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Preambule 
Lékařská fakulta je vzdělávací instituce poskytující výuku lékařských 

a nelékařských zdravotnických programů. Fakulta vytváří pro studenty 

vstřícné, ale náročné studijní prostředí s nabídkou moderního studia ve všech 

jeho formách. Dynamicky se rozvíjí všechny studijní programy jak v českém 

jazyce, tak ve vybraných programech také v jazyce anglickém a italském. 

Lékařská fakulta je také vědecko-výzkumná instituce podporující širokou 

škálu vědecko-výzkumných týmů s cílem dosažení udržitelné úrovně exce-

lence. Základem dynamického růstu ve vědecko-výzkumné oblasti je vzá-

jemná spolupráce a dobrá komunikace mezi jednotlivými akademiky napříč 

různými lékařskými a nelékařskými obory. 

Vybudování silného vzdělávacího a vědecko-výzkumného zázemí Lékař-

ské fakulty podporovaného stabilním ekonomickým zázemím umožní 

poskytovat výuku na špičkové úrovni a současně dosahovat kvalitních 

výstupů vědy a výzkumu.

Fakulta se podílí svými činnostmi na rozvoji úrovně zdravotnictví v regi-

onu, a to intenzivní spoluprací se zdravotnickými institucemi a aktivní rolí 

v řešení problémů se společenským dopadem.

Lékařská fakulta klade důraz na třetí roli ve společnosti v rámci smluvního 

výzkumu, transferu poznatků vědy a výzkumu do aplikační sféry a v rámci 

celoživotního vzdělávání v oblasti zdravotnictví.

Mezinárodní spolupráce je nesmírně důležitá pro další rozvoj fakulty 

a mobility jsou pro studenty i zaměstnance velmi cenným přínosem. Stra-

tegický záměr si klade za cíl iniciovat mezinárodní spolupráci a mobilitu.
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Úvod
Předkládaný strategický záměr pro následující pětileté období plynule 

navazuje na strategii předchozích let. 

Hlavním cílem zůstává rozvoj Lékařské fakulty jako integrované komu-

nity, která je propojena kulturou vzájemné spolupráce a vyznává násle-

dující společné hodnoty:

● otevřenost,

● profesionalita,

● osobní přístup,

● společenská zodpovědnost (zejména ke zdraví, veřejnému 

zdraví a životnímu prostředí) a angažovanost,

● inkluze,

● rozmanitost,

● flexibilita,

● přívětivá komunikace.

Nově byly mezi společné hodnoty doplněny flexibilita a přívětivá komu-

nikace a byl zvýšen důraz na společenskou zodpovědnost zejména 

vůči zdraví, veřejnému zdraví a životnímu prostředí. Důraz na prosazo-

vání společných cílů a hodnot je pro Lékařskou fakultu Ostravské uni-

verzity zcela zásadní.

Tento strategický záměr rozpracovává univerzitní cíle, kterých chceme jako 

univerzita dosáhnout v příštích pěti letech, a to v následujících prioritách:

PRIORITA 1:   KVALITNÍ VÝUKOU KE VZDĚLANOSTI

PRIORITA 2:  EXCELENTNÍ VĚDOU K ROZVOJI POZNÁNÍ

PRIORITA 3:  FAKULTA PRO SPOLEČNOST

PRIORITA 4:  INTERNACIONALIZACE

PRIORITA 5:  LIDÉ, ZÁZEMÍ A TECHNOLOGIE

PRIORITA 6:  KOMUNIKACE JAKO ZÁKLAD SPOLUPRÁCE

Pro jednotlivé priority jsou stanoveny konkrétní dílčí cíle vedoucí k napl-

nění každé z priorit. Jednotlivé dílčí cíle budou hodnoceny pomocí indi-

kátorů, které, pokud nejsou popisnými indikátory, mají stanovené vstupní 

a cílové hodnoty a jsou event. doplněny o podpůrné ukazatele.

Dokument je zpracován v souladu s členěním Strategického záměru Ost-

ravské univerzity 2021–2025 s důrazem na specifické prvky Lékařské fakulty 

a v souladu s interními a externími dokumenty:

● Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a ino-

vační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol Mini-

sterstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR

● Strategie vzdělávací politiky České republiky

● Rámec rozvoje vysokého školství

● Strategický plán Ostravské univerzity na dané období

● Regionální inovační strategie na podporu Moravskoslezského 

kraje 2021–2027

● Strategické dokumenty operačních programů, zejména OP VVV

● Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy 

Moravskoslezského kraje 2020

● Platná legislativa ČR (zejména zákon o VŠ)

● SWOT analýza LF

Vybrané prvky dlouhodobého strategického záměru se současně prolí-

nají více oblastmi rozvoje Lékařské fakulty.



Priorita 1: 
Kvalitní výukou 
ke vzdělanosti

Priorita 2:  
Excelentní vědou 
k rozvoji poznání

Priorita 3:  
Fakulta PRO 
společnost

Priorita 4:  
Internacionalizace

Priorita 5:  
Lidé, zázemí 
a technologie

Priorita 6:  
Komunikace jako 
základ spolupráce
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1/Kvalitní výukou
ke vzdělanosti
Lékařská fakulta Ostravské univerzity podporuje studijní programy ve všech 

oblastech a stupních vysokoškolského vzdělávání lékařských a nelékařských 

zdravotnických programů, včetně celoživotního vzdělávání. 

Fakulta klade důraz na:

● kvalitu vzdělávání a rozvoj studijních programů všech stupňů vzdělá-

vání (struktura, počet, forma, profil atd.),

● soulad studijních plánů s aktuálním trendem tvůrčí činnosti a rozvoje 

jednotlivých oborů a na základě mezinárodní spolupráce,

● širší začlenění moderních metod vzdělávání a hodnocení do před-

mětů studijních plánů (simulační medicína, blended learning, hodno-

cení OSCE, prvky distančního vzdělávání a další),

● maximální kvalitu a rozvoj teoretických znalostí a praktických dovedností 

studentů všech studijních programů a programů celoživotního vzdělávání,

● snižování nerovností v rámci přístupu ke vzdělávání a individuální roz-

voj talentu jednotlivých studentů,

● mezioborovou spolupráci při tvorbě a realizaci studijních programů 

s důrazem na požadavky praxe,

● posílení cizojazyčného vzdělávání v jednotlivých programech 

a stupních vzdělávání,

● podporu zapojení studentů do vědecko-výzkumných aktivit ve všech 

stupních vzdělávání,

● podporu kvality poskytování vzdělávání vzhledem ke kompetencím 

jednotlivých vyučujících (kompetence pedagogické, odborné, cizo-

jazyčné atd.),

● užší spolupráci se středními školami v rámci vzdělávání 

i vědecko-výzkumné činnosti,

● kvalitu a rozvoj programů celoživotního vzdělávání,

● přívětivou a vstřícnou komunikaci s uchazeči a se studenty (zřízením 

pozice ombudsmana pro studenty),

● podporu spolupráce se studentskými organizacemi, vznik 

nových organizací.
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V této prioritě si stanovujeme následující dílčí cíle: 

1. dílčí cíl: Zvýšení kvality a variability studia

2. dílčí cíl: Rozvoj nabídky celoživotního vzdělávání

3. dílčí cíl: Rozvoj specializačního vzdělávání

4. dílčí cíl: Prezentace fakulty jako instituce poskytující kvalitní 

a atraktivní vzdělávání s vysokým uplatněním 

5. dílčí cíl: Posílení významu měkkých kompetencí ve studiu

6. dílčí cíl: Prohloubení a podpora internacionalizace ve výuce

7. dílčí cíl: Podpora kvality doktorského studia s důrazem na sepětí 

s tvůrčí činností fakulty

8. dílčí cíl: Habilitační a jmenovací řízení

1. DÍLČÍ CÍL: ZVÝŠENÍ KVALITY A VARIABILITY STUDIA

Zintenzivnění důrazu na kvalitu a variabilitu studia na fakultě včetně získání 

dalších rozvíjejících akreditací. 

Opatření:

● Zefektivnit vnitřní systém sledování a hodnocení kvality ve vzdělávací 

oblasti včetně samotného řízení kvality.

● Plnit podmínky pro udržení a rozšíření institucionální akreditace ve zdra-

votnických oborech s potenciálem získání dalších studijních programů.

● Získat a udržet programové akreditace s důrazem na stabilizaci 

a následný rozvoj LF OU s dlouhodobým cílem snahy o získání institu-

cionální akreditace v oblasti 35 Všeobecné lékařství a zubní lékařství.

● Zapojit odborníky z praxe do vytváření a realizace výzkumně zaměře-

ných studijních programů prostřednictvím programových rad a dal-

ších opatření.

● Systematicky zapojovat odborníky z praxe a zahraničí do výuky stá-

vajících i nově koncipovaných studijních programů.

● Podporovat praxe a stáže studentů u budoucích zaměstnavatelů 

relevantních vzhledem ke studovanému studijnímu programu pro-

střednictvím pozitivního PR.

● Vytvořit a rozvíjet výzkumně zaměřené studijní programy v souladu 

s požadavky rozvoje příslušného oboru a potřebami trhu práce.

● Podporovat nadané studenty s cílem zvýšit prostupnost z magister-

ského do doktorského studia.

● Vytvořit otevřený přístup k elektronickým výukovým materiálům v mul-

timediálních formátech vhodných i pro kombinované formy studia.

● Zvýšit využití aktivizačních metod výuky, posílit rozšíření nových metod 

výuky (simulační medicína, distanční prvky vzdělávání).

