n!jakém
konkursu, pak to nebude úpln!
pravda. Sna&ím se samoz"ejm! odfil-
trovat ty, u nich& si opravdu nejsem 
jist, ale v zásad! tak striktní kritéria 
p"ijetí nemáme. Pravdou ale je, &e 
n!kte"í kolegové z mé laborato"e – Vít
Pospí#il, Pavel Burda, Petra Vl%ková,
Nikola )u"ík i dal#í – dokázali pub-
likovat kvalitní %lánky. Nicmén! jak se
bude da"it Stopka Lab dále, na to
bude mo&né odpov!d!t a& za del#í
dobu, a& tudy projde lidí více.

Je#t! bych cht!l podotknout, &e
v#echna ta r(zná ocen!ní jsou 
v&dy v'slednicí názor( moudr'ch
mu&( a &en, kte"í o tom rozhodují. 
A ti si t"eba "eknou, &e na#e laborato"
by mohla mít n!jak' smysl a cíl, 
a rozhodnou se ji podpo"it takovou
cenou. Je to pro m! v&dy milé p"ek-
vapení. 

Které pracovi't# ze svého
oboru byste ozna*il za jedni*ku?

Samoz"ejm! instituce ve Velké
Británii %i v USA jsou celosv!tov!
vynikající, jsou tam funk%ní a také nelí-

tostné mechanismy, jak dát
p"íle&itost a pohlídat si
v'stup. Ale je pot"eba si
také uv!domit, &e mnohdy

v boji za r(zné institucionální
prost"edky se v na#í zemi p"ece$ují
scientometrické údaje a vyvozují se 
z nich p"íli# silné záv!ry. Moc rád 
bych poukázal na úsp!#né pracovní
skupiny. Jsou to v!t#inou ty, které 
publikují zajímavé v'sledky, je& se
dostávají ji& do knih. V )R mi p"ipadá
v'borná laborato" dr. Vladimíra
Ko"ínka z Ústavu molekulární genetiky
AV )R, která systematicky studuje
bun!%nou signalizaci nádorov'ch
bun!k, v zahrani%í pak laborato" prof.
Matthewa Scharffa z Albert Einstein
College of Medicine, kde objevili v zása-
d! obecné mechanismy v'voje B-bun!k.

A pokud jde o va'i laborato!,
jaké úsp#chy pova%ujete za ty
nejv#t'í? Pop!ípad# v *em jste
zatím v o*ekávání?

V!da je skute%n! velmi rozsáhlá 
a nem(&eme ni%ím a& tak p"ekvapit.
N!kdy se to ale poda"í. Na#e laborka
se zab'vá odhalováním klí%ov'ch
mechanism( v rozhodování kmeno-
v'ch bun!k, je& jsou spjaty se vznikem
krevních nádor( – leukémií a lymfom(.
Je zde propojení i na hematologickou
kliniku prof. Marka Trn!ného. Poda"ilo
se nám ukázat, &e v leukemick'ch
bu$kách existuje ur%itá reziduální
forma rozhodovacích mechanism( 
a &e kdy& se vhodn! stimulují jisté pro-
cesy, pak je mo&né nádorové bu$ky
p"iblí&it bu$kám zral'm. Tomuto prin-
cipu se "íká diferencia%ní terapie. Je
mo&né si o ní p"e%íst na webu Stopka
Lab, kde je "ada odkaz(.

Druh'm sm!rem v'zkumu v labo-
rato"i je studium fyziologické
krvetvorby, p"edev#ím na úrovni
kmenov'ch a progenitorov'ch bun!k,
kde vyu&íváme modelování v trans-
genních my#ích. Vyvinuli jsme kmeny
transgenních my#í, které slou&í 
k pochopení funkce n!kter'ch
jadern'ch protein(. Klí%ovou roli zde
sehrává protein SMARCA5, jen& je
schopen „skládat“ a „rozkládat“ zák-
ladní strukturní jednotky jádra. Zdá 
se tedy, &e má rozhodující úlohu 

v jakékoli transakci, která se d!je na
DNA. V tomto projektu vidím velkou
nad!ji pro zajímavé v'sledky. A velk'
zájem o na#e zví"ata z r(zn'ch sv!-
tov'ch laborato"í ukazuje, &e patrn! 
v rukou dr&íme n!co d(le&itého.

Díky projekt$m s transgen-
ními zví!aty jste se stali sou*ástí
"eského centra pro fenogeno-
miku, které pat!í pod BIOCEV.
Co od tohoto spojení o*ekáváte?

Jsme sou%ástí v'zkumného pro-
gramu Funk%ní genomika pod ve-
dením doc. Radislava Sedlá%ka. Jedná
se o program, kter' je spojen se
vznikem my#í kliniky a fenogenomikou.
Do této oblasti velmi dob"e zapadají 
i na#e projekty s transgenními my#mi,
proto do spolupráce vkládám velkou
nad!ji. Je ov#em nutné "íci, &e BIOCEV
teprve musí prokázat svou úsp!#nost,
není to nic daného. Zále&í to na nás
v#ech – a p"edev#ím pak na dobré 
kooperaci mezi AV )R a UK. Je to
takové italské man&elství z rozumu po
pár letech, ale myslím si, &e jsme
v#ichni zodpov!dní lidé a &e musíme
n!které své ambice obrousit, abychom
byli ve finále dohromady spokojeni.
Tak&e pokud bude spolupráce pro-
bíhat na v#ech úrovních velmi dob"e 
a velmi kvalitn!, pak bude i BIOCEV
velmi dobr' a velmi kvalitní.

Máte ve Stopka Lab n#jaké 
t&mové rituály?

