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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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Dokument je zpracován v souladu s členěním dokumentu dlouhodobého záměru OU.  Některé prvky 
jako např. internacionalizace se prolínají napříč oblastmi studia, vědy a výzkumu, ale i organizaci 
lékařské fakulty. Lékařská fakulta bude klást důraz na autonomii fakulty.  
 

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

 Rozvoj vzdělávacího procesu s akreditacemi příslušných oborů 

 Rozvoj výzkumných, inovačních a tvůrčích aktivit 

 Organizační a personální optimalizace jednotlivých ústavů a kateder 

 Kontinuální optimalizace řídicí struktury a provozních nákladů 

 Rozvoj internacionalizace vzdělávacích, výzkumných a dalších aktivit 
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PRIORITA 1: Kvalitním studiem ke vzdělanosti 
 
 

DÍLČÍ CÍL 1: Získání institucionální akreditace v klíčových oblastech vzdělávaní 
  
Úkoly pro rok 2016: 
 

 Příprava a předložení kontrolní zprávy pro Všeobecné lékařství akreditační komisi AK 

MŠMT

 příprava a předložení akreditačních spisů AK MŠMT vybraných DSP programů 

navazujících na studijní program Všeobecné lékařství (Hygiena, Epidemiologie a 

preventivní lékařství, Vnitřní lékařství, Chirurgie event. další)

 příprava a předložení žádosti konformity anglické mutace Všeobecného lékařství 

(General Medicine) na MZ ČR, následně předložení žádosti o anglickou mutaci 

Všeobecného lékařství na AK MŠMT

 příprava a předložení žádosti studijního oboru Fyzioterapie v italštině s místem výuky 

v Římě ve spolupráci se zahraničním partnerem na MZ ČR, následně na AK MŠMT

 předložení žádosti o prodloužení akreditace navazujícího magisterského studijního oboru 

Intenzivní péče. 

 předložení žádosti o prodloužení akreditace navazujícího magisterského studijního oboru 

Fyzioterapie. 

 analýza možností dalších akreditací nových studijních oborů v souladu s připravenou 

novou legislativou



 

DÍLČÍ CÍL 2: Internacionalizací studia k vyšší kvalitě 

Úkoly pro rok 2016: 



 Příprava praktických podmínek pro možnost otevření anglické mutace Všeobecného 

lékařství (personální, technicko-logistické, informační)

 příprava marketingové strategie pro nábor studentů (Všeobecné lékařství, doktorské 

studijní programy, Všeobecná sestra, Fyzioterapie)

 vypracování koncepce rozvíjení jazykových dovedností v cizím jazyce u akademických 

pracovníků LF

 systematická podpora zahraničních stáží pro pedagogy a studenty (individuální žádosti 

s cílem vytvoření nových kontaktů)

 mezinárodní výměna v rámci programů OU (Erasmus, Erasmus+, přímá meziuniverzitní 

spolupráce) i smluvní spolupráce fakult a programu IFMSA včetně péče o studenty 

přijíždějících na LF OU nebo FN Ostrava.

 udržení stávajících a uzavření nových bilaterálních smluv s evropskými univerzitami v 

rámci programu Erasmus+. 

 podpora výjezdů pedagogických 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“
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DÍLČÍ CÍL 3: Interinstitucionální spolupráce 
  
Úkoly pro rok 2016: 



 Posilování spolupráce mezi LF OU a FN Ostrava

 posilování spolupráce mezi LF a dalšími nemocnicemi MSK a MN Ostrava

 spolupráce s dalšími LF, hlubší spolupráce alespoň s jednou LF v ČR

 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 2016-2017

 
 
DÍLČÍ CÍL 4: Uplatnitelný absolvent 
  
Úkoly pro rok 2016: 



 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
 
 
 

DÍLČÍ CÍL 5: Posílení kvality studia zaměřením na studenta  
 
Úkoly pro rok 2016: 
 

 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 snížení studijní 

neúspěšnosti
 podpora pedagogických přístupů zaměřených na studenta (Student centred learning)

 
 
 

DÍLČÍ CÍL 6: Posílení kvality studia zaměřením na pedagoga  
 
Úkoly pro rok 2016: 
 

