
Vážené kolegyně, vážení kolegové
dovolte mi, abych se Vám představil jako kandidát na funkci děkana Lékařské fakulty UK

v Hradci Králové a seznámil Vás s hlavními body svého programu.

Prof. MUDr. Vladimír Geršl, CSc.

Proděkan pro rozvoj
Přednosta Ústavu farmakologie

Narozen 28. srpna 1946 v Hradci Králové

Absolvent Lékařské fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovy 1970;
CSc. 1978;
Docent farmakologie 1989;
Habilitace z humánní a veterinární farmakologie 2001;
Profesor humánní a veterinární farmakologie 2003;
(Atestace z interního lékařství 1. stupně 1976; Kurs klinické farmakologie1976)

Členství v odborných společnostech, vědeckých radách, organizacích aj.:
§ Předseda České společnosti pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii ČLS JEP.
§ Člen International Society for Heart Research, Komise experimentální kardiologie, České internistické

společnosti ČLS JEP.
§ Člen vědeckých rad LF UK v Hradci Králové, LF UP v Olomouci a Univerzity obrany Brno.
§ Člen oborové komise IGA MZ.
§ Editor vědeckých časopisů LF v Hradci Králové (1985-2005).
§ Člen Rady VŠ, předseda komise pro síť a strukturu VŠ a zástupce Rady VŠ v Akreditační komisi vlády

ČR (1990-1996).
§ Předseda Akademického senátu UK v Praze (2000-2002), člen prvního AS UK v r. 1990, opakovaně

člen předsednictva AS UK.
§ Předseda Akademického senátu LF v Hradci Králové (1999-2003).
§ Stříbrná Pamětní medaile UK v Praze (2006), Pamětní medaile UK v Praze (1998), Pamětní medaile

LFUK-HK (2002, 2003, 2006), Stříbrná medaile MŠMT ČR (1996).

Publikační a přednášková činnost:
§ Původní a přehledové práce: 90 (v zahraničí 39, 33 s IF)
§ Monografie: 7; Učební texty: 6
§ Přednášky a postery: 240 (94 v zahraničí)
§ Abstrakty: 206 (99 v zahraničí)
§ Posudky na léčivé přípravky, odborná vyjádření konsultanta
§ Citace: SCI: 237; Scopus: 273; H-index: 9

Řešitel, spoluřešitel a spolupracovník grantů, výzkumných úkolů a záměrů:
Celkem 33 (např. GA ČR, IGA MZ, GA UK, výzkumné záměry); autor zlepšovacího návrhu nové metodiky
radioiodace gastrinu.

Pedagogická činnost:
Garant předmětu farmakologie ve studijním programu všeobecné lékařství (dříve ve stomatologii); předseda
Oborové rady DSP Lékařská farmakologie na LF HK; člen Oborových rad LF v Plzni a FaF v Hradci Králové;
školitel a školitel konzultant 6 studentů DSP. Autor a spoluautor 6 skript (1982 - Cena rektora UK; spoluautor
skript).

Výzkumná činnost:
Kardiovaskulární farmakologie: studium kardiovaskulárních a kardiotoxických účinků léčiv (zejména se
zaměřením na antineoplastické látky), možností farmakologické kardioprotekce, molekulárních mechanismů,
žádoucího i nežádoucího ovlivnění srdeční funkce, biomarkerů hodnocení/predikce bezpečnosti a účinnosti léčby.
Cena ČSEKFT ČLS JEP za nejlepší publikaci (2002, 2006, 2008;  spoluautor), „Uznání předsednictva VR IGA MZ
ČR“ za řešení grantu (2000; řešitel).

Zájmové aktivity:
Zahrada, četba, houbaření, šachy.



Rozvoj LF je třeba pojmout komplexně jako vytváření podmínek a zázemí pro splnění priorit LF
v oblastech její činnosti.

