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Mise Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě
1. Lékařská fakulta je vzdělávací institucí s výukou všeobecného lékařství a zdravotnických nelékařských
oborů. Naše studenty připravujeme pro jejich budoucnost tak, aby byli skutečnými odborníky ve
svých oborech a zároveň tak, aby byli do života vybaveni rovněž osobnostně a lidsky.
2. Lékařská fakulta je vědecko-výzkumná instituce s definovanými prioritami a cíli. Podporujeme
všechny vědecko-výzkumné týmy s cílem dosažení úrovně center excelence v maximálním rozsahu.
3. Lékařská fakulta šíří akademické hodnoty a ctí tradiční etické normy a společenské principy, které
jsou v čase stabilní a neměnné.
Na těchto základních principech budujeme silnou sebevědomou fakultu, která bude tvořit rovněž úspěšnou
značku. Budování personálně silného (vzdělávacího a vědecko-výzkumného) zázemí Lékařské fakulty je
kontinuální proces, přičemž cílem je konkurenceschopnost nejen v rámci České republiky. Pouze dobré a
stabilní ekonomické zázemí umožňuje poskytovat výuku na špičkové úrovni a současně dosahovat kvalitních
výstupů vědy a výzkumu.
Úspěch Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě záleží na nás všech.

Pro budoucí vývoj Lékařské fakulty je důležité převedení následujících pojmů v každodenní realitu:







Integrita
Invence
Iniciativa
Internacionalizace
Interdisciplinarita
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PREAMBULE
Tento dlouhodobý záměr pro léta 2016–2020 je kompletně nově zpracovaným dokumentem Lékařské
fakulty Ostravské univerzity. Reflektuje aktuální potřeby mladé lékařské fakulty a je důležitý pro kontinuitu a
správné kroky jejího dalšího rozvoje. Reflektuje rovněž legislativní změny v oblasti lékařského a
zdravotnického vzdělávání a obecně rolí vysokých škol.
Lékařská fakulta v Ostravě je nejmladší lékařskou fakultou v České republice. V akademickém roce
2015/2016 vychází ze školy první absolventi všeobecného lékařství. Handicap svázaný s juvenilním obdobím
vyvažuje její komorní rozsah s individuálním přístupem ke studentům a tím dosažení vysoké kvality výuky.
Právě tak profitujeme z dobré komunikace mezi jednotlivými akademiky a můžeme dynamicky růst v oblasti
vědy a výzkumu. Jde však o dlouhodobý proces a v aktuální fázi vývoje jsme limitovaní absencí Ph.D.
programů ve všeobecném lékařství, právě tak jako habilitačním a jmenovacím řízením v oboru všeobecného
lékařství.
Podporujeme rozvoj znalostí a zkušeností členů akademické obce s cílem nejoptimálnějšího odborného
růstu.
Jsme a chceme být fakultou otevřenou a fakultou nových příležitostí.
Klíčovým partnerem je Fakultní nemocnice Ostrava.
Jsme malá a moderní lékařská fakulta. Uplatňujeme efektivní nástroje komunikace. Cílem je dobrá
informační propojenost jak v horizontální, tak vertikální úrovni. Klademe důraz na vzájemnou komunikaci
mezi pedagogy a studenty, mezi akademiky, mezi jednotlivými pracovišti napříč teoretickými a klinickými
obory, mezi vedením lékařské fakulty, administrativními složkami a vedením jednotlivým ústavů, kateder,
klinik a center, klademe důraz na efektivní komunikaci mezi vedením lékařské fakulty, Akademickým
senátem, Vědeckou radou a jednotlivými pracovišti. Důležitý je pocit sounáležitosti všech složek fakulty.
Společenství různých oborů, specializací a názorů je unikátní.
Lékařská fakulta podporuje zapojení svých pracovníků nejenom v rámci vědeckých rad, vědeckých orgánů,
grantových agentur, komisí, poradních sborů, redakčních rad a dalších, ale i v oblasti veřejného života.
Provázanost výuky, vědy a výzkumu, obecně prospěšné činnost, ale i expertní a konzultační činnosti je
typická pro naše zaměstnance.
Lékařská fakulta je svébytnou fakultou a zásadně ji záleží na autonomii uvnitř Ostravské Univerzity. Současně
však podporuje korporátní identitu celé univerzity.
Dokument je zpracován v souladu s členěním dokumentu dlouhodobého záměru OU doplněném o specifické
prvky lékařské fakulty. Obsahuje následující priority:
Priorita 1: Kvalitním studiem ke vzdělanosti
Priorita 2: Excelentní vědou k rozvoji poznání
Priorita 3: Fakulta PRO společnost
Priorita 4: SMART fakulta
Priorita 5: Komunikace jako základ spolupráce
Priorita 6: Ekonomika a rozvoj materiálně-technické základny
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Některé prvky jako např. internacionalizace se prolínají napříč oblastmi studia, vědy a výzkumu, ale i
organizací LF. Při tvorbě záměru bylo vycházeno ze stěžejních vnitřních a externích dokumentů, zejména o:














dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí
činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016–2020 Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy ČR
strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 (Strategie 2020)
rámec rozvoje vysokého školství do roku 2020
strategický plán OU na období 2016–2020
dlouhodobý záměr činnosti Ostravské univerzity na období 2011–2015
Strategie RIS3
Strategické dokumenty operačních programů, zejména OP VVV
Dlouhodobý záměr vzdělávání Moravskoslezského kraje
Platná legislativa (zejména zákon o VŠ)
SWOT analýza LF
SWOT analýza jednotlivých ústavů a kateder
obdobné dokumenty lékařských fakult v ČR
obdobné dokumenty fakult OU