(Smích...) S celou laborkou se
dohromady pravideln! scházíme, 
ale p"edev#ím se s ka&d'm Ph.D. 
studentem a postdokem setkávám 
individuáln!. P"i t!chto sch(zkách se
sna&íme jít do detail(, a kdy& je n!jak'
problém, tak nad ním sedíme i hodiny,
pijeme %aj a "e#íme, dokud je co "e#it.
N!jaké mimoprofesní rituály nemáme,
ale t"eba %asem n!jak' vznikne. Jako je
mo&ná p"ed hokejov'm utkáním pok-
lepání hokejkou do beton( branká"e
– v na#em p"ípad! p"i zaslání pub-
likace do %asopisu. Nebo jako ve fot-
bale, kdy& úto%níci gestem v!nují své
góly – u nás tedy po obdr&ení pozi-
tivní odpov!di z %asopisu.
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Patrn# „dr(íme v rukou“ n#co d)le(itého...

S na#í fakultou jsem se prvn! setkal na podzim
1939. V posluchárn! Purky$ova ústavu jsem se za-
miloval do obecné biologie a profesora B!lehrádka.
Po druhé jsem se stal medikem v opojném jaru 
a rozpochodovaném lét! v p!ta%ty"icátém.

Za mnohé vd!%ím profesoru *iklovi. „Patolka“
byla moderním, osvícen! organizovan'm ústavem. 

P"i pasování rytí"em %eského
léka"ského stavu jsem se v#ak
up"ímn! vyznal, &e pro mne byl

skute%n'm rytí"em
profesor Bohumil
Prusík. ,iv! si vybavuji
jeho p"edná#ku po
návratu z mezinárod-
ního kongresu v!no-
vaného charakteristice

izolovan'ch slo&ek séra. Bylo to mé prvé imuno-
logické zasv!cení do funkce imunoglobulin(. 
Na IV. intern! jsem byl zako"en!n jako celá na#e
paralelka.

.emeslu jsem se vyu%il v Ústavu pro léka"skou
mikrobiologii a imunologii, pracovi#ti v té dob! 
v!hlasném. Mezi mikrobiology jsem se ocitl zcela

neromanticky. Moje u%$ovská léta byla tvrdá, 
n!kdy strastiplná. V diagnostické laborato"i jsem 
za%ínal od píky. Dnes vím, &e to byl #-astn' vstup,
velmi reálná v'zva. Profesor Pato%ka badatelsk' 
program direktivn! ne"ídil. Své rozpracované prob-
lémy sv!"oval mlad'm, jejich& talent bezpe%n!
odhadoval. Byl jsem jeho jedin'm „v!deck'm aspi-
rantem“, kterého dovedl k obhajob! kandidatury.
Mnoho jeho &ák( na jeho p"edná#ky vzpomíná. 
I já jsem rád medik(m p"edná#el a získal "adu
adept( pro imunologii.

Sv(j vzkaz a díky fakult!, badatelsk'm prá%at(m 
z Albertova a p"átel(m z klinik snad nejlépe vyjád"ím
ver#i básníka Josefa Hory: ...a tak jdem, mrtví, (iví,
nezrození, nekone"né pokolení.
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CO PRO M( ZNAMENÁ

Dvojí tvá" v!dce

Prof. MUDr. Ctirad John, DrSc., 
imunolog a mikrobiolog, "len U"ené
spole"nosti 'R a Rytí$ léka$ského stavu:



MUDr. Petr Bu!ek, ÚBEO
V!da je na fakult! podporována, ale domnívám se, &e je i co
zlep#ovat. Za fungující a motivující pova&uji podporu v!dec-
k'ch projekt( p"edev#ím Ph.D. student( formou grant(
Grantové agentury UK a mo&nost prezentace jejich v'sledk(
v rámci fakulty – na ka&doro%n! konané studentské v!decké
konferenci. Naopak chybí systém rozvíjející „postdoc“ pra-
covníky. První vla#tovkou na tomto poli je projekt Univerzit-
ních v'zkumn'ch center, kter' se tuto rozdrobenou komunitu
sna&í více stmelit, a to i nap"í% r(zn'mi fakultami.
Podle mého názoru je dále zatím jen malá propojenost jed-
notliv'ch, by- #pi%kov'ch, v!deck'ch pracovi#- v rámci fakulty.
Ochuzujeme se tak o n!co, co jeden ná# zahrani%ní kolega
v'sti&n! nazval „cross-fertilization“ – vzájemné inspirování se
a objevování nov'ch pohled( na v!c, které vznikne p"i nahro-
mad!ní a interakci ur%itého nadkritického mno&ství specia-
list( z r(zn'ch obor(. Snad i tomu v budoucnu p"isp!jí projekty
BIOCEV a Kampus Albertov, i kdy& fyzické „odlou%ení“ prvního
BIOCEV od zbytku fakulty je pon!kud ne#-astné.

HYDE PARK

HYDE PARK

V

Zeptali jsme se va%ich koleg), které osob-
nosti nebo jakému po"inu by v uplynul&ch
dvou m#sících dali jedni"ku a pro":

Filip Mare', 
student 2. ro*níku

Cht!l bych pochválit v#echny
kolegy z redakce WikiSkript.
Nehled! na to, z jaké jsou
fakulty, odvád!jí skv!lou práci
pro v#echny studenty. Jme-
novit! bych cht!l ozna%it za jed-

ni%ky doktora Martina Vejra&ku a doktora )estmíra
*tuku. Ti se zasadili o hladk' pr(b!h „WikiVíkendu“,
kter' prob!hl v polovin! dubna v Praze. *lo 
o team-buildingovou akci zam!"enou na trénink
redak%ních dovedností, komunikaci s u%iteli a u&i-
vateli a budoucnost projektu elektronick'ch skript.
Páni dokto"i se postarali o to, aby nám redaktor(m 
v pr(b!hu nic nechyb!lo.

