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Jsem absolventem naší fakulty a jako učitel na ní působím od roku 1985 

Vždy mi záleželo na prosperitě fakulty, kvalitě výuky, a hlavně na dobrých vztazích mezi učiteli i učiteli 

a studenty v denním životě fakulty.  Proto jsem se rozhodl kandidovat na člena Akademického senátu 

fakulty do dalšího funkčního období. 

Zkušenosti s řízením ve vedení kliniky a nemocnice či z jednání Akademického senátu mi společně s 

náhledem učitele i klinického odborníka dávají dostatek inspirace pro další senátorské období.  

Měl jsem a mám možnost porovnávat nejen mezi fakultami v tuzemsku, ale i v řadě Evropských zemí, 

a tak se podílet na rozvoji fakulty. 

V minulém volebním období jsem působil jako předseda ekonomické komise AS, a tak jsem měl 

možnost i působit na vedení fakulty v ekonomických otázkách s cílem zajištění využití prostředků 

k účelnému rozvoji fakulty a maximálně možnému růstu platů i stipendií a rozvoji moderních metod 

výuky. 

Mou představou je prosperující fakulta, která je zajímavá pro studenty, učitele i vědecké pracovníky, 

která své oprávněné první místo mezi lékařskými fakultami v ČR drží s bohatým předstihem.  Prostě 

hrdá fakulta s přísnými kritérii na kvalitu a přátelská v akademické obci. Fakulta, který na svých 

pracovištích nabízí férové podmínky práci i studiu a osobnímu odbornému růstu. 

Naše lékařská fakulta má společná klinická a další pracoviště s významnými fakultními i dalšími velkými 

nemocnicemi v Praze. Spolu s nimi významně ovlivňuje výzkum i klinickou medicínu nejen v tuzemsku. 

Bez adekvátní a vyrovnané spolupráce mezi fakultními nemocnicemi, především VFN a 1. lékařskou 

fakultou se nelze dívat dopředu. 

Neméně důležité je i adekvátní postavení fakulty v rámci Univerzity Karlovy, které můžeme ovlivňovat 

především spoluprací AS. 1. LF UK s našimi zástupci v AS UK. 