Lékařská fakulta v Ostravě je mladou a rozvíjející se fakultou. Hlavními cíli jsou:





rozvoj vzdělávacího procesu s úspěšnými akreditacemi profilových oborů
rozvoj výzkumných, inovačních a tvůrčích aktivit
kontinuální optimalizace řídicí struktury a ujednocení dílčích aktivit
rozvoj internacionalizace vzdělávacích, výzkumných a dalších aktivit
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PRIORITA 1 Kvalitním studiem ke vzdělanosti
Lékařská fakulta Ostravské univerzity je prestižní institucí, která se snaží získat kvalitní uchazeče.
Akreditovány jsou tyto pregraduální studijní programy:
1) bakalářský (Specializace ve zdravotnictví: obor Fyzioterapie, Ergoterapie, Zdravotní laborant,
Zdravotnický záchranář, Ortotik – protetik, Nutriční terapeut, Radiologický asistent; Ošetřovatelství:
obor Všeobecná sestra; Porodní asistence: obor Porodní asistentka; Veřejné zdravotnictví: obor
Ochrana veřejného zdraví; Bezpečnost společnosti: Společenská patologie a logistika terénních
rizikových situací)
obor Fyzioterapie, Všeobecná sestra jsou akreditovány rovněž pro výuku v angličtině
2) navazující magisterský (Specializace ve zdravotnictví: obor Fyzioterapie, Intenzivní péče, Komunitní
péče v porodní asistenci; Veřejné zdravotnictví: obor Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví;
Ošetřovatelství: obor Ošetřovatelská péče v geriatrii, Ošetřovatelská péče v pediatrii)
3) magisterský (Všeobecné lékařství).
Prioritou fakulty je rozvoj magisterského oboru Všeobecného lékařství. Důležitá je symbióza všech oborů a
rozvoj nelékařských oborů je spojen s rozvojem celé lékařské fakulty. Přestože se struktura studia
bakalářských oborů opírá o ústavy vytvořené pro studium lékařství, neměla by tato studia představovat
minimalizovaný předmět lékařského studia. Pokud akademická úroveň některého z předmětů dosáhne
patřičného stupně vědeckého, je fakulta připravena rozvíjet studium nelékařských zdravotnických oborů po
stupeň magisterský či doktorský včetně habilitačního a jmenovacího řízení.

DÍLČÍ CÍL 1 Získání institucionální akreditace v klíčových oblastech vzdělávaní
Úkoly:







Rozpracování metodiky analýzy a hodnocení stávajících studijních programů LF s ohledem na
nové požadavky akreditačního procesu (v souladu s novelou VŠ zákona a podzákonných předpisů
a v souladu s OU)
příprava pro prodloužení akreditace Všeobecného lékařství z hlediska personálního a profesního
rozvoje
akreditace co nejširšího okruhu DSP programů navazujících na studijní program Všeobecné
lékařství
analýza oborů s možností získání habilitačního a jmenovacího řízení
analýza možnosti akreditace pro nelékařské obory v různých stupních
analýza možností akreditace oboru Stomatologie

Nástroje:




Vytvoření potřebných dokumentů pro institucionální akreditaci včetně odpovídajícího zázemí v
souladu s požadavky platné legislativy ČR, jež nebudou na úrovni OU a budou nutné na úrovni
fakulty
vytvoření systému hodnocení kvality vzdělávací činnosti, který bude vhodně doplňovat
celouniverzitní hodnocení.
dbát na to, aby mechanismy hodnocení a evaluací byly efektivní a nebyly nadbytečně zatěžující.
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Indikátory:





Úspěšná akreditace a počet všech navržených oblastí vzdělávání a studijních programů dle profilace
fakulty
efektivní systém hodnocení výuky studenty a absolventy, který poskytuje informace o kvalitě a
zabezpečení vzdělávací činnosti
kvalifikační struktura garantů studijních oborů
kvalifikační struktura akademických pracovníků a jejich vývoj.

DÍLČÍ CÍL 2 Internacionalizací studia k vyšší kvalitě
Úkoly:











Příprava a zlepšování podmínek anglické mutace všeobecného lékařství (personální, technickologistické, informační)
příprava marketingové strategie pro nábor studentů (Všeobecné lékařství, doktorské studijní
programy, Všeobecná sestra, Fyzioterapie)
koncepce rozvíjení jazykových dovedností v cizím jazyce u pracovníků LF
systematická podpora zahraničních stáží pro akademické pracovníky a studenty
mezinárodní výměna v rámci programů OU (Erasmus, Erasmus+, přímá meziuniverzitní
spolupráce) i smluvní spolupráce fakult a programu IFMSA péče o studenty přijíždějících na LF
OU
udržení stávajících a uzavření nových bilaterálních smluv s evropskými univerzitami v rámci
programu Erasmus+, podpora výjezdů akademických pracovníků na výukové stáže v rámci
Erasmus+
využít dotace Institucionálního plánu a financí ze zahraničních poboček pro pobyty
pregraduálních i postgraduálních studentů v zahraničí
podpořit projekty IFMSA (krátkodobé zahraniční stáže)
zavedení pozice „visiting professor“.
Vytvoření databáze absolventů DSP a studentů studujících v angličtině.

Nástroje:




Nastavení podmínek pro přijímání a studium zahraničních studentů.
zařazování dlouhodobého působení hostujících profesorů mezi priority Fondu mobility
zapojení LF do mezinárodních projektů, především Horizont 2020, Erasmus+ a dalších.

Indikátory:





Počet uskutečňovaných studijních programů v cizích jazycích a počet studentů v těchto
programech/zvlášť SK
počty vyjíždějících/přijíždějících studentů
počty vyjíždějících/přijíždějících akademických pracovníků
počet dlouhodobě působících zahraničních akademických pracovníků a vědeckých pracovníků na LF
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DÍLČÍ CÍL 3 Interinstitucionální spolupráce
Úkoly:





Rozvoj spolupráce mezi LF OU a FN Ostrava
posilování spolupráce mezi LF a dalšími nemocnicemi MSK a MN Ostrava
rozvoj spolupráce s lékařskými fakultami v ČR a v širším regionu (Slezsko, Slovensko, Maďarsko)
spolupráce s dalšími vysokými školami, např. spolupráce s TU-VŠB navazující na stávající
spolupráci při zajištění výuky Biomedicínský technik, ale například v návaznosti i na vznik nového
oboru biomechanické inženýrství

Nástroje:


Vyhledávání efektivní spolupráce s dalšími institucemi

Indikátory:



Počet partnerských institucí v rámci regionu/ČR
Počet podpořených studentů/akademických pracovníků

DÍLČÍ CÍL 4 Uplatnitelný absolvent
Úkoly:



Příprava studie s fakultou sociálních studií mapující uplatnitelnost absolventů nelékařských
studijních oborů na trhu práce s ohledem na vybranou profesi v rozsahu 3 let po skončení studia
na LF
kontakt s absolventem a získání zpětné vazby pro zefektivnění vzdělávání