● Podpořit možnosti distanční formy vzdělávání – vybavení pracovišť, 

podpora využití prvků distančního vzdělávání v přímé výuce.

● Zvýšit rozsah praktické výuky u vybraných programů s důrazem 

na uplatnitelnost v praxi (např. laboratorní diagnostika).

● Zavést hospitace do teoretické a klinické výuky – efektivní vzdělávání 

u lůžka, pilotní zavedení zkoušení teoretických znalostí studenta před 

počátkem praktické výuky (forma simulační medicíny).
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K indikátorům byly vytvořeny následující podpůrné ukazatele:

● Zavedení pedagogických komisí, komisí pro supervize s akcentem 

na systémovou podporu vzdělávání a stabilizaci personálního obsazení.

● Realizace simulačního centra pro podporu praktických dovedností 

studentů všech studijních programů Lékařské fakulty s podporou 

metod simulační medicíny, možností zpětné vazby – debriefingu, sys-

tému hodnocení OSCE.

● Podpora předmětů s praktickým dopadem na kompetence absolventů 

a s možností implementace moderních metod výuky simulační medi-

cíny, podpora individuálních dovedností, podpora týmové spolupráce 

profesí ve zdravotnictví.

2. DÍLČÍ CÍL: ROZVOJ NABÍDKY CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Lékařská fakulta je významným subjektem v oblasti zdravotnictví pro odbor-

nou populaci, ale i veřejnost v rámci regionu. Naplňuje tím třetí roli, neboť 

nabízí odborné i zájmové vzdělávání všem generacím. 

Opatření: 

● Aktualizovat programy CŽV a sjednocení legislativních postupů.

● Rozšířit nabídku dle požadavků praxe, trhu práce a společenské potřeby.

● Propagovat kurzy CŽV pro odbornou veřejnost, selektovat programy 

vhodné i pro širokou veřejnost.

● Zefektivnit vzdělávání v rámci celoživotních programů s důrazem na dis-

tanční prvky vzdělávání.

● Začlenit CŽV do systému vnitřního hodnocení vzdělávací činnosti.

Ke sledování 2. dílčího cíle Priority 1 budou použity následující indikátory: 

● Počty nově akreditovaných kurzů celoživotního vzdělávání lékařů 

a dalších zdravotnických pracovníků (certifikované kurzy, akredito-

vané kvalifikační kurzy atd.).

● Počet účastníků celoživotního vzdělávání.
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3. DÍLČÍ CÍL: ROZVOJ SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Lékařská fakulta je významným vzdělavatelem v oblasti specializačního 

vzdělávání pro různé profese ve zdravotnictví v rámci regionu. 

Opatření: 

● Akreditovat vybrané povinné specializační kurzy pro jednotlivé 

lékařské obory.

● Rozvíjet a zkvalitňovat specializační vzdělávání (SV) lékařů v základ-

ních oborech.

● Podporovat registrace lékařů na Lékařské fakultě – podpora první volby.

● Realizovat atestace ve více základních oborech (jejich počet bude 

záviset na rozhodnutí jednotlivých Specializačních oborových rad – SOR).

● Realizovat vybrané povinné kurzy.

Ke sledování 3. dílčího cíle Priority 1 budou použity následující indikátory: 

● Počty nově akreditovaných kurzů specializačního vzdělávání lékařů 

a dalších zdravotnických pracovníků. 

● Počet lékařů zaregistrovaných do specializačního vzdělávání. 

K indikátorům byly vytvořeny následující podpůrné ukazatele:

● Úspěšnost uchazečů specializačního vzdělávání. 

● Počet akreditovaných povinných specializačních kurzů pro jednot-

livé lékařské obory.

4. DÍLČÍ CÍL: PREZENTACE FAKULTY JAKO INSTITUCE POSKYTUJÍCÍ 

KVALITNÍ A ATRAKTIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ S VYSOKÝM UPLATNĚNÍM

Lékařská fakulta poskytuje kvalitní vzdělávání téměř ve všech oblastech zdra-

votnictví, svými studijními programy pokrývá zdravotnické i lékařské profese 

v pregraduálním, ale i v postgraduálním stupni vzdělávání. Fakulta je význam-

ným partnerem zdravotnických zařízení veřejného i soukromého sektoru 

v Moravskoslezském kraji a svým důrazem na kvalitu vzdělávání a inovaci 

ve výuce z pohledu aplikace nových poznatků tvůrčí činnosti do vzdělá-

vání umožňuje maximální uplatnitelnost svých absolventů na trhu práce.

Opatření: 

● Definovat fakultu jako strategického partnera vůči nejvýznamnějším

zdravým konkurentům v dané oblasti vzdělávání, veřejným i privát-

ním institucím v regionu.

● Cíleně propagovat studium na středních školách, jejichž absolventi 

dosahují na fakultě lepších studijních výsledků (vyšší úspěšnost v rámci 

přijímacího řízení, nižší neúspěšnost studia na Lékařské fakultě).

● Zvýšit spolupráci se středními školami – například zapojením do stu-

dentské vědecké odborné činnosti (SVOČ).

● Získat zájem kvalitních uchazečů všech stupňů vzdělávání s důrazem

na doktorská studia, magisterské a navazující magisterské programy.

● Posílit spolupráci s regionální veřejnou správou a zdravotnickými 

organizacemi v regionu s cílem rozvinout konkurenční výhody zalo-

žené na znalostech, kreativitě a podnikavosti za účelem lepší uplat-

nitelnosti absolventů v praxi.

Ke sledování 4. dílčího cíle Priority 1 budou použity následující indikátory: 

● Prezentace fakulty a propagační aktivity. 

● Výrazné zlepšení mediálního obrazu Lékařské fakulty.

● Lékařská fakulta jako rovnocenný odborný partner pro vědecko-vý-

zkumné a vzdělávací instituce, akademičtí pracovníci fakulty jsou sou-

částí odborných týmů, poradenských týmů a další.

● Vytvoření systému SVOČ pro střední školy – pilotní nabídka vědec-

kých témat a portfolia školitelů.
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5. DÍLČÍ CÍL: POSÍLENÍ VÝZNAMU MĚKKÝCH KOMPETENCÍ VE STUDIU

Lékařská fakulta vedle důrazu na odbornost ve vybraných zdravotnic-

kých profesích dbá na rozvoj i dalších kompetencí studentů, budoucích 

absolventů, ve smyslu schopnosti podílet se na tvůrčí činnosti, kvalitní 

odborné jazykové kompetence a schopnosti odborné a zároveň přívě-

tivé komunikace.

Opatření: 

● Nabídnout studentům další růstové aktivity mimo vlastní odborné 

aspekty studia.

● Podpořit rozvoj tvůrčí, zájmové a spolkové činnosti studentů s cílem 

zlepšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce (zavedení předmětů 

s vědeckou tematikou, zájmové volitelné stáže preklinických a klinic-

kých oborů, předměty a kurzy na posílení komunikačních dovednosti).

● Vytvářet podněty a pozitivní motivaci akademických pracovníků pro 

práci se studenty se specifickými potřebami.

Ke sledování 5. dílčího cíle Priority 1 budou použity následující indikátory: 

● Počet volitelných stáží – kategorie volitelných předmětů. 

● Počet aktivit vedoucích ke zlepšení komunikačních dovedností. 

● Počet podpořených studentů se specifickými potřebami. 

● Podpora vyrovnání příležitostí ve studiu pro studenty se specifickými 

potřebami (bezbariérové přístupy, konzultace, podpůrné materiály a další).

● Podpora aktivit studentských a zájmových spolků v rámci plnění třetí 

role fakulty ve smyslu celospolečenského dopadu (prevence a pod-

pora veřejného zdraví, zdravého životního stylu a další).

6. DÍLČÍ CÍL: PROHLOUBENÍ A PODPORA INTERNACIONALIZACE 

VE VÝUCE

Lékařská fakulta je regionálním vzdělavatelem široké škály zdravotnických 

profesí, nicméně orientuje se i na poskytování vzdělávání v cizojazyčných 

studijních programech v místě působení jak v České republice, tak i v zahra-

ničí (Švýcarsko). Tyto aktivity vnímá jako důležitou součást internacionali-

zace vysokého školství, regionu, ale i oblasti zdravotnictví. 

Opatření: 

● Rozšířit nabídku předmětů vyučovaných v anglickém jazyce nebo 

zavedení jednotlivých témat v anglickém jazyce pro studenty zapsané 

do programů vyučovaných v českém jazyce.

● Realizovat studijní program General Medicine v angličtině ve vyšších 

ročnících a připravit novou akreditaci.

● Stabilizovat a rozšířit spolupráci ve vzdělávací činnosti s partnery 

v zahraničí jak v rámci EU, tak i mimo EU – navrhnout strategii pro spo-

lečná studia (partnerský smluvní vztah, joint degree atd.).

● Optimalizovat strukturu partnerů pro celé spektrum studijních pro-

gramů a typů studia.

● Zvýšit zapojení hostujících zahraničních odborníků do řádné výuky 

a tvůrčí činnosti.

● Zvýšit počty přijíždějících a vyjíždějících studentů všech typů studia,

podpořit tvůrčí pobyty doktorandů motivačním stipendiem (systém 

opatření).

● Realizovat mobility (ongoing, incoming) studentů všech typů studia – 

zejména pracovní stáže, VIA, OU Aid, free movers.

● Podporovat tvůrčí pobyty doktorských studentů motivačním stipendiem.

● Rozšířit mezinárodní spolupráci v programu Erasmus+.

● Zapojit zahraniční odborníky do výuky v českých studijních programech.