Docentka Olga +vestková, 
p!ednostka Kliniky rehabili-
ta*ního léka!ství

Jedni%ku si podle m! zaslou&í
zakladatel na#í kliniky profesor Jan
Pfeiffer, kter' 17. dubna oslavil v'z-
namné &ivotní jubileum 85 let. 
P"i této p"íle&itosti jsme uspo"á-

dali velkou mezinárodní konferenci. Prof. Pfeiffer nej-
prve p(sobil jako neurolog, ale velice brzy se za%al
anga&ovat v oboru rehabilita%ního léka"ství. Je po-
va&ován za otce moderní rehabilitace v )R, tedy
takové, která se t'ká lidí s disabilitou. Smyslem je, aby
se disabilními v(bec nestali, a pokud k tomu dojde,
aby m!li maximální kvalitu &ivota. Prof. Pfeiffer také
postavil první interprofesní rehabilita%ní t'm v )R 
a propagoval my#lenky, které u nás nebyly známy – 
a dodnes je#t! v#ude nejsou – a sice, &e i ob%an s dis-
abilitou má b't rovnocenn'm %lenem spole%nosti, má
pracovat a &ít kvalitn!.

Ji!í Gurka, 
student 6. ro*níku

Za jedni%ku bych ozna%il pana
profesora Josefa Kouteckého, 
s ním& jsem se setkal na nedávné
akci MediCafé. Pan profesor je
zakladatelem d!tské onkologie 
v )echách a b!hem svého p(-

sobení na Klinice d!tské chirurgie na Karlov! 
a pozd!ji ve Fakultní nemocnici v Motole dosáhl
mnoha úsp!ch( a v'razn! posunul mo&nosti terapie
d!tsk'ch nádor(. Po revoluci p(sobil také jako d!kan
2. léka"ské fakulty ve dvou funk%ních obdobích. Za
své %iny obdr&el "adu ocen!ní, mezi n!& pat"í i me-
daile Za zásluhy II. stupn! od prezidenta republiky.

Profesor Zden#k Kr'ka,
p!ednosta I. chirurgické

kliniky
V napjaté spole%enské situaci 
s pr(b!&n! se hor#ící ekono-
mikou a jejími dopady, p"i neu-
v!"itelném nár(stu byrokracie 
a zjevné bezkoncep%nosti dávám

jedni%ku v#em pracovník(m medicínsk'ch profesí
– a &e jich pr(b!&n! masivn! ub'vá –, kte"í bez
ohledu na sv(j %as a pohodlí vykonávají kvalitní
zdravotnickou práci. Sou%asn! jsou je#t! ochotni
vzd!lávat nejen sebe, ale i mlad#í kolegy a kolegyn!
%i studenty, kte"í následn! mizí v jin'ch profesích 
%i v zahrani%í, a v!decky pracovat.

jm, jat

M(SÍCE

Prof. Ale! "ák, 
p#ednosta IV. interní kliniky, prod$kan pro v$deckou %innost
Ur%it! ano. Podpora v!dy na na#í fakult! se odehrává
v n!kolika rovinách. Za prvé se 1. LF UK sna&í vytvo"it
optimální organiza%ní rámec pro v!deckou %innost,
usiluje o stabilitu prost"edí i p"edvídatelnost finan%ních
zdroj(, které jsou p"edpokladem úsp!#né v!decké
práce. Za druhé je spolu s P"írodov!deckou fakultou
UK zakládajícím %lenem v'zkumného centra BIOCEV,
spole%ného projektu AV )R a UK. Na#e fakulta je také
zapojena spolu s P"írodov!deckou fakultou a Mate-
maticko-fyzikální fakultou UK do p"ípravy „Biocentra“ 
v rámci kampusu Albertov – centra excelence 
v oblasti léka"sk'ch a p"írodních v!d.
Za t"etí je nutné se zmínit o tom, &e v roce 2011 bylo
ukon%eno institucionální financování v!dy prost"ed-
nictvím v'zkumn'ch zám!r(. Od roku 2012 se tedy
institucionální finan%ní podpora realizuje dotací v'-
zkumnn'ch projekt( (PRVOUK, UNCE, SVV), jejich&
objem odpovídá mno&ství „RIV“ bod(, které byly
vyprodukovány 1. LF UK v letech 2007–2011. Vedení
na#í fakulty p"erozd!lilo objem takto získan'ch
prost"edk( ve prosp!ch v'zkumn'ch t'm(, jejich& pro-
dukce „RIV“ bod( nedosahovala za tato období jejich
náklad(. Cílem bylo zachovat kolektivy pracovník(
slibn! se rozvíjejících v'zkumn'ch t'm(.
A nakonec bych cht!l p"ipomenout, &e 1. LF UK dále
podporuje vydávání fakultních %asopis( (Folia Biolo-
gica-Praha), spoluorganizuje MD/Ph.D. program,
po"ádá studentské v!decké konference a dal#í akce.

HYDE PARK

Názory? Zku%enosti? Fakta "i domn#nky? 
Zajímá nás v%e! 

Vyu%ijte virtuálního prostoru na Facebooku nebo stránkách fakulty a diskutujte 
o tématech, která se t&kají i vás. Jako dal'í jsme zvolili problematiku rozvoje v#dy na na'í
fakult#. Inspirovat se m$%ete tím, co va'i kolegové odpov#d#li na následující otázku, 
která z$stává k diskusi otev!ena po dobu dal'ích dvou m#síc$:

Domníváte se, %e má v#da na 1. LF UK dostate*nou podporu?