Nástroje:



Vyhodnocení studie s FSS
příprava evaluačního dotazníku pro studenty posledních ročníků/absolventů s uvedením
kontaktu po studiu

Indikátor:



Počty absolventů LF pracujících ve vystudovaném oboru
počty kontaktů absolventů
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DÍLČÍ CÍL 5 Posílení kvality studia zaměřením na studenta
Úkoly:


Získání kvalitních uchazečů ve všech typech studia

Nástroje:










Zvyšovat nabídku akcí, které fakulta organizuje pro potenciální uchazeče
úprava podmínek přijímacího řízení tak, aby zřetelně odrážely zájem LF o kvalitní uchazeče
monitorování a vyhodnocování zájmu o jednotlivé studijní programy
včasné oslovování budoucích zájemců o studium a systematická propagace všech typů studijních
programů
účast na domácích a zahraničních veletrzích
systematický rozvoj spolupráce se středními školami (Týden vědy apod.)
analýza provázanosti kvality výkonů uchazečů a studentů na dílčích etapách studia (výkony na
úrovni středoškolského studia, přijímacího řízení, prvních ročníků vysokoškolského studia) pro
potřeby zefektivnění přijímacího řízení a případné snížení studijní neúspěšnosti
vytvoření systému pravidelného monitorovaní a analýzy studijní neúspěšnosti včetně návrhu
opatření zaměřených na její prevenci včetně doktorského studia
podpora individuálních pedagogických přístupů zaměřených na studenta (Student centred learning)

Indikátory:







Počet nově zapsaných studentů bakalářského, magisterského a doktorského studia
poměr mezi počtem uchazečů a počtem přijatých; poměr mezi počtem přijatých a počtem zapsaných
studentů
počet spolupracujících středních škol
počet vzdělávacích akcí pro uchazeče/ve spolupráci se středními školami
poměr mezi počtem přijatých studentů/počtem absolventů
počet přijatých studentů navazujícího magisterského studia, kteří absolvovali bakalářské studium na
jiné vysoké škole v ČR nebo zahraničí

DÍLČÍ CÍL 6 Posílení kvality studia zaměřením na akademického pracovníka
Úkoly:





Vytvoření personální strategie pro úspěšnou akreditací studijních programů / oblastí vzdělávání
v rámci LF
koordinace činnosti garantů studijních programů v návaznosti na požadavky OU.
motivační systém rozvoje pracovníků (směrnice děkana LF)
příprava a realizace kurzů jazykových dovedností pro akademické pracovníky

Nástroje:


Personální strategie fakulty
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podpora odborného růstu akademických pracovníků
rozvoj pedagogicko-psychologicko-didaktických, jazykových a jiných dovedností zaměstnanců

Indikátory:





Kvalifikační struktura akademických a neakademických pracovníků (meziroční změna)
průměrné mzdy akademických pracovníků
výsledky evaluací studia (meziroční vývoj nebo změna)
motivační systém (zvýšení kvalifikace)

DÍLČÍ CÍL 7 Praktické opatření vedoucí ke zlepšení studia
Úkoly:













Aktualizace rozvrhů pro všechny studijní programy dle aktuálních potřeb, např. konání státních
rigorózních zkoušek ihned po absolvování dané blokové výuky v 6. ročníku Všeobecného lékařství
vnitřní audit výuky předmětů s cílem optimalizace rozsahu a popisu předmětů s ohledem na
maximální možné změny bez nutnosti hlášení změn na AK MŠMT
harmonizace výuky státnicových oborů ve vztahu ke specializačnímu vzdělávání
stabilizace celoživotního vzdělávání při studijním programu/oboru Všeobecné lékařství
pokračovat v rozvíjení prospěchových a motivačních stipendií studentům
poskytovat sortiment odborné literatury podle potřeb akademické obce a možností fakulty a jeho
případné rozšíření
posilování praktických znalostí studentů LF (např. praktická výuka medicíny katastrof s nácvikem
řešení hromadných úrazů a jejich následků)
kurzy ATLS v postgraduálním vzdělávání
příprava a aktualizace společného Logbooku pro studenty všeobecného lékařství LF OU
zkvalitňování podmínek pro pozice pomocných vědeckých a pedagogických sil, postdoktorských
pozic
analýza nabídky volitelných předmětů a jejich další racionální rozvoj.
zlepšování podmínek pro studenty pocházející ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí a
pro studenty se specifickými potřebami;


Nástroje:



Optimalizace systému návrhů jednotlivých typů stipendií
optimalizace požadovaných praktických výkonů jednotlivých odborností pro vytvoření společného
logbooku

Indikátory:






Meziroční úprava studijních plánů jednotlivých studijních oborů
meziroční úprava rozvrhových podkladů
počty studentů s navrženými stipendii - prospěchové
počty studentů s navrženými stipendii – mimořádné (vývoj aktivit)
počet studentů zapojených do vědeckovýzkumné činnosti (registrace předmětu – pomocná
pedagogická síla, pomocná vědecká síla)
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loogbook praktických výkonů

DÍLČÍ CÍL 8 Specializační vzdělávání
Úkoly:


Specializační vzdělávání (SV) lékařů v základních oborech:
- registrace dalších desítek lékařů, ke konci sledovaného období se bude pravděpodobně jednat o
několik set lékařů
- uskutečnění atestací ve více základních oborech (jejich počet bude záviset na rozhodnutích
jednotlivých Specializačních oborových rad – SOR)
- akreditace vybraných povinných specializačních kurzů pro jednotlivé lékařské obory
- uskutečnění vybraných povinných kurzů

Nástroje:


Vybudování zázemí oddělení specializačního vzdělávání

Indikátory:






Počet zaregistrovaných lékařů do SV na LF OU
počet akreditovaných povinných specializačních kurzů pro jednotlivé lékařské obory
počet atestací v základních oborech, přehled oborů, v nichž se základní atestace uskutečnily
počet atestujících v jednotlivých oborech, úspěšnost uchazečů
počet uskutečněných kurzů, počty účastníků kurzů

DÍLČÍ CÍL 9 Rozvoj studia na zahraničních pobočkách LF
Úkol:


Podpora rozvoje zahraničních poboček LF

Nástroje:


Vytvoření dostatečně silného personálního zázemí pro tým starající se o zahraniční pobočky LF
z pohledu vzdělávacího systému, ekonomické stability a právního zázemí

Indikátory:


Počty uchazečů/absolventů na zahraničních pobočkách LF
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DÍLČÍ CÍL 10 Rozšíření výuky na jiné fakulty dle společenské potřeby

Úkol:


Jednání o zavedení výuky předmětu Medicína katastrof do všech fakult OU a VŠB na základě
aktuální situace v Evropě – předjednáno s rektory uvedených vysokých škol včetně MZ a MŠMT
(listopad, 2015) i na všech VŠ ČR – projekt

Nástroje:


Optimalizace zázemí a personálního složení pro výuku předmětu Medicína katastrof (zajištění
ekonomické stability)

Indikátor:



Počet zavedených předmětů s danou tématikou na LF/jiných fakultách OU/univerzitách
počet studentů absolvujících tento předmět na LF/jiných fakultách OU/univerzitách

DÍLČÍ CÍL 11 Rozšíření výuky jednotlivých oborů dle společenské potřeby

Úkoly:




Zvýšení počtu přijatých studentů oboru všeobecného lékařství dle společenské potřeby a
ekonomických možností (v souladu s tímto zvýšení personálních kapacit ústavů/kateder)
zvýšení počtu přijatých financovaných studentů v oboru všeobecná sestra mimo směrná čísla
financovaných studentů přidělených univerzitě/fakultě dle společenské potřeby
snaha o získání vyšších „směrných“ počtů (financovaných) studentů v rámci OU – kdy LF eviduje
větší poptávku než počet přidělených financovaných studentů

Nástroje:


Optimalizace zázemí a personálního složení pro výuku zvýšeného počtu studentů zmíněných
oborů

Indikátory:


Počty financovaných studentů ve sledovaných oborech

DÍLČÍ CÍL 12 Nabídka pro zahraniční studenty
Úkoly:





Přijetí optimálního počtu uchazečů o studium v angličtině
analýza typu přijímacího řízení: testy SAT, dvoukolové přijímací zkoušky v místě výuky nebo
v zahraničí
asistence zahraničním studentům při studiu v ČR
předložení žádosti o akreditaci studia v angličtině u California Medical Board;
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Nástroje:



Vytvoření dostatečného zázemí na studijním oddělení
vytvoření zázemí v sekci proděkana pro zahraniční vztahy – ostatní činnost nutná pro podporu
zahraničních studentů

Indikátory:


Počty uchazečů/studentů v anglické mutaci jednotlivých oborů

DÍLČÍ CÍL 13 Doktorské studium
Úkol:


LF OU si klade za cíl vytvořit kvalitní a atraktivní centrum doktorských studií, které bude posilovat
vědecko-výzkumnou činnost

Nástroje:










Vytvoření zázemí na studijním oddělení
akreditace DSP navazující na kvalitní magisterský/navazující magisterský obor
rozvoj mezinárodní vědecké spolupráce
zapojování doktorandů do vědeckovýzkumných projektů
propojování jednotlivých oborů – vytváření interdisciplinárních oborů
vytváření optimálních podmínek a finančního zabezpečení studentů DSP s důrazem na kvalitu
výstupů
vytvoření společného doktorského programu ve spolupráci s FN Ostrava
vytvoření standardů práce se studenty doktorského studia
uplatnění absolventů doktorských studijních programů v praxi

Indikátory:



Počty akreditovaných doktorských studijních programů
počty uchazečů/studentů/absolventů v DSP oborech

DÍLČÍ CÍL 14 Celoživotní vzdělávání
Úkol:


Rozvoj nabídky celoživotního vzdělávání

Nástroje:




Široké zpřístupnění programů celoživotního vzdělávání
propagace celoživotního vzdělávání
začlenění celoživotního vzdělávání do systému vnitřního hodnocení vzdělávací činnosti.

Indikátory:
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Počty účastníků jednotlivých forem a typů celoživotního vzdělávání
počty kurzů specializačního vzdělávání lékařů a dalších zdravotnických pracovníků
počty kurzů dalšího celoživotního vzdělávání lékařů a dalších zdravotnických pracovníků
(certifikované kurzy, akreditované kvalifikační kurzy atd.)

DÍLČÍ CÍL 15 Habilitační a jmenovací řízení
Úkol:


Usilování o habilitační a jmenovací řízení na LF OU

Nástroje:




Optimalizace komplexních podmínek (vyplývající jak z rozvoje studia, tak z rozvoje vědy a výzkumu)
motivační plán
personální plán

Indikátory:


Počty oborů s habilitačním a jmenovacím řízením na LF OU
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PRIORITA 2 Excelentní vědou k rozvoji poznání
Věda a výzkum na LF patří k základním prioritám vedle výuky a šíření akademických hodnot. Respektujeme
všechny právní a etické normy platné v České republice a Evropské unii. Podporujeme internacionalizace
v oblasti vědy a výzkumu.

DÍLČÍ CÍL 1 Udržitelná excelence – analýza, stabilizace a podpora kvalitního výzkumu
Výše jmenované prioritní směry mohou být základem pro vytvoření excelentních týmů. Pro období 20162020 budou v rámci prioritních směrů podporovány projekty, zařazené do RIS 3 Strategie (příloha) a
navazující projekty/programy/výzvy/granty, související s prioritními směry. V rámci OP VVV bude LF OU
v Ostravě v období 2016-2020 usilovat o získání 1-2 projektů v závislosti na zveřejňování výzev.
Případné rozšíření a modernizace infrastruktur pro vědecké týmy (FarmToxViva Centrum, Centrum
obezitologie), je nutno specifikovat s ohledem na aktuální výzvy v rámci operačních programů, ale také s
ohledem na ekonomickou zátěž LF OU při participaci na jejich spolufinancování (režie). Stabilizace vědy a
výzkumu na LF bude podpořena participací týmů na dílčích projektech - např. v rámci OP VK, OP PIK, GA ČR.
Zapojení týmů LF OU do Rámcového programu EU Horizon 2020 je jednou z priorit pro nadcházející období;
v současné době se projektové oddělení podílí na administraci projektu ALBINO (hlavní koordinátor pro ČR).
Podpora rozvoje excelentních týmů s důrazem na mobility kvalitních zahraničních odborníků, mezioborovou
a meziinstitucionální spolupráci a případně mezinárodní spolupráci se špičkovými institucemi.
Na LF OU je mezioborová, meziinstitucionální a mezinárodní spolupráci realizována v řadě již existujících
projektů (epidemiologický výzkum, obezitologie, interní a chirurgické obory). V tomto směru jsou také
podporovány bilaterální projekty v rámci konkrétních výzev (MFČR, MZV). Internacionalizaci v oblasti
vědecko – výzkumných aktivit lze podpořit výměnnými pobyty mladých výzkumníků na těch vybraných
zahraničních pracovištích, které své aktivity realizují ve v podporovaných prioritních směrech LF OU případně
ve směrech potenciálně perspektivních pro LF OU.
Úkoly:





Monitoring výsledků vědecké a tvůrčí činnosti
aktualizace hlavních směrů výzkumu na LF
vyhodnocení vývoje stávajících týmů excelentního výzkumu (podpořených v předchozích IRP)
návrh systému podpory budování týmů excelentního výzkumu a interdisciplinárních výzkumných
struktur.

Nástroje:






Určení profilového zaměření vědy
definování systému jejich dlouhodobé podpory
posílení podpory pobytů zahraničních výzkumníků na LF OU
podpora žadatelů o habilitační a jmenovací řízení aktuálně mimo LF (dosavadní absence možnosti
habilitace a jmenování na LF pro všeobecné lékařství)
asistence řešitelům projektů a snižování jejich administrativní zátěže

Indikátory:


Počet a kvalita výsledků vědecké a tvůrčí činnosti pracovníků LF OU
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počet nově založených vědeckých týmů
počet absolventů doktorského studia působících na LF OU
počet týmů zapojených do velkých mezinárodních infrastruktur
počet projektů přijatých v rámci OP VVV do roku 2020
počet projektů administrovaných a realizovaných v rámci OP VK, OP PIK, AZV
počet ostatních projektů administrovaných a realizovaných projektovým a VaV oddělením LF OU

DÍLČÍ CÍL 2 Věda ve vzdělávání – vzdělávání ve vědě (Provázání výzkumu se vzděláváním)
Úkoly:






Realizace školení studentů a pracovníků v metodice vědy, prezentace výsledků, práce s vědeckými
informacemi
analýza stávajícího systému rozdělování financí specifického výzkumu na fakultě, analýza studentské
grantové soutěže výstupů a případné návrhy modifikací
vytvoření DSP ve všeobecném lékařství, příprava PhD/MD programu společně s FN Ostrava
posílení oblasti SVOČ, včetně zapojení studentů programu Všeobecného lékařství do řešení projektů
VaV realizovaných na LF OU
zaměření se na interdisciplinární výzkum, koordinaci a spolupráci teoretických a klinických oborů
(vytvoření společných výzkumných úloh a jejích řešení), zvýšení vědecké spolupráce některých
oborů, které se prolínají napříč specializacemi

Nástroje:





Vytváření pozic mladých vědeckých pracovníků
vytváření pozic mladých vědeckých pracovníků se zkušenostmi z jiné (zejména zahraniční) univerzity
vytváření aktuálních témat pro DSP ve všeobecném lékařství společně s FN Ostrava
vytvoření kvalitních oborových rad pro DSP ve všeobecném lékařství

Indikátory:





Počet žadatelů o DSP ve všeobecném lékařství
počet vyhlašovaných témat pro DSP ve všeobecném lékařství
počet nabízených DSP programů
personální zastoupení oborových rad pro DSP ve všeobecném lékařství

DÍLČÍ CÍL 3 Profilace lékařské fakulty jako vědecko-výzkumné instituce
Požadavky na akcentaci publikačních výstupů pro lékařské vědy jsou limitovány řadou faktorů - např:
 Současná metodika hodnocení je nastavena pro období 2013-2016
 pro rok 2016 počítá vláda ČR pro snížení dotací pro vědu a výzkum o 1,8 mld.
 pro lékařské vědy jsou hodnoceny v pilíři I pouze publikace, které jsou zařazeny do kategorie Jimp
Úkol:


Potenciace publikačních aktivit
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Nástroje:








Vytvoření motivačního programu
podpora publikačních aktivit v rámci plánovaného rozpočtu LF na konkrétní období ( vždy 1-roční
plánování)
zajištění servisu publikujícím akademikům – překlady, podpora editačního servisu, resp. jeho
podpora v rámci plánovaného rozpočtu LF na konkrétní období ( vždy 1-roční plánování)
podpora statistického centra
kooperace s náměstkem pro VaV FNO při přípravě společných publikací
vymezení pravidel při dedikaci publikací mezi FNO a LF OU
koordinace a kooperace při zadávání publikací do systému (účast VaV oddělení, nastavení pravidel
pro zadávání publikací do systému)

Indikátory:









Míra zapojení studentů do vědecké a tvůrčí činnosti/podíl na výsledcích dle RIV
implementace vědeckých a tvůrčích činností do studijních plánů akreditovaných studijních programů
počty publikací s IF/především v Q1
návrh systému bonifikace úspěšných studentů navazujícího, magisterského a doktorského studia
minimální standardy pro práci se studenty doktorského studia
metodické pokyny pro administrativní pracovníky i vedoucí pracovníky v oblasti zaměstnávání
zahraničních vědců a studium zahraničních studentů
podíl zahraničních doktorských studentů na celkovém počtu doktorských studentů
podíl doktorských studentů, kteří absolvovali dlouhodobé a střednědobé mezinárodní mobility

DÍLČÍ CÍL 4 Věda pro společnost (Transfer poznatků do aplikační sféry)
Úkol:


Příprava projektů zaměřených na podporu inovací a transferu vědeckých poznatků do praxe

Nástroje:


Systematická podpora výzkumných aktivit studentů orientovaných na praxi a potřeby místního
regionu.