Mezi hlavní témata, na která bych se zaměřil v případě zvolení patří:

1. Investiční rozvoj:

Ø Realizace 1. etapy výstavby Výukového a výzkumného centra UK v HK (MEPHARED)
      v případě přijetí projektu.
Ø Usilovat (v souladu s Investičním programem UK pro 2011-2015) o pokračování další etapy

výstavby Výukového a výzkumného centra LF a FaF.
Ø Nové podání významně modifikovaného projektu CeBioMed (v závislosti na podmínkách nové

výzvy, pokud bude vyhlášena).
Ø Zlepšovat podmínky pro výuku a výzkum ve stávajících objektech LF.

2. Curriculum studia:

Ø Rozvoj studijních programů - hlavní důraz na doktorské a magisterské studium, v bakalářském
studiu zejména kombinované formy.

Ø Pokračování v aktualizaci a reformě studijního programu všeobecného lékařství na základě
analýzy a v provedené reformě zubního lékařství; individualizace výuky; podpora
mezioborových integračních prvků.

Ø Modernizace výuky předmětů a rozšíření spektra volitelných předmětů s ohledem na nové
aspekty a trendy oborů; rozšíření studijních podkladů na www stránkách a e-learningového
zázemí ve vhodných oblastech. Kvalita výuky je prioritou.

3. Rozvoj fakulty, zejména s ohledem na:

Ø Ekonomiku fakulty:
Významný vliv bude mít mj.:

ü obtížná predikovatelnost dotace ze státního rozpočtu
ü spoluúčast na výstavbě MEPHARED
ü končící výzkumný záměr

Možnosti dalších zdrojů finančních prostředků:
§ granty a spolupráce s komerční sférou
§ uvážlivá rozvaha o celkovém počtu studentů
§ usilovat o získání projektu výzkumného centra (pokud bude nové kolo pro

období 2012-2016)
§ potřeba hledat úspory na podkladě detailní analýzy nákladů

I přes zmíněné faktory považuji za nutné:
· usilovat o zlepšení platových podmínek zaměstnanců (s přihlédnutím

k jejich kvalifikačnímu růstu a výsledkům)
· finančně motivovat týmy, které přinášejí svým výkonem významný

přínos v dotaci na podporu vědy
Ø    Personální zázemí, akcentování kvalifikačního růstu (vědecké a pedagogické hodnosti).
Ø Vědecký a publikační rozvoj, mezinárodní kontakty ve výuce i vědě.
Ø Podporu interdisciplinárních výzkumných aktivit.
Ø Další prohlubování spolupráce s Fakultní nemocnicí HK.
Ø Úsilí o zřízení míst vědeckých pracovníků (s časově omezeným trváním pracovního poměru)

zejména pro absolventy DSP s vysokou vědeckou a publikační aktivitou.
Ø Zajištění vysoce profesionálního zázemí děkanátu a dalších obslužných pracovišť - vycházet

maximálně vstříc potřebám akademické obce.

4. Vnímat názory a aktivity studentů:

Ø Uplatňovat relevantní výsledky hodnocení výuky studenty a další zpětnovazební mechanismy.
Ø Reagovat na náměty studentů.
Ø Podporovat studentské aktivity v souladu s hlavními cíli školy.
Ø Rozvíjet aktivity usnadňující studentům jejich přechod do zaměstnání.
Ø Zlepšovat podmínky pro rozšíření SVOČ.
Ø Usilovat o širší zapojení našich absolventů na LF a ve FN.



5. Některé z dalších oblastí, na které je třeba se zaměřit:

Ø Sociální zabezpečení zaměstnanců a studentů.
Ø Zkvalitnění vnitřního řízení LF, spolupráce s vedoucími pracovišť a předsedy Oborových rad.
Ø Prohloubení spolupráce s AS LF.
Ø Mobilita studentů a zaměstnanců.
Ø Zapojení do dalších Operačních programů EU, Rozvojových programů MŠMT.
Ø Další vývoj časopisu ACTA MEDICA (Hradec Králové).
Ø Inovace webové stránky fakulty s důrazem na funkční stránku i na vnější prezentaci LF.
Ø Aktivní komunikační strategie LF zejména v oblasti prezentace jejího tvůrčího výkonu.
Ø Spolupráce s orgány města, kraje a VŠ v regionu.

Děkuji všem, kteří mne podpořili v prvním kole, a doufám, že tento program zaujme členy
Akademického senátu i další členy Akademické obce fakulty.