Máte stejn& názor? 
Nebo se na v#c díváte jinak?
Diskutujte o tématech, která se t&kají i vás!

http://www.lf1.cuni.cz/   

Philipp Novotn&, student 6. ro%níku
Myslím si, &e podpora v!dy na na#í fakult! je na
dobré úrovni, p"edev#ím oce$uji nemalé mo&nosti
zapojit se do v'zkumné práce. Problémem je spí#e
malé pov!domí student( o t!chto p"íle&itostech.
Je to i tím, &e studenti se musí aktivn! o danou
problematiku zajímat, nemalou m!rou se na tom
podílí i fakt, &e v!da není mezi studenty medicíny
p"íli# populární oblastí. Je to #koda, ú%astí ve
v!deckém v'zkumu se %lov!k nau%í nejen zorga-
nizovat si efektivn! sv(j voln' %as, ale rozvíjí 
i logické a kritické my#lení.
Krom! toho se mezera mezi klinickou medicínou
a základním v'zkumem v sou%asnosti uzavírá – ze-
jména tím, jak cena sekvenace lidského genomu
postupn! klesá a stává se ekvivalentní cen!
vy#et"ení magnetickou rezonancí. Sou%asn! s tím
stoupá v'znam tzv. personalizované medicíny. V!da
tedy není od klinické praxe izolována, naopak je
její sou%ástí.

HYDE PARK

Prof. Jan 'krha, protektor UK,
III. interní klinika, 
Obecn! je mo&no uvést, &e jed-
notlivci se zájmem o v!deckou %in-
nost mají na pracovi#tích na#í fakulty
podmínky, aby badatelskou aktivitu
mohli uplat$ovat. Fakulta toti& vychází
ze základní charakteristiky své uni-
verzity, která je brána jako „research
university“. Zále&í pak na ka&dém jed-
notlivci, zda chce v!d! v!novat %as,
kter' nelze odm!"ovat pracovní
dobou, ale kter' pot"ebuje z hlediska
v'zkumné %innosti daleko více.
Fakulta p"itom ka&doro%n! vyhod-
nocuje v!decké v'stupy pracovi#- 
i jednotlivc(, tak&e tímto zrcadlem
vytvá"í mo&nost srovnávání, ale i jist'
„popud k sebehodnocení, kde jsme 
a jak dále pokra%ovat“.
Podpora v!dy na 1. LF UK je nepo-
chybná a dlouholetá. Z hlediska
dal#ího v'voje bude nezbytné, aby
v!decké v'stupy zohlednily originalitu
nápad( sv'ch nositel(, a tudí&, aby se
v!decká %innost zam!"ovala na nové
sm!ry a nové my#lenky – nikoli jen na
od%árkování jak'chkoli publikací.
Fakulta má k tomu dobré p"edpo-
klady, pohlédneme-li na její zapojení 
v grantov'ch sout!&ích %i institu-
cionálním financování v'zkumu na UK,
ale na druhé stran! i v mezinárodních
projektech. V'stupy v!decké %innosti
pak i nadále budou záviset p"edev#ím
na jednotlivcích a stimulaci badatelské
%innosti na jednotliv'ch pracovi#tích.

HYDE PARK
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Nemocnice pro medvídky
Projekt organizace IFMSA CZ Nemocnice

pro medvídky je zam#$en na d#ti p$ed%kol-
ního v#ku a má za cíl zbavit je strachu 
z bíl&ch plá%*). Motto celého projektu zní
„'asto se bojíme toho, "emu nerozumíme",
se studenty chodíme do mate$sk&ch %kolek,
kde d#tem o%et$ujeme jejich nemocné ply%ové
medvídky. V pr)b#hu programu vysv#tlujeme,
jak nutná je náv%t#va léka$e, seznamujeme
d#ti s nástroji, se kter&mi se b#(n# p$i
vy%et$ení setkávají, a u"íme je komunikovat 
s léka$em. 

Jak v'e probíhá?
V první %ásti programu navazujeme kontakt 

s d!tmi. Spole%n! se jim p"edstavíme a zahrajeme
scénku s velik'm ply#ov'm medv!dem - medv!d
jde na procházku, p"echází mimo p"echod pro
chodce, srazí ho auto a musí pro n!j p"ijet sanitka.
Medv!da odvezeme do nemocnice, kde ho
následn! n!které z d!tí s na#í pomocí o#et"í. D!ti
si takto uv!domí, &e nemají p"echázet mimo p"e-
chod a &e se musí na silnici rozhlí&et. 

V druhé %ásti programu si ji& d!ti rozd!líme do
men#ích skupinek, zhruba p!t d!tí na jednoho
„medvídkového léka"e“ (studenta).  V ka&dé sku-
pince máme d!tské sady r(zn'ch vy#et"ovacích 
a léka"sk'ch pom(cek, pomocí kter'ch d!ti mohou
svého medvídka také vy#et"it. V rámci projektu
ukazujeme i rentgenové snímky a spole%n! s d!tmi
popisujeme, co na nich vidí.

Kdo v'e !ídí?
Jmenuji se Krist'na Ku%erová, jsem studentkou 

3. ro%níku v#eobecného léka"ství a d!lám lokální
koordinátorku projektu Nemocnice pro medvídky
na na#í fakult!. Ráda bych touto cestou pod!ko-
vala v#em student(m 1. LF UK, kte"í se na tomto
projektu s velkou energií podílejí. Mám obrovskou
radost, &e ve #kolkách zaznamenáváme velké
úsp!chy nejen u d!tí, ale i jejich pedagog(. Zájemc(
o ná# projekt je tolik, &e v sou%asné dob! ji& sjed-
náváme náv#t!vy #kolek na p"í#tí akademick' rok.
Z ka&dé #kolky mi p"icházejí nádherné reakce. 
Nejvíce projekt oce$ují mimopra&ské #kolky, které
nemají tolik p"íle&itostí k náv#t!vám kulturních 
za"ízení a na#e aktivity vná#í v'znamné zpest"ení 
do jejich ka&dodenního fungování. Paní "editelka 
z M* Py#ely Ilona Kryzánková byla dokonce tak
nad#ená, &e napsala d!kovn' dopis na#emu panu 
d!kanovi prof. MUDr. Aleksimu *edovi, DrSc. 
Dovolte mi, prosím, tímto %lánkem pod!kovat stu-
dent(m, kte"í m! v rámci projektu na zmín!né mimo-
pra&ské #kolce doprovázeli, tedy Janu Mare#ovi,
Marku *t!rbovi a Kate"in!  Wojnarové za #í"ení 
dobrého jména IFMSA CZ a 1. léka"ské fakulty UK. 