Indikátory:





Počet projektů aplikovaného výstupu
počet projektů s deklarovaným multioborovým zaměřením
počet projektů s deklarovaným interinstitucionálním zaměřením
počet projektů s deklarovaným vstupem ostatních subjektů

DÍLČÍ CÍL 5 Rozvoj interinstitucionální spolupráce v oblasti vědy
Úkoly:


Spolupráce LF OU + TU-VŠB + FNO v oboru nanotechnologie
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spolupráce LF OU a FNO v oblasti kmenových buněk
spolupráce s dalšími LF v oblasti Visegradu

Nástroje:


Iniciace nové multioborové a interinstitucionální spolupráce

Indikátory:



Počet nových multioborových směrů výzkumu
počet a kvalita dosažených vědecko-výzkumných výsledků

DÍLČÍ CÍL 6 Organizační aspekty v oblasti vědy
Úkoly:














Jasné rozdělení výstupu VaV mezi FNO a LF OU a mezi dalšími spolupracujícími organizacemi
předložení návrhu na vytvoření společného hodnocení zaměstnanců FN a LF
definování statutu Etická komise LF OU
registr studií LF
využití různých forem institucionálního a projektového financování výzkumu z českých (AZV, GAČR) i
evropských zdrojů (OP VVV, Horizon 2020 atd.) pro udržení stávajících excelentních výzkumných
skupin a pro podporu vzniku skupin nových;
podpora vzniku vědeckých center či skupin ve spolupráci s dalšími subjekty
získávání vynikajících vědeckých pracovníků ze zahraničí včetně bývalých pracovníků, kteří se vracejí
z dlouhodobých pobytů v cizině;
podpora nově vznikajících vědeckých skupin vedených mladými pracovníky a špičkových vědců
středního věku, zajištění podmínek pro dosažení vědecké excelence těchto jednotlivců a skupin;
podpora praktické aplikace výsledků výzkumu v oblasti medicínské diagnostiky a terapie a
potenciálního komerčního využití (včetně přípravy spin-off organizací);
podpora kvalifikačního růstu mladých vědeckých a pedagogických pracovníků; vytváření podmínek
pro zvýšení počtu habilitačních a jmenovacích řízení při zachování náročných kritérií, srovnatelných s
ostatními zeměmi EU;
pořádání fakultní Vědecké konference jako prestižní vědecké události;
podpora mladých výzkumníků přecházejících z doktorského studia na postdoktorské pozice
(postdoc) a na pozice samostatných vědeckých pracovníků (principal investigator);
podpora pobytů zahraničních výzkumníků na fakultě;

Nástroje:


Vytvoření legislativních a praktických podmínek pro realizaci výše uvedených úkolů

Indikátory:



Počet studií LF
počet vědeckých center či skupin ve spolupráci s dalšími subjekty
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počet vědeckých skupin vedených mladými pracovníky a špičkových vědců středního věku, zajištění
podmínek pro dosažení vědecké excelence těchto jednotlivců a skupin
počet mladých výzkumníků přecházejících z doktorského studia na postdoktorské pozice (postdoc) a
na pozice samostatných vědeckých pracovníků (principal investigator);
počet zahraničních výzkumníků na fakultě
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PRIORITA 3 Fakulta PRO společnost
Lékařská fakulta Ostravské univerzity je institucí, která má díky spektru profesionálů ve svých oborech
možnost nabídnout nejen výukové a vědecké kapacity, ale i možnosti služeb a servisu pro širokou veřejnost
v rámci regionu ve kterém působí. Dalším aspektem je vysoká společenská potřeba lékařů a zdravotnických
profesí v rámci České republiky.

DÍLČÍ CÍL 1 Koordinace organizačních kapacit a harmonizace aktivit LF OU pro společnost
LF OU má potenciál rozvinout pozici jednoho z iniciátorů aktivit pro společnost v regionu Moravskoslezského
kraje, a zejména v městě Ostravě, a to v oblasti dalšího vzdělávání, smluvního výzkumu, poradenství,
popularizačních aktivit, společenské angažovanosti formou dobrovolnictví a pořádání akcí. Pro naplnění
svých cílů by měla fakulta vytvořit ucelený systém nabídky služeb, zajistit potřebné personální zajištění na
úrovni děkanátu a kateder a rozšířit i počet participujících akademických a neakademických pracovníků a
studentů na aktivitách v této oblasti. Zároveň lékařská fakulta přispívá k formování zdravotnictví v ČR.
Úkoly:






Komerční a poradenská činnost
analýza nabídky CŽV a dalších aktivit pro veřejný a soukromý a následné systematické
monitorování a evaluace kvality činností v této oblasti
zvyšování počtu absolventů LF na základě společenské potřeby v rámci ekonomického
kontextu
formulace stanovisek k zásadním otázkám medicíny a zdravotnictví jako součást odpovědnosti
fakulty za rozvoj společnosti
aktivní role při utváření zákonných norem souvisejících se systémem vzdělávání a zdravotní péče v
České republice;

Nástroje:




Vytvoření znalostní báze možností pracovišť LF OU v oblasti možností poradenské a komerční
činnosti
provedení auditu činností v oblasti CŽV a dalších aktivit pro veřejný, soukromý, neziskový a
občanský sektor a následné monitorování a evaluace kvality činností v této oblasti.
nastavení podmínek pro poradenskou a komerční činnost v rámci fakultních pracovišť

Indikátor:




Rozšíření spektra kurzů a aktivit pro veřejnost
počet pracovišť zapojených do poradenské a komerční činnosti
rozšíření spektra oprávnění pro poskytování služeb pro veřejnost

DÍLČÍ CÍL 2 Společenskou angažovaností k rozvoji regionu a sociální soudržnost
Existence lékařské fakulty v rámci regionu je jistým mezníkem v rámci humanizace vysoce industriální
společnosti v regionu svého působení. Akademici a studenti OU svou společenskou angažovaností přispívají k
rozvoji a sociální soudržnosti v Ostravě a celém regionu. Zároveň svými aktivitami významně zviditelňují
nejen samotnou fakultu, ale i univerzitu.
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LF má potenciál se stát nejen jedním z leaderů v oblasti široce chápaného rozvoje regionu, ale i symbolem
rozvoje a významu regionu. Tento potenciál má LF i díky dobrovolnické činnosti akademiků a studentů. Stále
se však objevují nové společenské výzvy a potřeby cílových skupin a existuje významný prostor pro další
zvyšování kvality a rozsahu těchto aktivit. Společenská angažovanost akademiků a studentů v široce
chápaném rozvoji regionu je nezaměnitelným charakteristickým znakem OU, ale i lékařské fakulty.
Právě tak příliv zahraničních studentů, kdy výuka anglicky mluvících studentů významně obohacuje
mezinárodní charakter nejenom akademického prostředí, ale i regionu.
Úkoly:





Rozvoj a podpora dobrovolnické činnosti zaměstnanců a studentů LF
podporovat obory základního výzkumu orientované na analýzu a mapování hlavních
problémů lékařské a ošetřovatelské péče.
systematicky uplatňovat výsledky vědecké a tvůrčí práce.
podpora studijních programů v anglickém jazyce.