● Realizovat kurzy anglického jazyka pro akademické a neakademické 

pracovníky.

● Podporovat akademické pracovníky ve výuce zahraničních studentů 

(kurzy, tvorba a překlady výukových materiálů, nákupy pomůcek a literatury).

● Podporovat mobilitu akademických a neakademických pracovníků 

(Erasmus+, To Be In).

● Zapojit akademické pracovníky do odborných vzdělávacích akcí 

(včetně online aktivit).

Ke sledování 6. dílčího cíle Priority 1 budou použity následující indikátory: 

● Počet předmětů vyučovaných v anglickém jazyce nebo počet předmětů 

s minimálně jedním tématem v anglickém jazyce pro studenty zapsané 

do programů vyučovaných v českém jazyce.

● Počet partnerství v programu Erasmus+.

● Počet nově uzavřených smluv o zahraniční spolupráci (nejen Erasmus+). 

● Počet akademických i neakademických pracovníků účastnících se jazy-

kového vzdělávání organizovaného LF OU. 

● Počet zahraničních studentů na LF OU v rámci incoming pobytů. 

K indikátorům byly vytvořeny následující podpůrné ukazatele:

● Počet partnerství se zahraničními institucemi (mimo Erasmus+).

● Počet zahraničních odborníků zapojených do výuky.
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7. DÍLČÍ CÍL: PODPORA KVALITY DOKTORSKÉHO STUDIA S DŮRA-

ZEM NA SEPĚTÍ S TVŮRČÍ ČINNOSTÍ FAKULTY

Doktorský stupeň vzdělávání je nedílnou součástí postgraduálního vzdě-

lávání Lékařské fakulty v nelékařských a lékařských zdravotnických studij-

ních programech. Rozvoj tvůrčí činnosti fakulty a její personální rozvoj jsou 

úzce spjaty s kvalitou vzdělávání v doktorském stupni. 

Opatření: 

● Zvýšit kvalitu tvůrčí činnosti doktorandů zavedením systémové pod-

pory předmětů s akcentem na samotnou tvorbu publikačních výstupů.

● Zvýšit kvalitu doktorského studia podporou mobilit studentů a zahra-

ničních odborníků (řešitelů zahraničních projektů).

● Zvýšit kvalitu doktorského studia modernizací infrastruktury a pří-

strojového vybavení.

Ke sledování 7. dílčího cíle Priority 1 budou použity následující indikátory: 

● Počet nově zavedených předmětů koncipovaných jako příprava k pub-

likační aktivitě. 

● Počet uskutečněných zahraničních stáží v rozsahu minimálně 1 měsíc 

u studentů doktorských studijních programů. 

8. DÍLČÍ CÍL: HABILITAČNÍ A JMENOVACÍ ŘÍZENÍ

Opatření: 

● Usilovat o získání práv konat  habilitační a jmenovací řízení v oblas-

tech vzdělávání Lékařské fakulty.

● Vytvořit motivační plán personálního rozvoje akademických pracov-

níků s důrazem na habilitační a jmenovací řízení.

Ke sledování 8. dílčího cíle Priority 1 bude použit následující indikátor: 

● Počty oborů s habilitačním a jmenovacím řízením na LF OU.
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2/Excelentní vědou
k rozvoji poznání

Vědecká aktivita Lékařské fakulty vykazuje v celé desetileté historii fakulty 

vzrůstající tendenci, nicméně v mnoha oblastech stále nedosahuje celo-

státního průměru. Dle hodnocení výzkumných organizací v segmentu vyso-

kých škol v roce 2020 provedeného Ministerstvem školství, mládeže a tělo-

výchovy byla oblast Medical and Health Sciences na Ostravské univerzitě 

v modulu 2 hodnocena jako průměrná (známka C). V oblasti klinické medi-

cíny byly dosaženy významné vědecké výsledky především v oboru hema-

toonkologie, v oblasti zdravotnických věd v ošetřovatelství a epidemiologii, 

z ostatních oblastí především v biomedicíně. Klinická medicína patří k nej-

robustnějším oborům na Ostravské univerzitě (18 % všech výsledků insti-

tuce), v přepočteném hodnocení počtu článků v Q2 a Q3 nad průměrnou 

úrovní ČR. Obdobně nadprůměrná je Lékařská fakulta také v oblasti nelé-

kařských zdravotnických oborů.

Na LF OU je mezioborová, meziinstitucionální a mezinárodní spolupráce 

realizována v řadě již existujících projektů (epidemiologický výzkum, obezi-

tologie, interní a chirurgické obory). V tomto směru jsou také podporovány 

bilaterální projekty v rámci konkrétních výzev (MFČR, MZV). Internacionali-

zaci v oblasti vědecko-výzkumných aktivit lze podpořit výměnnými pobyty 

mladých výzkumníků na těch vybraných zahraničních pracovištích, která 

své aktivity realizují v podporovaných prioritních směrech LF OU, případně 

ve směrech potenciálně perspektivních pro LF OU.

Současnými nedostatky ve vědecké a výzkumné činnost jsou především 

malý počet excelentních týmů, nevyrovnanost vědeckého výkonu mezi jed-

notlivými obory, nízká výkonnost především v preklinických oborech, velmi 

nízký počet získaných a řešených grantů CEP a nedostatečná spolupráce 

se soukromým sektorem s nízkým objemem financí z transferu.

Prioritou v oblasti vědy a výzkumu v následujícím pětiletém období 

je výrazné zvýšení vědeckého výkonu v absolutním hodnocení, a to jak 

v publikacích, tak v získaných grantových projektech, zvýšení počtu stu-

dentů doktorských studijních programů (DSP), a to především interních 

doktorandů vlastních DSP spolu  se zvýšením počtu akreditovaných DSP 

na Lékařské fakultě Ostravské univerzity. 



24

D
lo

u
h

o
d

o
b

ý
 z

á
m

ě
r

25

L
é

k
a

ř
s

k
á

 fa
k

u
lta



26

D
lo

u
h

o
d

o
b

ý
 z

á
m

ě
r

27

L
é

k
a

ř
s

k
á

 fa
k

u
lta

K docílení růstu vědecké a výzkumné aktivity je potřeba podporovat pře-

devším mezioborovou spolupráci a zapojení se do mezinárodních studií 

a projektů. Lékařská fakulta považuje za prioritní oba připravované celou-

niverzitní projekty LERCO a REFRESH. Projekt LERCO by se měl stát klíčo-

vým projektem následujícího období, spojeným nejen s personálním, ale 

také s infrastrukturním i materiálně-technickým posílením vědy a výzkumu 

na Lékařské fakultě a potažmo i celé univerzitě. Zapojení do celouniverzit-

ního projektu REFRESH, který je připravován ve spolupráci s Vysokou ško-

lou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava, by mělo přinést další roz-

šíření mezioborové spolupráce, která je nezbytná pro další rozvoj vědy 

a výzkumu Lékařské fakulty.

V této prioritě si stanovujeme následující dílčí cíle: 

1. dílčí cíl: Rozvoj udržitelné excelence ve vědě a výzkumu

2. dílčí cíl: Zvýšení provázání výzkumu se vzděláváním

3. dílčí cíl: Rozvoj mezioborové spolupráce ve vědě

4. dílčí cíl: Zvýšení efektivity transferu poznatků do veřejné 

a aplikační sféry

5. dílčí cíl: Posílení mezinárodní spolupráce ve vědě

1. DÍLČÍ CÍL: ROZVOJ UDRŽITELNÉ EXCELENCE VE VĚDĚ A VÝZKUMU

Během 10leté historie Lékařské fakulty se podařilo vybudovat několik 

vědeckých týmů dosahujících excelence svých vědeckých výsledků, které 

jsou srovnatelné s výsledky týmů v národním, evropském a vzácně i svě-

tovém měřítku. Srovnání přepočteného vědeckého výkonu s ostatními 

lékařskými fakultami v České republice je uvedeno v Grafu č. 1. Z grafu 

vyplývá, že Lékařská fakulta Ostravské univerzity dosahuje podprůměr-

ných, ale nikoli nejnižších hodnot ve vědecké činnosti při přepočtu na nor-

movaného pracovníka.

Graf č.1: Srovnání vědeckého výkonu lékařských fakult v ČR

Opatření: 

● Podporovat založení nových výzkumných týmů a center. 

● Maximálně podporovat přípravu projektu LERCO.

● Připravit podklady pro projekt REFRESH za lékařskou a nelékařskou 

zdravotnickou oblast.

● Vytvořit nový systém hodnocení vědeckých center.

● Vytvořit nový systém hodnocení vědeckého výkonu jednotlivých 

kateder, klinik a ústavů odrážející novou metodiku Ostravské univer-

zity a Metodiku 17+.

● Vytvořit systém finančního ohodnocení excelentních vědeckých výstupů.

● Zdokonalit systém vyhledávání relevantních grantových výzev 

na Projektovém oddělení fakulty.

● Aktualizovat systém kontroly probíhajících grantových projektů.

● Založit vědecko-výzkumnou komisi jako poradní orgán děkana fakulty 

v oblasti vědy a výzkumu.

● Vytvořit vhodné podmínky a podpůrné týmy pro tvorbu vědeckých publikací.

● Podpořit překlady a editace textů publikací do cizího jazyka.

● Vytvořit podmínky pro finanční podporu publikování výsledků vědecké 

práce v časopisech s definovaným publikačním poplatkem, přede-

vším open access.

Ke sledování 1. dílčího cíle Priority 2 budou použity následující indikátory: 

● Hodnocení vědeckého výkonu fakulty v rámci nového systému hod-

nocení DKRVO (hodnocení v pětistupňové škále A–E), výchozí hodnota C.