V p"ípad! zájmu ráda p"ivítám dal#í dobrovol-
níky do na#eho t'mu. Pro více informací m!
m(&ete kdykoli kontaktovat na emailu:
medvidci.1lf@ifmsa.cz.

IMFSA CZ SPECIALIZA"NÍ VZD(LÁVÁNÍ

Specializa"ní vzd#lávání
léka$) a zubních léka$)
probíhá v souladu s p$ís-
lu%n&mi vzd#lávacími pro-
gramy, které vydává MZ 'R
ve sv&ch v#stnících. Tyto
vzd#lávací programy stanoví
po(adavky na povinnou 
a eventualn# i doporu"enou
praxi na akreditovan&ch pra-
covi%tích, seznam v&kon),
které musí b&t provedeny 
v pr)b#hu specializa"ního
v&cviku, ale i po(adavky na
povinné nebo doporu"ené
teoretické vzd#lávání, zp)sob
hodnocení tohoto vzd#lávání
a obsah atesta"ní zkou%ky.

Teoretickou %ást specializa%-
ního vzd!lávání tvo"í jednak
v#eobecné povinné kurzy, které
jsou uvedeny prakticky ve vzd!lá-
vacích programech v#ech obor(,
jednak kurzy specializa%ní nebo
p"edatesta%ní. 

V#eobecn! povinn'mi kurzy
jsou: Léka"ská první pomoc 
(3 dny) a Základy léka"ské etiky,
komunikace, managementu a legi-
slativy (2 dny), které byly povinné 
v p"edchozích vzd!lávacích pro-
gramech z roku 2005 a 2009, 
a nyní se povinnost absolvovat
tyto kurzy op!t vrací i pro v#ech-
ny vzd!lávací programy z roku
2011 na základ! ustanovení 
V!stníku MZ )R %. 1 z 22. 1.
2013. Jejich platnost je stano-
vena na 5 let. Upozor$ujeme, 
&e tyto kurzy musí absolvovat
v#ichni léka"i, p"istupující k ates-
taci od podzimních atesta%ních
termín( 2013, i kdy& to ve vzd!-

lávacím programu není uvedeno.
Kurzy radia%ní ochrana (1 den) 

a Prevence #kodlivého u&ívání
návykov'ch látek (1den), jsou
uvedeny jako povinné pro v!t#inu
vzd!lávacích program( z roku
2009 a 2011. Doba platnosti
t!chto kurz( je nyní stanovena na
10 let od absolvování.

Specializa%ní nebo p"edatest-
a%ní kurzy shrnují nejd(le&it!j#í
teoretické poznatky z oboru. 

Pat"í sem povinné kurzy, které

jsou podmínkou pro ukon%ení
tzv. základního kmene, co& je
první %ást specializa%ního vzd!-
lávání. Tyto kurzy jsou v n!kte-
r'ch p"ípadech ukon%eny ov!-
"ením znalostí testem nebo 
obhajobou kasuistiky, nap". Zá-
klady neurologie, Novinky z vnit"-
ního léka"ství. Povinné kurzy na
ukon%ení základního kmene jsou
v sou%asné dob! u poloviny ze
16 základních kmen(, u 4 základ-
ních kmen( je ukon%ení samos-
tatn'm testem.

Dal#ím typem povinn'ch kurz(
jsou specializa%ní nebo p"edates-
ta%ní kurzy, které léka"i musí 
absolvovat v pr(b!hu specializo-
vaného v'cviku (cykly – Kurz Kli-
nická biochemie) nebo v jeho
záv!ru bezprost"edn! p"ed ates-
ta%ní zkou#kou (P"edatesta%ní
kurz Gynekologie a porodnictví).   

V#echny povinné kurzy, které
jsou sou%ástí vzd!lávacích pro-
gram(, p"ipravujeme ve spolu-
práci s p"íslu#n'mi klinikami 

a ústavy 1. LF UK, v#eobecné
povinné kurzy nabízíme mini-
máln! 2x ro%n!, ostatní speciali-
za%ní kurzy na základ! pravidelné
rotace mezi fakultami. 

Informace o p"ipravovan'ch
kurzech je mo&né získat na webu
1. LF UK (www.lf1.cuni.cz/speciali-
za$ní vzd"lávání) a p"ímo do
kurz( je mo&né se hlásit p"es
portál www.ACVZ.cz (Akademie
celo&ivotního vzd!lávání 1. LF UK
a VFN).

Jana Krej$íková, vedoucí OSCV
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Specializa"ní vzd#lávání léka$) a zubních léka$) -
– povinné specializa"ní kurzy

Povinné kurzy 
Léka!ská první pomoc a Základy

léka!ské etiky, komunikace, 
managementu a legislativy 

musí absolvovat v'ichni léka!i 
p!istupující k atestaci 

od podzimních atesta*ních 
termín$ 2013.

„

“



Z historie d#kanátu 1. LF UK 
v Kate!inské ulici

Dne 15. dubna tohoto roku uplyne 130 let od
chvíle, kdy se konal na pozemku na rohu ulic
Kate"inské a Ke Karlovu poslední dobyt%í trh.
Bezprost"edn! poté byly na tomto pozemku zahá-
jeny stavební práce, aby zde za pouhého p(l roku
mohla v nové budov! b't zahájena v'uka teore-
tick'ch obor( aktivované %eské léka"ské fakulty.

