
Volební program 

 

doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D. 

II. interní klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN 

 

Profil na LinkedIn: www.linkedin.com/in/stepanhavranek 

 

Představení kandidáta: Narodil jsem se 5. 5. 1979 v Praze. Po ukončení studia na 1. LF UK 

v roce 2003 jsem nastoupil na II. interní kliniku 1LF UK a VFN. Na této klinice působím 

dodnes. V roce 2008 jsem obhájil Ph.D. na Fyziologickém ústavu 1. LF UK, kde jsem rovněž 

odučil několik semestrů praktických cvičení z fyziologie. Díky této praxi mám zkušenost 

s výukou jak klinických, tak i teoretických předmětů. V roce 2016 jsem habilitoval v oboru 

vnitřní lékařství a nyní působím v pozici zástupce přednosty pro vědu a výzkum. Mým 

hlavním předmětem zájmu jsou poruchy srdečního rytmu. Od roku 2019 jsem členem 

Akademického senátu 1.LF UK. Organizuji nyní dva postgraduální kurzy pro PhD studenty. 

 

V nastávajícím volebním období bych rád v AS podporoval: 

Pregraduální výuka 

- Podpora prakticky zaměřené výuky, a to nejen v klinických oborech. Podpora výuky 

vedoucí k pochopení a samostatnému řešení konkrétních praktických problémů.   

- Maximální možné zapojení studentů do klinické praxe s ohledem na klinický provoz 

a kapacity pracovišť. 

- Zapojení moderních výukových prostředků včetně výuky na simulátorech.  

- Podpora mobility studentů a akademických pracovníků. 

- Podpora srovnatelných podmínek pro studenty v českých a anglických programech. 

Specializační a postgraduální výchova 

- Podpora podílu 1.LF UK na postgraduálním vzdělávání v celém spektru specializací 

v lékařství a nelékařských zdravotnických profesích. 

Vědecká činnost a Ph.D. studium 

- Podpora bližší spolupráce 1. LF UK a VFN při řešení výzkumných projektů.  

- Podpora MD-PhD programů. Podpora platformy pro realizaci MD-PhD programů, 

včetně reálně nastavených a dodržovaných pravidel pro plnění PhD studia. 

- Podpora spolupráce mezi teoretickými a klinickými pracovišti. Podpora přeneseného 

výzkumu z laboratoří k lůžku.  

- Podpora zázemí pro rozvoj vědy a výzkumu, růstu osobností na 1.LF a klinických 

pracovištích. 
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