
 

Personální stav LF OU do vzniku LF a po vzniku LF (18 měsíční trvání) 

 

 Do vzniku LF OU 
(do 31.8.2010) 

Po vzniku LF OU 
(od 1.9.2010) 

Počty doc. nebo profesorů  
kmenoví 14 27 

Počty doc. nebo profesorů  
nekmenoví 3 9 

 

 

Priorita: teoretické a preklinické obory, v současné době jsou řešeny obory klinické 

Způsob zkvalitňování personální struktury:  

1) Odborný růst z vlastních zdrojů (schváleno zahájení habilitačních řízení VR LF: L.Martínek, D. 

Feltl, připravené habilitační práce: Z.Čermáková, Brát, O.Kraft, Baar, 

2) „nákup“ z jiných LF: prof. Hájek- hematoonkolog, prof. Hosák – psychiatr, apod. 

Poznámka:  

Pro srovnání počty všech zaměstnanců /akademických pracovníků LF OU ve srovnání s jinými LF ČR 

 
LF OU LF UP 

Počet všech zaměstnanců 
182 880 

Z toho akademických 
pracovníků 

145  
(z toho 16 s miniúvazky 0,1) 

570 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vědecko-personální rozvoj LF OU 

V posledních 2 letech došlo k nárůstu grantové činnosti na LF, podrobněji viz. příloha č. 2: 

Prezentace děkana LF. Na LF jsou stanoveny 4 konkrétní rozvojové oblasti – centra: 

a) Centrum epidemiologického výzkumu v čele s prof. Janoutem a vazbou na Lyonské 
výzkumné centrum. V současné době řeší 2 výzkumné granty. Integruje v rámci LF 
výzkumné úsilí v oblasti epidemiologie životního a pracovního prostředí, 
kardiovaskulárních nemocí a epidemiologie nádorů; infekčních nemoci a epidemiologie 
ostatních významných nemoci (například Alzheimerova choroba). 

b) Moravskoslezské (dále jen MSK) gastroenterologické centrum zaměřené na gastro-
onkologický výzkum. Sdružuje vybraná nemocniční zařízení v MSK a je založeno na úzké 
mezioborové spolupráci zaměřené na realizaci multioborových výzkumných projektů 
v rámci grantových agentur v ČR  a vytváření výzkumné platformy pro mezinárodní studie 
a projekty. 

c) Centrum metabolismu kostí a tukové tkáně zkoumá detekci změn metabolismu kostní 
a tukové tkáně. Výzkumný tým tvoří prof. Pluskiewicz z lékařské univerzity v Katovicích 
v Polsku, Mgr. Bužga a doc. Švorc z LF OU.  

d) Centrum ošetřovatelského výzkumu v čele s doc. Jarošovou se orientuje na 
ošetřovatelskou diagnostiku NANDA, EBN. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