V únoru roku 1882 byl vydán zákon o rozd!lení
pra&ské univerzity na %eskou a n!meckou. Ve #kol-
ním roce 1882/83 zahájily v'uku %eská fakulta
právnická a filozofická, ale medici museli na svou
fakultu je#t! rok %ekat. Zákon o rozd!lení fakulty
toti& stanovil, &e p"ednostové ústav( a klinik sami
rozhodnou, na jaké fakult! cht!jí dále p(sobit 
a na té z(stanou jejich pracovi#t!. Na %eskou
léka"skou fakultu nep"e#el ani jeden teoretick'
ústav. Proto bylo nutné urychlen! "e#it otázku jejich
vybudování. Zvít!zilo rozhodnutí postavit novou
budovu. Projekt vypracovali dva známí architekti 
J. Machytka a Fr. Schmoranz. V'stavby se ujala
renomovaná stavební firma ) . Gregora a J. Starcka.
Dne 17.10. 1984 se v patologickém ústavu konala
první pitva. Vybudována byla první %ást areálu,  
do ní& se muselo umístit v#ech #est ústav( %eské
fakulty: anatomick', patologicko-anatomick', exper-
imentáln! patologick', fyziologick', chemick' 
a farmakologick'. V'uka i v!decká práce zde byla
velice obtí&ná, na %eskou fakultu p"e#ly tém!" dv!
t"etiny student( a jejich p"íliv léty vzr(stal. V roce
1886 byla budova proto roz#í"ena. V letech
1896–1897 se areál rozrostl do vznikající ulice Na
Boji#ti. 

V této budov! – v roce 2010 krásn! zrekon-
struované – se odehrávaly v'znamné kapitoly 
z d!jin %eské léka"ské fakulty, a proto doufejme, 
&e bude i nadále slou&it svému ú%elu a nebudou se
vyskytovat návrhy na její zbo"ení.

Ludmila Hlavá$ková, 
Ústav d"jin léka#ství a cizích jazyk%

HISTORIE

Anestezie a poopera%ní pé%e v cévní chirurgii - 
k"est knihy

Sv!tov' den ledvin - tisková konference

VII

Sv!tov' den spánku

Napsali o nás:  

Kmenové bu.ky. Jejich vyu%ití a budouc-
nost. Stovky projekt( po celém sv!t! zkoumají,
zda by kmenové bu$ky mohly p"isp!t k zastavení
dosud nevylé%iteln'ch nemocí. T"eba Parkinsonovy
nebo Alzheimerovy choroby. Co v#echno u& tahle
p"evratná terapie dokázala? A v %em m(&e je#t! 
v budoucnu pomoc lidem?
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10315080042-
tep-24/213411058130005/

Infarkt, cukrovka, deprese. Nemoci, které
m$%e vyvolat nespavost
12. 3. 2013 Mladá fronta DNES str. 3 Z domova
Nespavost a nedostatek spánku m(&e mít zásadní
vliv na zdraví %lov!ka. P"itom t!mito problémy trpí
p"es 40 procent lidí, a ve star#ím v!ku dokonce
ka&d' druh'.
Sv!tov' den spánku, kter' si léka"i i ve"ejnost
p"ipomn!li, m!l tentokrát slogan Zdrav' spánek –

kvalitní zdraví. Podle profesorky Soni Nev#ímalové 
z Neurologické kliniky V#eobecné fakultní nemoc-
nice t!lo vyplavuje p"i %astém probouzení stresové
hormony a urychlují se tak zm!ny na cévách.
Stoupá riziko infarktu, mrtvice, cukrovky, poruch
imunity a deprese. Na Neurologické klinice se za-
m!"ují mimo jiné na v'zkum narkolepsie. Nemoc
se projevuje náhl'm a nekontrolovateln'm usíná-
ním i p"i b!&n'ch %innostech b!hem dne, t"eba 
i p"i "ízení auta. 

Sv#tov& den ledvin
Praha - Selhávání ledvin v po*áte*ním sta-
diu nepoznáte. Nepodce.ujte proto pre-
venci a nechte si zdarma vy'et!it va'e
ledviny.
13. 3. 2013 Radio Immpuls Autor: Michaela Suchá
- regionální zprávy iRegiony Impuls
Pro* je d$le%itá prevence?
Ledviny jsou párov' orgán velikosti jedné sev"ené
p!sti a jejich funkcí je zbavování odpadních látek,
které jsou z t!la vylu%ovány v mo%i a rovn!&
udr&ování optimální hladiny tekutin. Pro lidsk' 
organismus jsou nezbytné stejn! jako srdce %i plíce.

OBJEKTIVEM

Publicista Jan Rej&ek 
- K"eslo pro Fausta

Nejsem si jist ani rokem 2012... - k"est knihy

Onemocn!ní ledvin má vliv na dal#í, p"edev#ím
kardiovaskulární nemoci. Chronické onemocn!ní
ledvin nemusí pacienta bolet. Mezi projevy m(&e
pat"it krev v mo%i, otoky nohou, únava, vy##í krevní
tlak, %asté mo%ení (zejména v noci). )ím d"íve je ne-
moc ledvin diagnostikována, tím jednodu##í je lé%ba
a tím ni&#í je riziko v'skytu dal#ích onemocn!ní.
http://regiony.impuls.cz/praha/14-brezen-2013-
svetovy-den-ledvin.html