● Přijaté vědecké grantové projekty (nezapočítávají se interní gran-

tové projekty).

K indikátorům byly vytvořeny následující podpůrné ukazatele:

● Článek v časopise s impakt faktorem dle Web of Science (WoS) v kalen-

dářním roce, celkový počet na normovaného pracovníka. 

● Článek v časopise s impakt faktorem dle Web of Science (WoS) v Q1 

nebo Q2 v kalendářním roce, celkový počet na normovaného pracovníka. 

● Článek v časopise databáze SCOPUS (mimo WoS) v kalendářním 

roce, celkový počet na normovaného pracovníka.

● Kapitola v monografii v kalendářním roce, celkový počet na normo-

vaného pracovníka.

● Monografie v kalendářním roce, celkový počet na normovaného pracovníka.

● Získaný grant CEP (včetně OP VVV) v kalendářním roce.

● Získaný grant mimo CEP v kalendářním roce (nezapočítávají se interní 

grantové projekty).
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2. DÍLČÍ CÍL: ZVÝŠENÍ PROVÁZÁNÍ VÝZKUMU SE VZDĚLÁVÁNÍM

Začlenění studentů do vědeckých týmů je klíčové pro rozvoj vědy a výzkumu 

na fakultě. Se základy vědecké práce jsou v rámci výuky seznamováni stu-

denti všech bakalářských, navazujících magisterských, magisterských a pře-

devším doktorských studijních programů. V současné době je na Lékařské 

fakultě akreditováno 5 doktorských studijních programů, 3 v lékařských a 2 

v nelékařských zdravotnických oborech. Tento nízký počet vychází z krátké 

historie Lékařské fakulty. Předměty s vědeckým zaměřením jsou obsaženy 

v sylabech také ostatních studijních programů. U studentů studijního pro-

gramu Všeobecné lékařství je zatím podíl předmětů věnovaných základům 

vědy a výzkumu velmi nízký, ale nevymyká se z průměru v České republice. 

Nicméně v současnosti v mnohých vyspělých zemích světa je věda a výzkum 

v průběhu studia Všeobecného lékařství výrazně vyšší a studenti, obdobně 

jako čeští studenti bakalářských a navazujících magisterských studijních 

programů nelékařských zdravotnických oborů, mají povinnost vypracovat 

a obhájit vědeckou práci.

Prioritou Lékařské fakulty v oblasti výzkumu ve vzdělávání v nadcházejícím 

období je rozvoj doktorského studia s důrazem na jeho kvalitu a efektivitu. 

Je nezbytně nutné zvýšit počet akreditovaných doktorských studijních pro-

gramů (DSP) a počtu studentů DSP,  především interních. Zároveň je potřeba 

sledovat a podporovat úspěšné ukončení studia ve standardní studijní době. 

Nejen studenty doktorských studijních programů, ale také studenty ostat-

ních bakalářských, navazujících magisterských a magisterských studij-

ních programů je potřeba v co největší míře začlenit do vědeckých týmů.

Opatření: 

● Vytvářet nové povinné, povinně volitelné a volitelné předměty 

vědecké kategorie.

● Zvyšovat motivaci studentů, mladých vědců a lékařů k zapojení 

se do vědeckých týmů.

● Vytvořit nový systém finančního ohodnocení excelentních vědec-

kých výstupů.

● Podporovat studentskou vědeckou a odbornou činnost.

● Zajistit fungující infrastrukturu pro zapojení studentů do vědecké činnosti.

● Podporovat vnitřní grantovou soutěž, ať již na univerzitní, nebo 

na fakultní úrovni.

Ke sledování 2. dílčího cíle Priority 2 budou použity následující indikátory: 

● Doktorský studijní program na Lékařské fakultě Ostravské univerzity.

● Student doktorského studijního programu na Lékařské fakultě 

Ostravské univerzity.

● Student prokazatelně zapojený do financovaného vědeckého projektu CEP.

● Student prokazatelně zapojený do financovaného vědeckého pro-

jektu mimo CEP.

K indikátorům byly vytvořeny následující podpůrné ukazatele:

● Student s úspěšně ukončeným doktorským studijním programem 

(získání titulu Ph.D.) na Lékařské fakultě Ostravské univerzity.

● Student s úspěšně ukončeným doktorským studijním programem 

(získání titulu Ph.D.) ve standardní době studia na Lékařské fakultě 

Ostravské univerzity.

● Akademik nebo vědecký pracovník Lékařské fakulty Ostravské univer-

zity studující doktorský studijní program.

● Student zapojený do vědeckého týmu.

3. DÍLČÍ CÍL: ROZVOJ MEZIOBOROVÉ SPOLUPRÁCE VE VĚDĚ

Mezioborová spolupráce výrazně zvyšuje potenciál pro úspěšné žádosti 

a řešení grantových projektů a publikace výsledků vědeckých studií. Během 

10 let existence Lékařské fakulty v Ostravě byly položeny základy pro mezio-

borovou spolupráci, a to jak uvnitř fakulty, tak mezi fakultami Ostravské uni-

verzity a mezi vědeckými institucemi v České republice. V současné době 

je tato spolupráce nejvíce rozvinuta u excelentních vědeckých týmů. Slabé 

místo Lékařské fakulty je v nerovnoměrném zapojení mezioborové spolu-

práce v rámci jednotlivých oborů. Prioritou pro následující období je zin-
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tenzivnit mezioborovou spolupráci se zaměřením na získání většího počtu 

grantových projektů a publikací výsledků vědecké práce v impaktovaných 

časopisech, především v Q1 a Q2.

Opatření: 

● Podpořit vytváření mezioborových týmů.

● Vytvořit systém finanční podpory při tvorbě mezioborových projektů.

● Pořádat semináře a workshopy zaměřené na multioborovou spolu-

práci v rámci pracovišť Lékařské fakulty.

● Pořádat semináře a workshopy zaměřené na multioborovou spolu-

práci mezi fakultami Ostravské univerzity.

● Pořádat a spolupořádat konference a workshopy s dalšími vědeckými 

institucemi v České republice.

● Vyhledávat relevantní grantové výzvy na Projektovém oddělení fakulty.

● Podpořit smluvní spolupráci mezi vědeckými institucemi v České republice.

Ke sledování 3. dílčího cíle Priority 2 budou použity následující indikátory: 

● Článek v časopise s impakt faktorem dle Web of Science (WoS) se spo-

luautory z různých oborů dle FORD v kalendářním roce.

● Článek v časopise v databázi Scopus (mimo WoS) se spoluautory 

z různých oborů dle FORD v kalendářním roce, počet na normova-

ného pracovníka.

● Získaný grant CEP (včetně OP VVV) se spoluautory z různých oborů 

dle FORD v kalendářním roce.

● Získaný grant mimo CEP se spoluautory z různých oborů dle FORD 

v kalendářním roce.

4. DÍLČÍ CÍL: ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY TRANSFERU POZNATKŮ 

DO VEŘEJNÉ A  APLIKAČNÍ SFÉRY

Lékařská fakulta spolupracuje s Centrem transferu poznatků a technologií 

Ostravské univerzity. V minulých letech získala 3 národní patenty a užitný vzor 

a v současnosti probíhají projekty, jejichž výstupem mají být další národní 

i mezinárodní patenty. V současnosti Lékařská fakulta disponuje pouze jed-

nou licencí. Prioritou v následujícím období je výrazně zvýšit činnosti, které 

povedou ke zvýšení objemu financí z transferu a výzkumných výsledků, 

které je možno chránit patentem a užitným vzorem.

Opatření: 

● Podporovat spolupráci pracovníků a vědeckých týmů Lékařské fakulty 

s aplikační sférou.

● Zvyšovat počet uzavřených smluv o spolupráci mezi Lékařskou fakul-

tou Ostravské univerzity a soukromými subjekty.

● Podporovat tvorbu konsorcií, ve kterých bude členem Lékařská fakulta 

Ostravské univerzity.

● Zvýšit spolupráci mezi partnery v rámci stávajících klastrů, ve kterých 

je zahrnuta Lékařská fakulta.

Ke sledování 4. dílčího cíle Priority 2 budou použity následující indikátory: 

● Objem financí za transfer v kalendářním roce v Kč.

● Nestátní zdravotnické zařízení Ostravské univerzity pod garancí 

Lékařské fakulty.

● Smlouva o spolupráci se soukromým sektorem, zahrnující spolupráci 

ve vědě a výzkumu (mimo smlouvy v rámci grantových projektů).

● Vznik konsorcia Lékařské fakulty a soukromé sféry ve smyslu trans-

feru tvůrčí činnosti a poznatků do praxe.

5. DÍLČÍ CÍL: POSÍLENÍ MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE VE VĚDĚ

Mezinárodní vědecká spolupráce je klíčová pro konkurenceschopnost 

a excelenci vědeckých týmů. V této oblasti jsou aktivity akademiků a vědec-

kých pracovníků Lékařské fakulty zatím stále na nízké úrovni a omezené jen 

na relativně malý počet vědeckých týmů, což je dáno především krátkou 

dobou fungování fakulty. Hlavní prioritou v následujícím období je zvýšení 

počtu týmů zapojených do mezinárodních studií a projektů. Nezbytnou pod-

mínkou pro úspěšnou spolupráci je také posilování jazykových kompetencí 

zaměstnanců a podpora ze strany Projektového oddělení Lékařské fakulty.

Opatření: 

● Podporovat vznik spolupráce na mezinárodní úrovni.