 Vytvoření personální strategie pro úspěšnou akreditaci studijních programů / oblastí 

vzdělávání 

 motivační systém rozvoje pracovníků (směrnice děkana LF)





DÍLČÍ CÍL 7: Praktické opatření vedoucí ke zlepšení studia  


Úkoly pro rok 2016: 

 Aktualizace rozvrhů pro všechny studijní programy dle aktuálních potřeb, např. konání 
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státních rigorózních zkoušek ihned po absolvování dané blokové výuky v 6. ročníku 

Všeobecného lékařství

 vnitřní audit výuky všech předmětů s cílem optimalizace rozsahu a popisu předmětů 

s ohledem na maximální možné změny bez nutnosti hlášení změn na AK MŠMT s cílem 

např. zamezení duplicit ve výuce

 harmonizace výuky státnicových oborů ve vztahu ke specializačnímu vzdělávání

 analýza efektivity zavedení CŽV v 1. ročníku Všeobecného lékařství

 rozvíjení prospěchových a motivačních stipendií studentům

 poskytování sortimentu odborné literatury podle potřeb akademické obce a možností 

fakulty s jeho případným rozšířením

 posilování praktických znalostí studentů LF (např. praktická výuka medicíny katastrof 

s nácvikem řešení hromadných úrazů a jejich následků, příprava společného Logbooku pro 

studenty všeobecného lékařství LF OU)

 praxe studentů Všeobecného lékařství v chirurgických oborech využitím Edukačního centra 

(EC) FNO včetně telemedicíny 

 kurzy ATLS v postgraduálním vzdělávání

 zkvalitňování podmínek pro pozice pomocných vědeckých a pedagogických sil







DÍLČÍ CÍL 8: Specializační vzdělávání  

 
Úkoly pro rok 2016: 



 Specializační vzdělávání (SV) lékařů v základních oborech: 



- registrace žadatelů do SV a zápis do základních specializačních oborů (ZO);  

- akreditace a účast na zajišťování teoretické výuky v akreditovaných oborech (např. 
chirurgie, interní medicína, dětské lékařství atd.) 

- podíl na organizování a zajišťování atestací ve vybraných ZO podle termínové listiny, 
schválené a vydané MZ, realizace atestace alespoň v jednom oboru na LF OU 

 

DÍLČÍ CÍL 9: Rozvoj zahraničních poboček LF  

 
Úkoly pro rok 2016: 



 Rozvoj zahraničních poboček LF s pravidelnou kontrolou kvality výuky

 

DÍLČÍ CÍL 10: Rozšíření výuky na jiné fakulty dle společenské potřeby 

Úkoly pro rok 2016: 

 Jednání o zavedení výuky předmětu Medicína katastrof do všech fakult OU a VŠB – 

předjednáno s rektory uvedených vysokých škol včetně MZ a MŠMT (listopad, 2015) i na 
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všech VŠ ČR – projekt

 

 

 

DÍLČÍ CÍL 11: Rozšíření výuky dle společenské potřeby 

Úkoly pro rok 2016: 

 Zachování počtu přijatých studentů oboru všeobecného lékařství po navýšení v roce 

2015/2016 o 10 % v rámci financovaných počtů studentů (v souladu s tímto zvýšení 

personálních kapacit ústavů/kateder)

 snaha o získání vyšších „směrných“ počtů (financovaných) studentů v rámci OU – kdy LF 

eviduje větší poptávku než LF OU je schopna nabídnout (ohled na jiné fakulty OU,  kde 

jsou přijímaní studenti v rámci některých oborů bez přijímacího řízení).

 Vytvoření projektu s cílem získání vyššího počtu absolventů na základě požadavku MSK
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PRIORITA 2: Excelentní vědou k rozvoji poznání 
 
 

DÍLČÍ CÍL 1: Udržitelná excelence – analýza, stabilizace a podpora kvalitního výzkumu  
 
Úkoly pro rok 2016: 
 

 Aktualizace hlavních směrů výzkumu na LF 

 vyhodnocení vývoje a audit stávajících týmů excelentního výzkumu (podpořených v IRP)
 návrh systému podpory budování týmů excelentního výzkumu a interdisciplinárních 

výzkumných struktur

 v rámci OP VVV bude LF OU v Ostravě pro období 2016-2020 usilovat o získání 1-2 projektů 

v závislosti na zveřejňování výzev 

 stabilizace vědy a výzkumu na LF bude podpořena participací týmů na dílčích projektech - 

např. v rámci OP VK, OP PIK, GA ČR resp. AZV a další 

 podpora zapojení týmů LF OU do Rámcového programu EU Horizont 2020 
 
 
 