Kdo povede Univerzitu Karlovu? Adepti
jsou zatím t!i.
ceskapozice.cz | 2. 4. 2013 | Rubrika: V!da a
vzd!lávání | Strana: 0 | Autor: Martin Rychlík | Téma:
1. léka"ská fakulta
Ú%ast v rektorské volb! )ESKÉ POZICI potvrdili
Tomá# Zima a Michal Stehlík. Stanislav *tech s p"í-
padn'm ohlá#ením nesp!chá.Termínem rektorské
volby bude patrn! leto#ní "íjen.
h t t p : / /www. c e s kapoz i c e . c z / domov / v eda -
vzdelavani/kdo-povede-univerzitu-karlovu-adepti-jsou-
zatim-tri

Poslední den Je%í'e z Nazareta 
Pa'ijov& p!íb#h o*ima v#dy.
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10430569583-
posledni-den-jezise-z-nazareta/21356226161/

V MÉDIÍCH

Profesor Jan ,aloudík 
- K"eslo pro Fausta



K b!eznov&m a dubnov&m %ivotním v&ro*ím

prof. MUDr. Zde.kovi HÁJKOVI, DrSc.,
p"ednímu odborníkovi v oblasti perinatologie,
rizikového a patologického t!hotenství, proble-
matiky p"ed%asného porodu. 

doc. MUDr. Milanu TU"KOVI, CSc.,
p"ednostovi Ústavu hygieny a epidemiologie 
1. LF UK a VFN, specialistovi a soudnímu znalci 
v oboru hygiena a epidemiologie.

prof. MUDr. Ctiboru POV-+ILOVI, DrSc.,
emeritnímu p"ednostovi Ústavu patologie 1. LF UK
a VFN, vynikajícímu p"edstaviteli oboru patologie.

prof. MUDr. Sixtu HYNIE, DrSc.,
emeritnímu p"ednostovi Farmakologického 
ústavu 1. LF UK a VFN, specialistovi oboru 
farmakologie.

doc. RNDr. Du'anu CMARKOVI, Ph.D.,
odborníku na studium vnitrobun!%né distribuce
skupiny protein( genového uml%ování s vyu&itím
sv!telné a elektronové mikroskopie zahrnující 3D
elektronovou tomografii.

doc. RNDr. Bert# OTTOVÉ, CSc.,
specialistce na experimentální terapii nádor(.

prof. MUDr. Mojmíru PETRÁ/OVI, CSc.,
vynálezci mikroskopu s dvojit'm "ádkováním 
(Tandem Scanning Microscope), v'znamnému
odborníkovi v oboru léka"ské fyziky a biofyziky.

prof. MUDr. Zde.kovi BROUKALOVI, CSc.,
p"ednímu specialistovi v oboru stomatologie.

prof. MUDr. Otomaru KITTNAROVI, CSc.,
p"ednostovi Fyziologického ústavu 1. LF UK,
prod!kanovi pro zahrani%ní studenty a sociální
problematiku 1. LF UK, v'znamnému p"edstaviteli
oboru fyziologie.

doc. MUDr. Olze DLOUHÉ, CSc., 
p"ednostce Foniatrické kliniky 1. LF UK a VFN,
p"ední odbornici v oboru foniatrie a audiologie 
se zam!"ením na poruchy hlasu, "e%i a sluchu.

prof. MUDr. Jitce ABRAHÁMOVÉ, DrSc.,
p"ední p"edstavitelce oboru onkologie a zakla-
datelce Onkologického odd!lení Thomayerovy
nemocnice. 

prof. MUDr. Ji!ímu MAZÁNKOVI, DrSc.,
emeritnímu p"ednostovi b'valé Stomatologické
kliniky 1. LF UK a VFN, vynikajícímu chirurgovi 
v oblasti maxilofaciální chirurgie.

vh

BLAHOP0EJE

VIII

Kongresy
27. PRACOVNÍ DNY - D(DI"NÉ META-
BOLICKÉ PORUCHY
- president kongresu je doc. MUDr. Tomá#
Honzík, Ph.D.
Datum: 15.–17. 5. 2013, Tábor

PACHNEROVY DNY PRACOVNÍHO
LÉKA0STVÍ
Po"adatelé: Spole%nost pracovního léka"ství )LS 
J. E. Purkyn!, Krajská hygienická stanice se sídlem 
v Ostrav!, Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK,
Klinika pracovního léka"ství 1. LF UK a VFN
Datum: 22. a 23. 5. 2013, 
hotel Neptun, Malá Morávka

XX. PRA)SKÉ CHIRURGICKÉ DNY
Jubilejní chirurgick' kongres s mezinárodní ú%astí
Po"ádá: I. chirurgická klinika I. LF UK a VFN, 
Spolek %esk'ch léka"(, )eská asociace sester
Datum: 27.–28.5. 2013, 
Praha, hotel Clarion

7. KONGRES IBD - Obtí%n# lé*itelné
formy IBD
Po"ádá IV. interní klinika 1. LF UK a VFN
Datum: 29. 5. 2013, Praha, posluchárna 
IV. interní kliniky 1. LF UK a VFN

WORLD WONCA PRECONFERENCE 
Konference mlad'ch praktick'ch/rodinn'ch léka"(,
která p"edchází sv!tové konferenci WONCA 2013
v prostorách1. LF UK 
Datum: 24.–25. 6. 2013

Ostatní akce:
6.–31. 5. 2013
– Akademick' klub 1. LF UK
– v&stava obraz$ Domova se zvlá'tním
re%imem Terezín „Barevn& ostrov mé du'e“

13. 5. 2013 – 16.00 hodin
– Akademick' klub 1. LF UK
– k"est t"í nov'ch skript pro bakalá"e – Ergote-
rapie, Fyzioterapie a Chirurgie, které vydala 
1. LF UK v rámci projektu OPPA

15. 5. 2013 – 16.00 hodin
– Akademick' klub 1. LF UK
– K!eslo pro Fausta – hostem bude architekt
Vlado Miluni%