● Podporovat jazykové kompetence zaměstnanců fakulty.

● Podporovat začlenění vědeckých pracovníků a akademiků fakulty 

do mezinárodních vědeckých týmů.

● Zvyšovat počet uzavřených smluv o spolupráci včetně vědy a výzkumu 

mezi Lékařskou fakultou Ostravské univerzity a zahraničními partnery.

● Podporovat tvorbu mezinárodních konsorcií, ve kterých bude členem 

Lékařská fakulta Ostravské univerzity.

Ke sledování 5. dílčího cíle Priority 2 budou použity následující indikátory: 

● Článek v časopise s impakt faktorem dle Web of Science (WoS) 

se zahraničními spoluautory v kalendářním roce.

● Získaný grant se zahraničními spoluřešiteli v kalendářním roce.
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3/Fakulta spojená se 
společností – fakulta 
pro společnost
Lékařská fakulta Ostravské univerzity je institucí, která má díky spektru pro-

fesionálů ve svých oborech možnost nabídnout nejen výukové a vědecké 

kapacity, ale i možnosti služeb a servisu pro širokou veřejnost v rámci regi-

onu, ve kterém působí. Dalším aspektem je vysoká společenská potřeba 

lékařů a zdravotnických profesí v rámci České republiky.

V této prioritě si stanovujeme následující dílčí cíle: 

1. dílčí cíl: Koordinace organizačních kapacit a harmonizace aktivit LF 

OU pro společnost

2. dílčí cíl: Společenskou angažovaností k rozvoji regionu 

a sociální soudržnosti

1. DÍLČÍ CÍL: KOORDINACE ORGANIZAČNÍCH KAPACIT A HARMONI-

ZACE 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 akti-

vit a společenské angažovanosti formou dobrovolnictví a pořádání akcí. 

Pro naplnění svých cílů by měla fakulta vytvořit ucelený systém nabídky slu-

žeb, zajistit potřebné personální kapacity na úrovni organizačních jedno-

tek struktur Lékařské fakulty a rozšířit i počet participujících akademických 

a neakademických pracovníků a studentů na aktivitách v této oblasti. Záro-

veň Lékařská fakulta přispívá k formování zdravotnictví v ČR.

Opatření: 

● Analyzovat možnosti komerční a poradenské činnosti.

● Rozšířit nabídku CŽV a dalších aktivit pro veřejnost.

● Monitorovat poptávku veřejnosti po vzdělávacích akcích.

● Evaluovat kvalitu činnosti v této oblasti a dbát na její vysoký standard.

● Revidovat činnosti v oblasti CŽV a dalších aktivit pro veřejný, soukromý, 

neziskový a občanský sektor.
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● Zvyšovat počet absolventů LF na základě společenské potřeby v rámci 

ekonomického kontextu.

● Formulovat stanoviska k zásadním otázkám medicíny a zdravotnictví 

jako součást odpovědnosti fakulty za rozvoj společnosti.

● Podílet se aktivně při utváření zákonných norem souvisejících se sys-

témem vzdělávání a zdravotní péče v České republice.

Ke sledování 1. dílčího cíle Priority 3 budou použity následující indikátory: 

● Počet realizovaných kurzů a vzdělávacích aktivit pro veřejnost.

● Procento pracovišť zapojených do poradenské a komerční činnosti. 

● Počet spolupracujících subjektů z veřejného sektoru, komerčních 

a neziskových organizací. 

K indikátorům byl vytvořen následující podpůrný ukazatel:

● Počet akcí pořádaných studentskými organizacemi na LF s pod-

porou fakulty. 

2. DÍLČÍ CÍL: SPOLEČENSKOU ANGAŽOVANOSTÍ K ROZVOJI REGI-

ONU A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI

Vznik Lékařské fakulty je jistým mezníkem v rámci humanizace vysoce indust-

riální společnosti v regionu jejího působení. Akademici a studenti OU svou 

společenskou angažovaností přispívají k rozvoji a sociální soudržnosti v Ost-

ravě a celém regionu. Zároveň svými aktivitami významně zviditelňují nejen 

samotnou fakultu, ale i univerzitu.

LF má potenciál stát se 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 objevují také nové společenské výzvy a potřeby cílových skupin a exis-

tuje významný prostor pro další zvyšování kvality a rozsahu těchto aktivit. Spo-

lečenská angažovanost akademiků a studentů v široce chápaném rozvoji regi-

onu je nezaměnitelným charakteristickým znakem OU, ale i Lékařské fakulty.

Právě tak je důležitý příliv zahraničních studentů, výuka anglicky mluvících 

studentů významně obohacuje mezinárodní charakter nejen akademického 

prostředí, ale i regionu.

Opatření: 

● Rozvíjet a podporovat dobrovolnickou činnost 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.

● Podporovat studijní programy v cizím jazyce (převážně anglickém 

a italském).

● Zavést nástroje pro aktivní vyhledávání příležitostí k participaci na akti-

vitách ve významných institucích (neziskové organizace, komise, 

výbory zřizované veřejným sektorem – městem Ostravou a Moravsko-

slezským krajem, jakož i jinými kraji či ústředními orgány státní správy).

● Vytvořit katalog služeb LF OU určený pro spolupráci s veřejnou, 

komerční a neziskovou sférou.

Ke sledování 2. dílčího cíle Priority 3 bude použit následující indikátor: 

● Aktualizace katalogu služeb a dobrovolnické činnosti LF OU.

K indikátorům byly vytvořeny následující podpůrné ukazatele:

● Počet studijních programů v cizím jazyce.

● Počet studentů studujících ve studijních programech v cizím jazyce.
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4/Internacionalizace
Lékařská fakulta OU nepřetržitě a systematicky rozvíjí své činnosti v oblasti 

internacionalizace. Ve vzdělávací oblasti v posledních letech rozšiřuje 

nabídku předmětů v anglickém jazyce ve všech studijních programech. 

Rozšiřuje také kapacity počtu studentů v cizojazyčných studijních progra-

mech General Medicine a Fisioterapia, které organizuje. Dlouhodobá spo-

lupráce fakulty s několika desítkami zahraničních institucí přispívá k zajiš-

tění srovnatelné evropské úrovně kvality studijních programů mezinárodně 

regulovaných zdravotnických profesí. Lékařská fakulta v posledních deseti 

letech podporuje své akademické i neakademické pracovníky v získávání 

jazykových kompetencí prostřednictvím jazykových kurzů, které organizuje 

pro specifické cílové skupiny. Podporuje participaci akademických pra-

covníků na mezinárodních odborných vzdělávacích aktivitách a v meziná-

rodních projektech, podporuje spolupráci svých pracovišť se zahraničními 

institucemi za účelem výměny zkušeností a sdílení výukových, výzkumných 

a rozvojových kapacit.

V této prioritě si stanovujeme následující dílčí cíle: 

1. dílčí cíl: Internacionalizace lidských zdrojů

2. dílčí cíl: Mezinárodní prostředí a přitažlivost LF pro zahraniční stu-

denty a akademické pracovníky

 

1. DÍLČÍ CÍL: INTERNACIONALIZACE LIDSKÝCH ZDROJŮ

Lékařská fakulta v rámci internacionalizace ve vzdělávání podporuje jazy-

kové kompetence svých zaměstnanců a aktivně rozšiřuje zahraniční spo-

lupráci se vzdělávacími a vědecko-výzkumnými institucemi veřejného 

i soukromého sektoru. 

Opatření:

● Posílit nabídku kurzů anglického jazyka pro akademické a neakade-

mické pracovníky.

● Podpořit administrativní pracovníky v získávání jazykových kompe-

tencí v angličtině využitelných na fakultě.

● Podpořit akademické pracovníky ve výuce zahraničních studentů. 

● Rozvíjet zahraniční mobility akademických a neakademických pra-

covníků (Erasmus+, To Be In aj.).
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● Posílit mezinárodní odborné kompetence akademických pracovníků 

účastí na odborných vzdělávacích akcích.

● Podpořit spolupráci se zahraničními partnery a zapojení akademic-

kých pracovníků do mezinárodních aktivit a projektů (Erasmus K2, 

Visegrad Funds, EU COST aj.).

● Vytvořit podmínky pro pozici zahraniční hostující profesor.

● Vytvořit podmínky pro vědecko-akademickou pozici zahraniční „postdoc“.

Ke sledování 2. dílčího cíle Priority 4 budou použity následující indikátory: 

● Počet zahraničních mobilit akademických a neakademických pracovníků.

● Počet mezinárodních projektů.

K indikátorům byly vytvořeny následující podpůrné ukazatele:

● Zřízení pozice zahraniční hostující profesor.

● Zřízení pozice zahraniční „postdoc“.

● Počet studentů LF zapojených do buddy programu.

2. DÍLČÍ CÍL: MEZINÁRODNÍ PROSTŘEDÍ A PŘITAŽLIVOST LF PRO 

ZAHRANIČNÍ STUDENTY A AKADEMICKÉ PRACOVNÍKY

Roli Lékařské fakulty v internacionalizaci regionu nelze opomenout vzhle-

dem k možnosti výchovy budoucích absolventů zdravotnických profesí nejen 

v jejich mateřském jazyce, tj. češtině. Intenzita této aktivity se odvíjí od dosta-

tečné prezentace fakulty na mezinárodních odborných a společenských 

akcích, ale i samotnou prezentací informací v cizím jazyce. Fakulta posky-

tuje svým studentům a zaměstnancům – cizincům zázemí ve službách tak, 

aby jejich adaptace a rozvoj byly rychlé a úspěšné.