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

vzděláváním)  
 
Úkoly pro rok 2016: 
 

 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, podpora dlouhodobých 

SGS, prioritně zaměřených na hlavní směry výzkumu LF
 vytváření pozic mladých vědeckých pracovníků se zkušenostmi z jiné (zejména zahraniční) 

univerzity

 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 
 

 

DÍLČÍ CÍL 3: Věda pro společnost (Transfer poznatků do aplikační sféry)  
 
Úkoly pro rok 2016: 
 

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

 participace na celouniverzitním projektu:  Centrum pro transfer technologií na OU
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DÍLČÍ CÍL 4: Rozvoj interinstitucionální spolupráce v oblasti vědy 

Úkoly pro rok 2016: 

 

 Spolupráce LF OU + TU-VŠB + FNO v oboru nanotechnologie

 spolupráce LF OU a FNO v oblasti kmenových buněk

 spolupráce LF OU a FNO na připravovaných projektech včetně participace administrace

 

DÍLČÍ CÍL 5: Organizační aspekty v oblasti vědy 

Úkoly pro rok 2016: 



 Jasné rozdělení výstupu VaV mezi FNO a LF OU a mezi dalšími spolupracujícími organizacemi, 

cílem je příprava smlouvy mezi FNO a LF OU

 definování Statutu Etické komise LF

 registr studií LF

 rozšíření  vědecké rady LF OU

 finalizace a odevzdání projektů VaV (Cvičná nemocnice)

 monitoring výsledků vědecké a tvůrčí činnosti

 vytvoření motivačního programu pro akcentaci publikačních aktivit LF OU (příprava 

Směrnice)
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PRIORITA 3: Univerzita PRO společnost 
 
 

Dílčí cíl 1: Koordinace organizačních kapacit a harmonizace aktivit LF OU pro společnost 

za využití manažerských a marketingových nástrojů  
 
 
Úkoly pro rok 2016: 

 

 Komerční a poradenská činnost

 analýza nabídky CŽV a dalších aktivit pro veřejný, soukromý, neziskový a občanský sektor a                   

následné systematické monitorování a evaluace kvality činností v této oblasti
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PRIORITA 4: SMART fakulta 

 

 

DÍLČÍ CÍL 1: Spolupráce 

Úkoly pro rok 2016: 

 Vyhodnotit a nastavit vztahy řízení a kontroly v rámci děkanátu/kateder/ústavů/center/klinik

 rozvíjení vztahů s FN Ostrava např. s cílem implementace JCI principů na LF OU, předložení na 
společné hodnocen pracovníků obou organizací v zájmu eliminace duplicit

 spolupráce s nemocnicemi MSK, MN Ostrava

 koordinace činností s příslušnými útvary hejtmanství MSK (společenská potřeba navýšení 
počtů lékařů, kdy deficit v MSK je nejvýraznější v rámci celé ČR), města Ostrava (navýšení 
počtů lékařů event. spolupráce při vytváření budoucích nových oborů) a dalšími subjekty

 

DÍLČÍ CÍL 2: Efektivní motivační personální plán 

Úkoly pro rok 2016: 

 Motivační plán týkající se jak personálního rozvoje, tak podpory v oblasti vědy v podobě 
Směrnice  děkana LF

 
DÍLČÍ CÍL 3: IT jako nástroj efektivního řízení 
  
Úkoly pro rok 2016: 
 

 Analýza efektivity služeb fakulty/rektorátu/externích dodavatelů

 příprava podkladů pro webové stránky lékařské fakulty – jednotlivé ústavy a katedry

 příprava webových stránek pro specializační vzdělávání
 

 

DÍLČÍ CÍL 4: Strategické rozhodování založené na relevantních datech 

 
 
Úkoly pro rok 2016: 

 