23. 5. 2013 
– Studentská v#decká konference
– prezentace v!deck'ch prací student(

29. 5. 2013 
– Den d#tí na 1. LF UK a VFN

4. 6. 2013 – 15.00 hodin
– Akademick' klub 1. LF UK
– Vyhlá'ení cen Studentské v#decké 
konference

KALENDÁ0

Jedni*ka
Bulletin 1. léka"ské fakulty UK
Neprodejné, vychází jako dvoum!sí%ník.
Ro%ník: 1, %íslo: 2/2013
Redakce: Petr Bart(n!k, Eva Davidová, Vlasta Helekalová, 
Jana Ma#ková, Jana Tlapáková, Martin Vejra&ka
Grafické zpracování: Zuzana Kutíková
Fotografie a ilustrace: archivy 1. LF UK a autor( p"ísp!vk(
Své dotazy %i nám!ty m(&ete poslat na e-mail: 
jednicka@lf1.cuni.cz

Anestezie a poopera*ní pé*e 
v cévní chirurgii
- Pavel Michálek, Michael Stern,
Petr +tádler et al. (Publikace vy%la
v nakladatelství Galén, s.r.o.)
Monografie je ur%ena zvlá#t! ane-

steziolog(m, kte"í poskytují periopera%ní pé%i 
u pacient( cévní chirurgie, a léka"(m podílejícím
se na pé%i poopera%ní. Je také d(le&itá pro léka"e
cévní chirurgie, jim& poskytuje p"ehled o p"ed-
anestetické pé%i, anesteziologick'ch postupech 
a pé%i o pacienta po v'konech cévní chirurgie.
Hlavním cílem knihy je shrnout sou%asné poznatky
v oboru periopera%ní a poopera%ní pé%e o pa-
cienta cévní chirurgie a poskytnout jednotliv'm
léka"(m i neléka"sk'm pracovník(m maximum 
informací pro jejich ka&dodenní praxi a vodítko 
v p"ípad! nejasností. Na vzniku publikace se
podíleli erudovaní specialisté z více obor( -
anesteziologie a intenzivní pé%e, cévní chirurgie, 
radiologie, kardiologie, vnit"ního léka"ství - 
a z v'ukov'ch pracovi#-, která provád!jí velké
mno&ství v'kon( cévní chirurgie ka&d' rok.

Nejsem si jist ani rokem 2012... 
aneb Toulky nejen *esk&m
zdravotnictvím
- MUDr. Milan Novák
(Publikace vy%la v nakladatelsví
Mladá fronta)
Texty neurologa a publicisty MUDr.

Milana Nováka v sob! spojují um!ní hutné anal'zy
i bryskní glosy, %asto oko"en!né s&írav'm, ale tref-
n'm sarkasmem. A p"esto&e jsou p(vodn! psané
pro %trnáctideník Zdravotnické noviny, nezaobírají
se pouze zdravotnickou oblastí..  Kniha je vzhledem
ke svému konceptu jak'msi deníkem uplynulého
roku, proto&e v#ak "ada témat a my#lenek má
nad%asovou platnost, bude jist! zajímavé nahléd-

nout do ní t"eba i za deset let. Onen p"esah pak
podtrhují „historické prost"ihy“, tedy ukázky ze
star#ích %lánk( (autor publikuje ji& 11. rokem), 
coby ilustrace, jak se ur%ité v!ci nem!ní, problémy
p"etrvávají, stále jsou zkou#eny stejné slepé
uli%ky… N!které z t!chto historick'ch text( mají
i prognostickou hodnotu a stojí za to je porovnat
s dne#ním stavem. Dle sv'ch slov autor pou&ívá
p"evá&n! otev"ené zdroje informací a promítá do
nich vlastní pro&itky z p!tat"iceti let práce léka"e,
n!kdy i sebekriticky p"ehodnocené. Nech- se tedy
jeho texty stanou zdrojem pou%ení, zábavy i za-
my#lení jak pro zdravotnické profesionály, tak pro
nej#ir#í ve"ejnost, %asto tápající v turbulentním
prost"edí na#í polistopadové spole%nosti i zdravot-
nictví.

Elektronické informa*ní zdroje (2)
Registrovaní u&ivatelé a pracovníci 1. LF UK

mohou vyu&ívat dostupné elektronické zdroje
(databáze, e-knihy i e-%asopisy) dv!ma zp(soby. 

P"ím' p"ístup je z pracovi#t! a není k n!mu
pot"eba &ádné heslo. Zájemce si vyhledá konkrét-
ní zdroj a p"íslu#n'm kliknutím se dostane tam, kam
pot"ebuje. 

Druh'm zp(sobem je vzdálen' p"ístup. Ten
slou&í k vyu&ívání e-zdroj( mimo pracovi#t! (z do-
mova, z koleje, ze zahrani%í atd.). Umo&$uje tzv.
p"ístup 7/24 – 7 dní v t'dnu, 24 hodin denn!. Pro
jeho vyu&ívání je nezbytné u&ivatelské jméno – 
osmimístné %íslo osoby, které se nalezne pod 
fotografií pr(kazu UK – a dále u&ivatelské heslo,
získané ve v'dejním centru UK.

Ve#keré dal#í informace o vzdáleném p"ístupu
v%etn! odkaz( na v'dejní centra naleznete na 
webov'ch stránkách ÚVI: 
http://uvi.lf1.cuni.cz/vzdaleny-pristup-k-databazim-na-uk. 

V p"ípad! problém( je t"eba kontaktovat ÚVI.
Správou agendy je na 1. LF UK pov!&en PhDr. David
Horváth - david.horvath@lf1.cuni.cz.

Hana Skálová,
vedoucí Ústavu v"deck&ch informací 1. LF UK

KNI)NÍ NOVINKY