Opatření:

● Realizovat studijní programy vyučované v cizích jazycích a získávat 

zahraniční studenty.

● Propagovat mezinárodní aktivity a mobility studentů a akademických 

pracovníků (incoming).

● Prezentovat fakultu na mezinárodních akcích a odborných setkáních, 

web stránkách a sociálních sítích.

● Navazovat a rozvíjet partnerství se zahraničními institucemi (TOP uni-

verzity, univerzity v rozvojových zemích).

● Zkvalitnit zázemí pro zahraniční studenty a akademické pracovníky 

(adaptační kurz, buddy program, sociální zázemí, monitoring spokojenosti).

● Zajistit vícejazyčné studijní a pracovní prostředí a aktivity podporující 

integraci mezinárodních studentů a akademických pracovníků.

● Zkvalitnit obsah a formu mezinárodních webových stránek.

Ke sledování 3. dílčího cíle Priority 4 budou použity následující indikátory: 

● Vytvoření bilingválního orientačního systému.

● Vytvoření vícejazyčných verzí nově schválených vnitřních 

předpisů a opatření.

● Rozšíření webové prezentace LF OU v cizojazyčných verzích.

● Rozšíření portfolia smluv s mezinárodními náborovými organizacemi.
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5/Lidé, zázemí 
a technologie
V této prioritě si stanovujeme následující dílčí cíle: 

1. dílčí cíl: Ekonomika a rozvoj infrastruktury

2. dílčí cíl: Rozvoj lidských zdrojů 

3. dílčí cíl: Profesionalizací administrativy k vyšší kvalitě 

poskytovaných služeb

1. DÍLČÍ CÍL: EKONOMIKA A ROZVOJ INFRASTRUKTURY

Lékařská fakulta poskytuje prostorové zázemí pro vzdělávání, tvůrčí a mezi-

národní činnost, zajišťuje administrativní činnosti spojené s těmito hlavními 

třemi směry činností a rovněž finanční stabilitu.

Opatření:

● Stabilizovat finance na vzdělávací činnost tak, aby odrážely reálnou 

potřebu pro zajištění kvality výuky studentů.

● Zajistit kontinuitu financování navýšení kapacit lékařských fakult.

● Zvýšit příjmy z placeného studia (například zahraniční pobočky).

● Navázat spolupráci se soukromým sektorem s potenciálem navýšení 

příjmů, které by dále mohly sloužit k financování rozvoje fakulty.

● Zvýšit podíl ostatních příjmů (např. očkovací centrum).

● Analyzovat potenciální příjmy z řešených projektů do budoucna.

● Řízení finančních rizik: zajistit kofinancování strategických infrastruk-

turních projektů (např. LERCO), včetně zajištění financování provozní 

udržitelnosti těchto projektů.

● Aktualizovat Generel LF OU.

● Rekonstruovat a modernizovat prostory včetně vybavení.

● Analyzovat potřebnost inovace modelového a přístrojového zabez-

pečení výuky a dalšího vybavení.

Ke sledování 1. dílčího cíle Priority 5 budou použity následující indikátory:

● Aktualizace metodiky rozdělování příspěvku ze státního rozpočtu 

na vzdělávání a tvůrčí činnost.

● Zvyšování podílu jiných zdrojů na rozpočtu fakulty  (vícezdrojové financování).

● Rekonstrukce budov Lékařské fakulty.

● Příprava výstavby nového prostorového zázemí Lékařské fakulty.
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2. DÍLČÍ CÍL: ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

Lékařská fakulta podporuje rozvoj svých akademických i neakademických 

pracovníků, motivuje studenty a zaměstnance k vyšším výkonům a to vše 

s ohledem na potřeby každého z nich jako jedince.

Opatření: 

● Aktualizovat motivační plán týkající se personálního rozvoje a pod-

pory v oblasti vědy.

● Udílet prestižní ceny za mimořádné studijní, vědecké, sportovní a další 

počiny studentů fakulty.

● Analyzovat potřeby akademických pracovníků (s úvazkem 1,0 a s úvaz-

kem nižším než 1,0).

● Analyzovat potřeby a motivaci neakademických pracovníků.

Ke sledování 2. dílčího cíle Priority 5 budou použity následující indikátory: 

● Vytvoření kariérního řádu.

● Pravidelná systemizace míst akademických i neakademických pracovníků.

3. DÍLČÍ CÍL: PROFESIONALIZACÍ ADMINISTRATIVY K VYŠŠÍ KVALITĚ

POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Jedním z cílů fakulty je snížení administrativní zátěže ve vzdělávací, tvůrčí 

a mezinárodní činnosti, a to zřizováním jednotlivých oddělení fakulty a pozic 

administrátorů dle aktuální potřeby. 

Opatření: 

● Analyzovat mzdové a personální administrativní zázemí fakulty.

● Zvyšovat kvalifikaci zaměstnanců Děkanátu LF.

● Systemizovat pracovní místa administrativního aparátu včetně kvali-

fikačních a dovednostních požadavků na jednotlivé pozice.

● Zavést systém pravidelného hodnocení služeb poskytovaných admi-

nistrativními složkami.

● Analyzovat rozdělení administrativních činností.

Ke sledování 3. dílčího cíle Priority 5 budou použity následující indikátory: 

● Pravidelné vzdělávání administrativních pracovníků.

● Pravidelné hodnocení činností administrativních pracovníků.

● Optimalizace administrativní struktury.
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6/Komunikace jako 
základ spolupráce
Na fakultě existuje otevřená komunikace a sounáležitost mezi lidmi, kteří 

zde působí. Fakulta zabezpečuje důstojné podmínky pro všechny zaměst-

nance, systematicky podporuje své studenty, oceňuje jejich výsledky a je ote-

vřená jejich aktivitám.

V této prioritě si stanovujeme následující dílčí cíle: 

1. dílčí cíl: Vnitřní komunikací k posílení fakultní pospolitosti

2. dílčí cíl: Vnější komunikace jako brána do společnosti

3. dílčí cíl: Marketing jako nástroj pro prosazení kvalitní vědy a studia

 

1. DÍLČÍ CÍL: VNITŘNÍ KOMUNIKACÍ K POSÍLENÍ FAKULTNÍ POSPOLITOSTI

Lékařská fakulta klade důraz na otevřenou a upřímnou komunikaci mezi 

jednotlivými subjekty, uchazeči, studenty a zaměstnanci. 

Opatření: 

● Zlepšit vzájemnou komunikaci studentů a zaměstnanců.

● Analyzovat vnitřní komunikaci.

● Rozvíjet fakultní zpravodajství a komunikaci se studenty.

● Využívat odborníky z řad absolventů.

● Organizovat společné akce studentů a zaměstnanců.

● Podporovat sounáležitost studentů, zaměstnanců i absolventů s fakultou.

● Podporovat studentské spolky a další zájmové činnosti.

● Prohloubit spolupráci s Klubem absolventů LF OU.

● Vytvořit vhodné prostředí pro komunikaci s absolventy.

Ke sledování 1. dílčího cíle Priority 6 budou použity následující indikátory: 

● Monitoring úrovně kvality komunikace mezi zaměstnanci a studenty.

● Monitoring úrovně kvality komunikace mezi zaměstnanci a vedením fakulty.

● Počet společenských aktivit se studenty nebo absolventy.
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2. DÍLČÍ CÍL: VNĚJŠÍ KOMUNIKACE JAKO BRÁNA DO SPOLEČNOSTI

Fakulta klade důraz na nutnost sdělování informací odborné i laické veřej-

nosti s důrazem na vhodnost volby stylu podání dané informace pro její jas-

nost, srozumitelnost a pravdivost.

Opatření:

● Využívat sociální sítě pro komunikaci s odpovídajícími cílovými skupinami.

● Vytvořit funkční systém přenosu informací a koordinace aktivit v PR 

oblasti v rámci oddělení strategie Děkanátu LF.

● Vytvořit síť strategických partnerství Lékařské fakulty a vybraných mas-

médií (poskytování odborného poradenství).

Ke sledování 2. dílčího cíle Priority 6 budou použity následující indikátory: 

● Mediální výstupy Lékařské fakulty.

● Aktivity Lékařské fakulty na sociálních sítích.

K indikátorům byl vytvořen následující podpůrný ukazatel:

● Počet sledujících sociálních sítí Lékařské fakulty.

3. DÍLČÍ CÍL: MARKETING JAKO NÁSTROJ PRO PROSAZENÍ KVALITNÍ 

VĚDY A STUDIA

Lékařská fakulta si uvědomuje, že součástí vnitřní i vnější komunikace 

je správné nastavení vhodnosti času a způsobu podání informace, kte-

rou by měla definovat správně nastavená marketingová strategie instituce.

Opatření: 

● Vytvořit marketingovou strategii na úrovni Lékařské fakulty.

● Pravidelně aktualizovat informace na webových stránkách Lékařské fakulty.

Ke sledování 3. dílčího cíle Priority 6 bude použit následující indikátor: 

● Vytvoření a implementace marketingové strategie.
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jednotka
výchozí

stav
období

cílová 

hodnota
období

*● – cíl; Ičíslo a PUčíslo – Indikátor (I) nebo podpůrný ukazatel (PU); 

NA – nelze aplikovat nebo nebylo sledováno

1. KVALITNÍ VÝUKOU KE VZDĚLANOSTI

● 1. Zvýšení kvality a variability studia

I1.  Příprava žádostí o akreditaci nových studijních programů (baka-

lářských, magisterských, doktorských, cizojazyčných).

I2. Posílení odborné základny garantů pro zajištění kontinuity výuky 

v magisterském studijním programu Všeobecné lékařství v souladu 

s požadavky NAÚ.