Nástroje:




Zavedení nástrojů pro aktivní vyhledávání příležitostí k participaci na aktivitách ve významných
institucích (neziskové organizace; komise, výbory zřizované veřejným sektorem – městem Ostravou
a Moravskoslezským krajem, jakož i jinými kraji či ústředními orgány státní správy).
podpora studentských dobrovolnických aktivit
vytvoření katalogu služeb LF OU určeného pro spolupráci s veřejnou, komerční a neziskovou
sférou.

Indikátor:






Počet akcí organizovaných pro veřejné instituce
počet akcí pořádaných studentskými organizacemi na LF s podporou fakulty
počet a kvalita projektů realizovaných ve spolupráci s veřejnou, komerční a neziskovou sférou,
počet spolupracujících subjektů z veřejného sektoru, komerčních a neziskových organizací
vznik anglických mutací studijních programů
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PRIORITA 4 SMART fakulta
DÍLČÍ CÍL 1 Autonomie pracovišť jako hybná síla rozvoje fakulty
Úkoly:



Podpora autonomie jednotlivých pracovišť
rozvíjet komunikaci mezi vedením fakulty, AS a Vědeckou radou a jednotlivými pracovišti LF

Nástroje:


Motivace vedoucích ústavů a kateder k maximální iniciativě a autonomii

Indikátory:



Počet ústavů a kateder bez nutnosti finanční dotace ze strany fakulty
počet ústavů a kateder s dostatečnou vědecko-výzkumnou aktivitou

DÍLČÍ CÍL 2 Spolupráce v rámci fakulty/nemocnic/městem/MSK
Úkoly:



Vyhodnotit a nastavit vztahy řízení a kontroly v rámci děkanátu/kateder/ústavů/center/klinik
rozvoj vztahů s FN Ostrava, usilování směrem k principům „Univerzitní nemocnice“ s jasně
definovanými cíli a vymezeními
spolupráce s nemocnicemi MSK, MN Ostrava
koordinace činností s příslušnými útvary hejtmanství MSK, města Ostrava a dalšími subjekty



Nástroje:




vnitřní audit hodnotící vztahy řízení a plnění úkolů
snaha o eliminaci zdvojené činnosti na straně LF a FN Ostrava
pravidelné jednání na úrovni náměstka MSK/ředitelů nemocnic MSK, Statutárním městem Ostrava a
ředitelem MN Ostrava

Indikátory:



Počet eliminovaných administrativních a organizačních duplicit
počet smluv s nemocnicemi, počet projektů provedených pro MSK/SMO/nemocnice

DÍLČÍ CÍL 3 Efektivní motivační personální plán
Úkoly:


Aktualizace motivačního plánu týkajícího se jak personálního rozvoje, tak podpory v oblasti vědy
- udílení prestižních cen za mimořádné studijní, vědecké, sportovní a další počiny studentů
fakulty
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Nástroje:



Analýza potřeb akademiků (s úvazkem 1,0; s úvazky nižším než 1,0)
analýza motivace neakademiků

Indikátory:


Nový motivační plán

DÍLČÍ CÍL 4 IT jako nástroj efektivního řízení
Úkoly:






Analýza efektivity služeb fakulty/rektorátu/externích dodavatelů
aktualizace webových stránek lékařské fakulty
zahájení identifikace oblastí pro další elektronizaci správních agend
zahájení implementace elektronizace vybraných agend

Nástroje:


Efektivní služby v oblasti IT

Indikátory:







Výše finančních prostředků určená na obnovu IT infrastruktury
stav IT infrastruktury
uživatelský komfort

DÍLČÍ CÍL 5 Strategické rozhodování založené na relevantních datech
Úkoly:








Registr smluv LF na děkanátu
elektronická evidence klíčových dokumentů na úrovni fakulty; Informačního systému pro centrální
evidenci grantů a žádostí o granty
zahájení evaluace stávajících zdrojů dat o činnosti fakulty
zahájení přípravy na vypracování zprávy o vnitřním hodnocení kvality

Nástroje:


Evaluace stávajících zdrojů

Indikátory:





Metodika pro sběr a analýzu dat pro hodnocení hlavních činností univerzity
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DÍLČÍ CÍL 6 Profesionalizací administrativy k větší kvalitě poskytovaných služeb
Úkoly:



Mzdová a personální analýza administrativního zázemí fakulty
zvyšování kvalifikace zaměstnanců děkanátu LF

Nástroje:


Systemizace pracovních míst administrativního aparátu včetně kvalifikačních a dovednostních
požadavků na jednotlivé pozice
zavedení systému pravidelného hodnocení služeb poskytovaných administrativními složkami




Indikátory:
 Mzdový a personální audit
 analýza rozdělení administrativních činností



DÍLČÍ CÍL 7 Zvýšení kvality hlavních činností fakulty prostřednictvím internacionalizace
Úkoly:








Rozvoj Centra mezinárodních vztahů lékařské fakulty (Centre for International Affairs)
pravidelná aktualizace webové prezentace LF v angličtině
registr mezinárodních smluv LF
navázání spolupráce s náborovými organizacemi za účelem získání většího počtu mezinárodních
studentů
analýza rozdělování finančních zdrojů z internacionalizace a zahájení přípravy nové koncepce
jejich rozdělování



Nástroje:


Vytvoření centra mezinárodních vztahů na LF OU, koordinace činnosti s centrem na univerzitní
úrovni
vytvoření kvalitní webové prezentace LF OU v angličtině
vytvoření pravidel pro přijetí zahraničních odborníků včetně zavedení pozice „visiting professor“
navázání spolupráce s náborovými organizacemi





Indikátory:









Centrum mezinárodních vztahů na LF
webová prezentace LF OU v Aj
smlouva s mezinárodní náborovou organizací
analýza rozdělování finančních zdrojů z internacionalizace na LF OU
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DÍLČÍ CÍL 8 Kvalitní a moderní infrastrukturou k dalšímu rozvoji fakulty
Úkoly:



Analýza možnosti výstavby multifunkční budovy fakulty v areálu FN Ostrava
aktualizace Generalu LF OU

Nástroje:






Analýza a aktualizace Generelu LF OU
rekonstrukce prostor LF pro potřeby vybudování „Cvičné nemocnice“
modernizace prostor pro zajištění bezbariérovosti
modernizace zázemí pro studenty
snižování energetických nároků budov

Indikátory:

  
 Aktualizovaný Generel
 modernizované či nové infrastruktury

DÍLČÍ CÍL 9 Hodnocením kvality k vyšší efektivitě v kontextu akademického prostředí, elearning
Úkoly:



Minimalizace administrativní zátěže pracovníků klinik a ústavů při hlášení publikací
evaluace stávajících prvků hodnocení kvality, jejich modifikace a doplnění v souladu s požadavky
novely VŠ zákona
participace na aktualizaci kariérního a pracovního řádu zaměstnanců fakulty se zohledněním prvků
hodnocení kvality
podpora e-learningu



Nástroje:


Zvýšení efektivity činnosti fakulty jako systému tak, aby se akademičtí a vědečtí pracovníci LF OU v
maximální míře mohli věnovat svým hlavním činnostem

Indikátory:





Počet proškolených uživatelů v oblasti e-learningu a dalších technik distančního vzdělávání.
aktualizovaná analýza rizik
počet vydaných kontrolních zpráv oddělením vnitřního auditu
kariérní a pracovní řád
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PRIORITA 5 Budování fakultní komunity, komunikace jako základ spolupráce
Na fakultě existuje otevřená komunikace a sounáležitost mezi lidmi, kteří zde působí. Fakulta zabezpečuje
důstojné podmínky pro všechny zaměstnance, systematicky podporuje své studenty, oceňuje jejich výsledky
a je otevřená jejich aktivitám.




podpora sounáležitosti studentů, zaměstnanců i absolventů s fakultou
podpora studentských spolků a další zájmové činnosti
prohloubení spolupráce s Klubem absolventů LF OU

DÍLČÍ CÍL 1 Vnitřní komunikací k posílení fakultní pospolitosti
Úkoly:




Zlepšení vzájemné komunikace studentů a zaměstnanců;
analýza vnitřní komunikace
rozvoj fakultního zpravodajství

Nástroje:




Využívání odborníků z řad absolventů
společné akce studentů a zaměstnanců
vytváření vhodného prostředí pro komunikace s absolventy

Indikátory:





Analýza vnitřní komunikace
koncepce celofakultních společenských aktivit 
existence prostředí pro komunikaci s absolventy
spuštění facebooku pro zahraniční uchazeče

DÍLČÍ CÍL 2 Vnější komunikace jako brána do společnosti
Úkoly:




Databáze akademických pracovníků pro potřeby odborných vyjádření 
využívání sociálních sítí pro komunikaci s odpovídajícími cílovými skupinami 
vytvoření funkčního systému přenosu informací a koordinace aktivit v PR oblasti v rámci oddělení
strategie děkanátu LF
vytvoření sítě strategických partnerství univerzity a vybraných masmédií (poskytování odborného
poradenství).



Nástroje:



Pravidelná aktualizace databáze akademických pracovníků pro potřeby odborných vyjádření
aktualizace dat na sociálních sítích ve spolupráci s PR oddělením
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Indikátory:



Analýza
využívání sociálních sítí

počet záznamů o LF v mediálních databázích

DÍLČÍ CÍL 3 Marketing jako nástroj pro prosazení kvalitní vědy a studia
Úkoly:



Zaměření se na marketing v rámci oddělení strategie děkanátu LF
dokončení inovace webové prezentace LF

Nástroje:


Tvorba marketingové strategie na úrovni kolegia děkana LF

Indikátory:



Marketingová
strategie LF

inovovaná webová prezentace LF
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PRIORITA 6 Ekonomika a rozvoj materiálně-technické základny

DÍLČÍ CÍL 1 Ekonomika

Úkoly:







Posilování finanční autonomie fakulty/ústavů/kateder/klinik/center pokračování ve střediskovém
hospodaření podle hodnocení výkonu pracovišť; zohledněni změn ve financování fakulty
kontinuální zvyšování efektivity hospodaření fakulty;
využití všech vhodných operačních programů pro dosahovaní cílů Dlouhodobého záměru fakulty;
multizdrojové financování
trend plateb komplementu rektorátu dle skutečně konzumovaných služeb event. vyhledání služeb
externistů (kvalita/cena)
vytváření motivačních stimulů ekonomického i neekonomického charakteru při průběžné hodnocení
pracovišť
vytváření podmínek pro podporu fakulty ze strany jejích absolventů a přátel (fundraising,
sponzoring, donátorství).

Nástroje:



Zajištění zázemí pro administraci velkých projektů
identifikace činností nutných zajišťovat centrálně a činností nutných zajišťovat na jednotlivých
pracovištích

Indikátory:


Hospodářský výsledek LF
- ekonomický přínos projektů pro LF
- finanční stabilita nových týmů.

DÍLČÍ CÍL 2 Rozvoj materiálně-technické základny

Úkoly:



Podpora nákupu modelového a přístrojového zabezpečení výuky včetně využití finančních
prostředků IP MŠMT
modernizace výpočetního vybavení, kancelářské techniky a mobiliáře s využitím ve všech oblastech
činnosti fakulty
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modernizace, obnova či zřízení nových výukových prostor (např. přesun Ústavu patologie do FN
Ostrava včetně nákupu potřebné techniky, Ústav histologie a embryologie, Ústav anatomie, další
ústavy a katedry dle aktuální potřeby)

Nástroje:


Analýza zajištění potřebnosti inovace modelového a přístrojového zabezpečení výuky a dalšího
vybavení

Indikátory





Realizace dílčích investičních akcí
aktuální strategický plán obnovy a rekonstrukce objektů LF OU.
přínos projektů podpořených z Evropských strukturálních a investičních fondů.
stabilita vybudovaných velkých výzkumných infrastruktur.

Doc. MUDr. Pavel Zonča, Ph.D., FRCS.
Děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity
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