 Personální zázemí pro  strategických analýz a zajištění pravidelného vzdělávání 

pracovníků tohoto oddělení v nejnovějších způsobech analýzy a prezentace dat (ve 

spolupráci s odbornými pracovišti univerzity) 

 registr smluv LF na děkanátu, elektronický registr podkladů k akreditacím na LF

 zahájení evaluace stávajících zdrojů dat o činnosti fakulty/univerzity
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DÍLČÍ CÍL 5: Profesionalizací administrativy k větší kvalitě poskytovaných služeb 

 
 
Úkoly pro rok 2016: 

 

 Mzdová a personální analýza administrativního zázemí fakulty

 zvyšování kvalifikace zaměstnanců děkanátu LF

 jazykové vzdělávání administrativních pracovníků děkanátu/ústavů/kateder s cílem jejich 
přípravy na zavedení anglické mutace všeobecného lékařství

 

 

DÍLČÍ CÍL 6: Zvýšení kvality hlavních činností fakulty prostřednictvím internacionalizace 

 
 
Úkoly pro rok 2016: 
 

 Přípravné kroky pro vytvoření Centra mezinárodních vztahů lékařské fakulty (Centre for 
International   Affairs)

 vytvoření kvalitní webové prezentace LF v angličtině

 smlouva s náborovými organizacemi za účelem získání mezinárodních studentů v oblasti 
ošetřovatelství, fyzioterapie, vyhledání náborové organizace za účelem získání mezinárodních 
studentů v oblasti všeobecného lékařství

 registr mezinárodních smluv LF



 
DÍLČÍ CÍL 7: Kvalitní a moderní infrastrukturou k dalšímu rozvoji fakulty 

 
Úkoly pro rok 2016: 

 

 Analýza a aktualizace Generelu LF

 

DÍLČÍ CÍL 8: Hodnocením kvality k vyšší efektivitě v kontextu akademického prostředí 

Úkoly pro rok 2016: 

 Evaluace stávajících prvků hodnocení kvality, jejich modifikace a doplnění v souladu s 
požadavky  novely VŠ zákona 

 participace LF na přípravě kariérního a pracovního řádu zaměstnanců univerzity se 
zohledněním   prvků hodnocení kvality 
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PRIORITA 5: Komunikace jako základ spolupráce 

 

DÍLČÍ CÍL 1: Vnitřní komunikací k posílení univerzitní pospolitosti 

Úkoly pro rok 2016: 

 Analýza vnitřní komunikace

 příprava fakultního zpravodaje

 
DÍLČÍ CÍL 2: Vnější komunikace jako brána do společnosti 
 
Úkoly pro rok 2016: 

 Vytvoření 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 



 

DÍLČÍ CÍL 3: Vnější komunikace jako brána do společnosti – speciální úkol 

Úkoly pro rok 2016: 

 Organizace setkání Asociace lékařských fakult 3.-5. 11. 2016

 

DÍLČÍ CÍL 4: Marketing jako nástroj pro prosazení kvalitní vědy a studia 

Úkoly pro rok 2016: 

 Využití oddělení PR na rektorátu OU zahájení přípravy marketingové strategie fakulty pro její    
jednotlivé hlavní oblasti činnosti

 inovace webové prezentace fakulty
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PRIORITA 6: Ekonomika a rozvoj materiálně-technické základny 

 

DÍLČÍ CÍL 1: Ekonomika 

Úkoly pro rok 2016: 

 Posilování finanční autonomie fakulty/ústavů/kateder/klinik/centerpokračování ve       
střediskovém hospodaření podle hodnocení výkonu pracovišť; zohledněni změn ve 
financování fakulty

 multizdrojové financování (v případě požadavku MSK na navýšení počtu absolventů LF využití 
financování z kraje)

 trend plateb komplementu rektorátu dle skutečně konzumovaných služeb event. vyhledání  
služeb externistů (kvalita/cena)

 

DÍLČÍ CÍL 2: Rozvoj materiálně-technické základny 

Úkoly pro rok 2016: 

 modernizace výpočetního vybavení, kancelářské techniky a mobiliáře s využitím ve všech  
oblastech činnosti fakulty

 modernizaci, obnova či zřízení nových výukových prostor (např. přesun Ústavu patologie do 
FN  Ostrava včetně nákupu potřebné techniky, doplnění techniky Ústavu histologie a  
embryologie a Ústavu anatomie)

 