I3. Zavedení nových předmětů s akcentem na podporu vědecko-vý-

zkumné činnosti u studentů fakulty.

PU1. Zavedení pedagogických komisí a komisí pro supervize s akcentem 

na systémovou podporu vzdělávání a stabilizaci personálního obsazení.

PU2. Realizace simulačního centra pro podporu praktických doved-

ností studentů všech studijních programů Lékařské fakulty s podpo-

rou metod simulační medicíny, možností zpětné vazby – debriefingu, 

systému hodnocení OSCE.

PU3. Podpora předmětů s praktickým dopadem na kompetence 

absolventů a s možností implementace moderních metod výuky 

simulační medicíny, podpora individuálních dovedností, podpora 

týmové spolupráce profesí ve zdravotnictví.

● 2. Rozvoj nabídky celoživotního vzdělávání

I1. Počty nově akreditovaných kurzů celoživotního vzdělávání lékařů 

a dalších zdravotnických pracovníků (certifikované kurzy, akredito-

vané kvalifikační kurzy atd.).

I2. Počet účastníků celoživotního vzdělávání.

● 3. Rozvoj specializačního vzdělávání

I1. Počty nově akreditovaných kurzů specializačního vzdělávání lékařů 

a dalších zdravotnických pracovníků.

I2. Počet lékařů zaregistrovaných do specializačního vzdělávání.

PU1. Úspěšnost uchazečů specializačního vzdělávání.

PU2. Počet akreditovaných povinných specializačních kurzů pro jed-

notlivé lékařské obory.

počet akreditací ode-

slaných k akreditač-

nímu řízení

NA 5 2021–2025

počet garantů předmětů SP Všeo-

becné lékařství s odpovídající kva-

lifikací v příslušném nebo příbuz-

ném oboru u povinných předmětů

46 rok 2020 50 2021–2025

počet NA 12 2021–2025

počet NA
10 komisí 

dle oborů

2021–2025

počet NA
1 simulační 

centrum 
2021–2025

počet NA 50 2021–2025

počet NA 2 2021–2025

počet NA 100

kumula-

tivní součet v 

2021–2025

počet NA 3 2021–2025

počet NA 500

průměrný 

počet v letech 

2023–2025

% NA 50 každý rok

počet NA 2

kumula-

tivní součet 

v letech 2021–

2025
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jednotka
výchozí

stav
období

cílová 

hodnota
období

*● – cíl; Ičíslo a PUčíslo – Indikátor (I) nebo podpůrný ukazatel (PU)

NA – nelze aplikovat nebo nebylo sledováno

● 4. Prezentace fakulty jako instituce poskytující kvalitní 

a atraktivní vzdělávání s vysokým uplatněním

I1. Prezentace fakulty a propagační aktivity.

I2. Výrazné zlepšení mediálního obrazu Lékařské fakulty.

I3. Lékařská fakulta jako rovnocenný odborný partner pro vědecko-

-výzkumné a vzdělávací instituce, akademičtí pracovníci fakulty jsou 

součástí odborných týmů, poradenských týmů a další.

I4. Vytvoření systému SVOČ pro střední školy – pilotní nabídka vědec-

kých témat a portfolia školitelů.

● 5. Posílit význam měkkých kompetencí ve studiu

I1. Počet volitelných stáží – kategorie volitelných předmětů.

I2. Počet aktivit vedoucích ke zlepšení komunikačních dovedností.

I3. Počet podpořených studentů se specifickými potřebami.

I4. Podpora vyrovnání příležitostí ve studiu pro studenty se specific-

kými potřebami (bezbariérové přístupy, konzultace, podpůrné mate-

riály a další).

I5. Podpora aktivit studentských a zájmových spolků v rámci plnění třetí 

role fakulty ve smyslu celospolečenského dopadu (prevence a pod-

pora veřejného zdraví, zdravého životního stylu a další).

● 6. Prohloubení a podpora internacionalizace ve výuce

I1. Počet předmětů vyučovaných v anglickém jazyce nebo počet před-

mětů s minimálně jedním tématem v anglickém jazyce pro studenty 

zapsané do programů vyučovaných v českém jazyce.

I2. Počet partnerství v programu Erasmus+.

I3.Počet nově uzavřených smluv o zahraniční spolupráci (nejen Erasmus+).

I4. Počet akademických i neakademických pracovníků účastnících 

se jazykového vzdělávání organizovaného LF OU.

I5. Počet zahraničních studentů na LF OU v rámci incoming pobytů.

1. KVALITNÍ VÝUKOU KE VZDĚLANOSTI

NA NA
popisný 

indikátor

NA NA
popisný 

indikátor

NA NA
popisný 

indikátor

NA NA
popisný 

indikátor

počet NA 5

kumulativní 

součet v letech 

2021–2025

počet NA 2

kumulativní 

součet v letech 

2021–2025

počet NA 5 každý rok

NA NA
popisný 

indikátor

NA NA
popisný 

indikátor

počet NA 25

kumulativní 

součet v letech 

2021–2025

počet 54 60

kumulativní 

součet v letech 

2021–2025

rok 2020

počet NA 5

kumulativní 

součet v letech 

2021–2025

počet NA 20

průměr v 

letech 2023–

2025

počet NA 30

průměr v 

letech 2023–

2025
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*● – cíl; Ičíslo a PUčíslo – Indikátor (I) nebo podpůrný ukazatel (PU)

NA – nelze aplikovat nebo nebylo sledováno

období
cílová 

hodnota
období

výchozí

stav
jednotka

PU1. Počet partnerství se zahraničními institucemi (mimo Erasmus+).

PU2. Počet zahraničních odborníků zapojených do výuky.

● 7. Podpora kvality doktorského studia s důrazem na sepětí s tvůrčí 

činností fakulty

I1. Počet nově zavedených předmětů koncipovaných jako příprava 

k publikační aktivitě.

I2. Počet uskutečněných zahraničních stáží v rozsahu minimálně 

1 měsíc u studentů doktorských studijních programů.

● 8. Habilitační a jmenovací řízení

I1. Počty oborů s habilitačním a jmenovacím řízením na LF OU.

1. KVALITNÍ VÝUKOU KE VZDĚLANOSTI

2. EXCELENTNÍ VĚDOU K ROZVOJI POZNÁNÍ

● 1. Rozvoj udržitelné excelence ve vědě a výzkumu

I1. Hodnocení vědeckého výkonu fakulty v rámci nového systému hodno-

cení DKRVO (hodnocení v pětistupňové škále A–E), výchozí hodnota C.

I2. Přijaté vědecké grantové projekty (nezapočítávají se interní gran-

tové projekty).

PU1. Článek v časopise s impakt faktorem dle Web of Science (WoS) 

v kalendářním roce, celkový počet na normovaného pracovníka.

PU2. Článek v časopise s impakt faktorem dle Web of Science (WoS) v Q1 

nebo Q2 v kalendářním roce, celkový počet na normovaného pracovníka.

PU3. Článek v časopise databáze SCOPUS (mimo WoS) v kalendář-

ním roce, celkový počet na normovaného pracovníka.

PU4. Kapitola v monografii v kalendářním roce, celkový počet na nor-

movaného pracovníka.

období
cílová 

hodnota
období

výchozí

stav
jednotka

počet 8 11

průměr v 

letech 2023–

2025 

průměr v 

letech 2018–

2020

počet 37 37

průměr v 

letech 2023–

2025 

průměr v 

letech 2018–

2020

počet 36 60

průměr v 

letech 2023–

2025 

průměr v 

letech 2018–

2020

počet 79 134

průměr v 

letech 2023–

2025 

průměr v 

letech 2018–

2020

počet 6 10

průměr v 

letech 2023–

2025 

průměr v 

letech 2018–

2020

hodnota C C

počet NA 10

kumulativní 

součet v letech 

2021–2025

počet NA 10

kumulativní 

součet v letech 

2021–2025

počet NA 1

kumulativní 

součet v letech 

2021–2025

počet NA 10

průměr v 

letech 2023–

2025

počet 1 2

kumulativní 

součet v letech 

2021–2025

rok 2020
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jednotka
výchozí

stav
období

cílová 

hodnota
období

*● – cíl; Ičíslo a PUčíslo – Indikátor (I) nebo podpůrný ukazatel (PU)

NA – nelze aplikovat nebo nebylo sledováno

2. EXCELENTNÍ VĚDOU K ROZVOJI POZNÁNÍ

PU5. Monografie v kalendářním roce, celkový počet na normova-

ného pracovníka.

PU6. Získaný grant CEP (včetně OP VVV) v kalendářním roce.

PU7. Získaný grant mimo CEP v kalendářním roce (nezapočítávají se 

interní grantové projekty).

● 2. Zvýšení provázání výzkumu se vzděláváním

I1. Doktorský studijní program na Lékařské fakultě Ostravské univerzity.

I2. Student doktorského studijního programu na Lékařské fakultě 

Ostravské univerzity.

I3. Student prokazatelně zapojený do financovaného vědeckého 

projektu CEP.

I4. Student prokazatelně zapojený do financovaného vědeckého pro-

jektu mimo CEP.

PU1. Student s úspěšně ukončeným doktorským studijním progra-

mem (získání titulu Ph.D.) na Lékařské fakultě Ostravské univerzity.

PU2. Student s úspěšně ukončeným doktorským studijním progra-

mem (získání titulu Ph.D.) ve standardní době studia na Lékařské 

fakultě Ostravské univerzity.

PU3. Akademik nebo vědecký pracovník Lékařské fakulty Ostravské 

univerzity studující doktorský studijní program.

