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Výuka: 
   Lékařská chemie a biochemie 
   Patobiochemie 3 
   Odběr žilní krve (volitelné předměty) 
   Aplikace biochemie v klinické medicíně (volitelný předmět) 
   Redakce WikiSkript (volitelný předmět) 
   Letní výcvikový kurz s WikiSkripty (volitelný předmět) 
Výzkum: 
   Reaktivní formy kyslíku, oxidační stres 
Praktická medicína: 
   Malý úvazek na 1. interní klinice 1. LF UK a VFN 
Akademická samospráva: 
   Člen kolegia děkana od 2012, 2012-2019 člen akademického senátu 
   Komise pro hodnocení výuky studenty 

 
Snažím se, aby výuka byla moderní – a to nejen obsahem, ale i formou. Vysokoškolské 
vzdělávání dnes už nemůže stát na dlouhých, čistě výkladových přednáškách. Práce pedagoga 
je náročná tím, že musí znát nejen obor, který učí, ale měl by být profesionálem i v samotné 
pedagogice. Snažím se modernizovat výuku, na které se podílím, a mám radost, když učení baví 
studenty i učitele. Zavedl jsem několik výborně hodnocených volitelných předmětů, 
spolupracuji na elektronické podpoře výuky a věnuji se metodice testování a zkoušení na 
vysokých školách. 
 

WikiSkripta  
Spolupráce se studenty i pedagogy, kteří přispívají do WikiSkript a starají se o ně, mě opravdu 
baví. Je radost pomáhat nadšencům, kteří nezištně pracují na něčem užitečném. Má to smysl: 
Wikiskripta jsou už pár let vůbec nejpoužívanějším úložištěm pregraduálních medicínských 
textů. Více si můžete přečíst v rozhovoru o WikiSkriptech v Jedničce.  
 

Proč do AS 
Fakulta může nejlépe fungovat a rozvíjet se, pokud členové akademické obce navzájem 
spolupracují, naslouchají si a tvoří jeden celek – ať už jde o studenty nebo pedagogy. Pohybuji 
se na fakultě mezi různými skupinami a věřím, že k jejich propojování dokážu přispět. 
 
 

Práci v senátu považuji za službu. Nejde jen o účast na zasedáních. Senátor má 
neustále naslouchat, co akademická obec potřebuje. Komunikovat s ostatními a 
spolu s nimi hledat cestu. Pomáhat nejlepší řešení uvádět do života – spíše díky 
důvěře, respektu a poctivé práci než silou svého hlasu. 
 
 
Více najdete na stránce https://www.wikiskripta.eu/w/Uživatel:Mvejr 
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