PU4. Student zapojený do vědeckého týmu.

● 3. Rozvoj mezioborové spolupráce ve vědě

I1. Článek v časopise s impakt faktorem dle Web of Science (WoS) se 

spoluautory z různých oborů dle FORD v kalendářním roce.

I2. Článek v časopise v databázi Scopus (mimo WoS) se spoluautory z různých 

oborů dle FORD v kalendářním roce, počet na normovaného pracovníka.

I3. Získaný grant CEP (včetně OP VVV) se spoluautory z různých oborů 

dle FORD v kalendářním roce.
počet 2 3

průměr v 

letech 2023–

2025 

průměr v 

letech 2018–

2020

počet 3 5

průměr v 

letech 2023–

2025 

průměr v 

letech 2018–

2020

počet 8 15

průměr v 

letech 2023–

2025 

průměr v 

letech 2018–

2020

počet NA 30 rok 2025rok 2020

počet NA 10

kumulativní 

součet v letech 

2021–2025

rok 2020

počet NA 10rok 2020

kumulativní 

součet v letech 

2021–2025

počet 8 10 rok 2025rok 2020

počet NA 4 rok 2025rok 2020

počet NA 10 rok 2025rok 2020

počet 91 120 rok 2025rok 2020

počet 5 30

kumulativní 

součet v letech 

2021–2025

rok 2020

počet 1 3

průměr v 

letech 2023–

2025 

průměr v 

letech 2018–

2020

počet 5 7

průměr v 

letech 2023–

2025 

průměr v 

letech 2018–

2020

počet 6 6

průměr v 

letech 2023–

2025 

průměr v 

letech 2018–

2020
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*● – cíl; Ičíslo a PUčíslo – Indikátor (I) nebo podpůrný ukazatel (PU)

NA – nelze aplikovat nebo nebylo sledováno

období
cílová 

hodnota
období

výchozí

stav
jednotka

I4. Získaný grant mimo CEP se spoluautory z různých oborů dle FORD 

v kalendářním roce.

● 4. Zvýšení efektivity transferu poznatků do veřejné a aplikační sféry

I1. Objem financí za transfer v kalendářním roce v Kč.

I2. Nestátní zdravotnické zařízení Ostravské univerzity pod garancí 

Lékařské fakulty.

I3. Smlouva o spolupráci se soukromým sektorem, zahrnující spolu-

práci ve vědě a výzkumu (mimo smlouvy v rámci grantových projektů).

I4. Vznik konsorcia Lékařské fakulty a soukromé sféry ve smyslu trans-

feru tvůrčí činnosti a poznatků do praxe.

● 5. Posílení mezinárodní spolupráce ve vědě

I1. Článek v časopise s impakt faktorem dle Web of Science (WoS) se 

zahraničními spoluautory v kalendářním roce.

I2. Získaný grant se zahraničními spoluřešiteli v kalendářním roce.

2. EXCELENTNÍ VĚDOU K ROZVOJI POZNÁNÍ

● 1. Koordinace organizačních kapacit a harmonizace aktivit LF OU 

pro společnost

I1. Počet realizovaných kurzů a vzdělávacích aktivit pro veřejnost.

I2. Procento pracovišť zapojených do poradenské a komerční činnosti.

I3. Počet spolupracujících subjektů z veřejného sektoru, komerčních 

a neziskových organizací.

PU1. Počet akcí pořádaných studentskými organizacemi na LF s pod-

porou fakulty.

3. FAKULTA SPOJENÁ SE SPOLEČNOSTÍ 

– FAKULTA PRO SPOLEČNOST

období
cílová 

hodnota
období

výchozí

stav
jednotka

počet NA 20

kumulativní 

součet v letech 

2021–2025

% NA 30 rok 2025

počet NA 5 rok 2025

počet 7 rok

průměr v 

letech 2023– 

2025

9

počet 0 1

průměr v 

letech 2023–

2025 

průměr v 

letech 2018–

2020

počet 15 22

průměr v 

letech 2023–

2025 

průměr v 

letech 2018–

2020

počet 3 6 rok 2025rok 2020

počet 0 1

průměr v 

letech 2023–

2025 

průměr v 

letech 2018–

2020

Kč 10 tis. 200 tis.

průměr v 

letech 2023–

2025 

průměr v 

letech 2018–

2020

počet 0 1 rok 2025rok 2020

počet NA
popisný 

indikátor



58 59

*● – cíl; Ičíslo a PUčíslo – Indikátor (I) nebo podpůrný ukazatel (PU)

NA – nelze aplikovat nebo nebylo sledováno

období
cílová 

hodnota
období

výchozí

stav
jednotka

● 2. Společenskou angažovaností k rozvoji regionu a sociální soudržnosti

I1. Aktualizace katalogu služeb a dobrovolnické činnosti LF OU (výstup 

k roku 2025).

PU1. Počet studijních programů v cizím jazyce.

PU2. Počet studentů studijních programů v cizím jazyce.

3. FAKULTA SPOJENÁ SE SPOLEČNOSTÍ 

– FAKULTA PRO SPOLEČNOST

● 1. Internacionalizace lidských zdrojů

I1.  Počet zahraničních mobilit akademických a neakademických pracovníků.

I2. Počet mezinárodních projektů.

PU1. Zřízení pozice zahraniční hostující profesor.

PU2. Zřízení pozice zahraniční „postdoc“.

PU3. Počet studentů LF zapojených do buddy programu.

● 2. Mezinárodní prostředí a přitažlivost LF pro zahraniční studenty 

a akademické pracovníky

I1. Vytvoření bilingválního orientačního systému.

I2. Vytvoření vícejazyčných verzí nově schválených vnitřních před-

pisů a opatření.

I3. Rozšíření webové prezentace LF OU v cizojazyčných verzích.

I4. Rozšíření portfolia smluv s mezinárodními náborovými organizacemi.

4. INTERNACIONALIZACE

období
cílová 

hodnota
období

výchozí

stav
jednotka

NA NA
popisný 

indikátor

NA NA
popisný 

indikátor

NA NA
popisný 

indikátor

NA NA
popisný 

indikátor

počet 5 6rok 2020

průměr v 

letech 2023–

2025

počet NA 5rok 2020

průměr v 

letech 2023–

2025

počet NA 3rok 2020

kumulativní 

součet v letech 

2021–2025

počet 0 1rok 2020 rok 2025

počet 0 2rok 2020 rok 2025

počet 153 200rok 2020 rok 2025

počet 3 5rok 2020 rok 2025

NA NA
popisný 

indikátor



60 61

jednotka
výchozí

stav
období

cílová 

hodnota
období

*● – cíl; Ičíslo a PUčíslo – Indikátor (I) nebo podpůrný ukazatel (PU)

NA – nelze aplikovat nebo nebylo sledováno

● 1. Ekonomika a rozvoj infrastruktury

I1. Aktualizace metodiky rozdělování příspěvku ze státního rozpočtu 

na vzdělávání a tvůrčí činnost.

I2. Zvyšování podílu jiných zdrojů na rozpočtu fakulty (vícezdrojové 

financování).

I3. Rekonstrukce budov Lékařské fakulty.

I4. Příprava výstavby nového prostorového zázemí Lékařské fakulty.

● 2. Rozvoj lidských zdrojů

I1. Vytvoření kariérního řádu.

I2. Pravidelná systemizace míst akademických i neakademických 

pracovníků.

● 3. Profesionalizací administrativy k vyšší kvalitě poskytovaných služeb

I1. Pravidelné vzdělávání administrativních pracovníků.

I2. Pravidelné hodnocení činností administrativních pracovníků.

I3. Optimalizace administrativní struktury.

5. LIDÉ, ZÁZEMÍ A TECHNOLOGIE

NA NA
popisný 

indikátor

NA NA
popisný 

indikátor

NA NA
popisný 

indikátor

NA NA
popisný 

indikátor

NA NA
popisný 

indikátor

NA NA
popisný 

indikátor

NA NA
popisný 

indikátor

NA NA
popisný 

indikátor

NA NA
popisný 

indikátor



62 63

jednotka
výchozí

stav
období

cílová 

hodnota
období

*● – cíl; Ičíslo a PUčíslo – Indikátor (I) nebo podpůrný ukazatel (PU)

NA – nelze aplikovat nebo nebylo sledováno

● 1. Vnitřní komunikací k posílení fakultní pospolitosti

I1. Monitoring úrovně kvality komunikace mezi zaměstnanci a studenty.

I2. Monitoring úrovně kvality komunikace mezi zaměstnanci a vede-

ním fakulty.

I3. Počet společenských aktivit se studenty a absolventy.

● 2. Vnější komunikace jako brána do společnosti

I1. Mediální výstupy Lékařské fakulty.

I2. Aktivity Lékařské fakulty na sociálních sítích.

PU1. Počet sledujících sociálních sítí Lékařské fakulty.

● 3. Marketing jako nástroj pro prosazení kvalitní vědy a studia

I1. Vytvoření a implementace marketingové strategie.

6. KOMUNIKACE JAKO ZÁKLAD SPOLUPRÁCE

NA NA
popisný 

indikátor

počet 5316 1000031. 12. 2020 31. 12. 2020

NA NA
popisný 

indikátor

NA NA
popisný 

indikátor

počet 2 4

kumulativní 

součet v letech 

2021–2025

NA NA
popisný 

indikátor

NA NA
popisný 

indikátor



https://twitter.com/LekarskaO
https://www.instagram.com/lekarska_fakulta_ou/
https://www.facebook.com/lfostrava
https://lf.osu.cz/

