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Aktualizace DZ navazuje na strukturu Dlouhodobého záměru odborné, vzdělávací a vědecké, 

výzkumné, vývojové a tvůrčí činnosti Lékařské fakulty Ostravské univerzity na období 2018–

2022 a stanovuje k jeho jednotlivým prioritním cílům a souvisejícím obecným cílovým stavům 

příslušná opatření pro rok 2020, která respektují hlavní principy řízení efektivní instituce a jsou 

koncipována jako opatření celofakultního charakteru. Tato opatření obsahují jednoznačně 

identifikovatelné a měřitelné výstupy. 

 

VZDĚLÁVACÍ ČINNOST 

Úkoly pro rok 2020 

Získání akreditace SP Všeobecné lékařství 
Příprava jednotlivých studijních programů na MZČR a Radu pro vnitřní hodnocení OU 

v rámci Institucionální akreditace (SP Bc. Lab. diagnostika, Bc. Zdravotnické 

záchranářství, Fyzioterapie v italštině v Římě, Švýcarsku). Dokončení programových  

akreditací Všeobecné lékařství v angličtině, doktorské studijní programy (Chirurgické 

obory, Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie, Klinická biochemie 

a patobiochemie). 

Studijní agenda 
Průběžné zpracovávání a aktualizace metodických pokynů, opatření a dalších 

dokumentů souvisejících se studijní agendou a institucionální akreditací ve spolupráci 

s vedením Ostravské univerzity. 

Systém evaluací 
Zavést a stabilizovat systémy evaluací – studenti absolventských ročníků, absolventi, 

garanti SP, partneři praxe. Aktualizace dotazníku – student, v přípravě ostatní typy 

dotazníků. Reflexe praxe – začlenění absolventů, odborníků z praxe do programových 

rad. 

Systemizace 
Realizace zavedení pozic na pracovištích i vzhledem k novým vnitřním předpisům OU 

(přehled výuka, VV činnost), výkonové ohodnocení jednotlivých pracovníků z pohledu 

vzdělávací činnosti. 

Absolventi 
Stabilizace spolupráce na úrovni absolventů. Spuštění nového fakultního portálu pro 

absolventy. 

General Medicine 
Pokračovat v přípravě a organizaci studia General Medicine (podpora jazykové 

vzdělanosti pracovníků LF, personální, materiální a prostorové zajištění, propagace 

v souvislosti s náborem) pro vyšší ročníky. 
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Studentský ambasador 
Ustanovení pozice studentský „ambasador“ s cílem optimalizace kontaktu vedení 

fakulty se studenty – bez rizika ukončení spolupráce pouze na základě osobních vztahů.  

Spolky 
Rozšířit spolupráci se studentskými spolky a organizacemi, rozšířit v rámci spolupráce 

PR fakulty. 

Studenti se specifickými potřebami 
Zefektivnit a zkvalitnit podporu uchazečů a studentů se specifickými vzdělávacími 

potřebami – snížit studijní neúspěšnost studentů se specifickými vzdělávacími 

potřebami (SVP). 

Strategie rozvoje  
Spolupráce na přípravě strategie rozvoje (Generel OU 2018) pro prostorové 

uspořádání LF OU v areálu Zábřeh - dislokace děkanátu, dobudování budovy ZO, 

vybudování velkokapacitní učebny se 100 místy v budově ZW. 

Projekt Simulační centrum “Cvičná nemocnice“ 
Zahájení rekonstrukce budovy ZZ. 

Přijímací řízení 
Stabilizace zavedených nových postupů v rámci přijímacího řízení. 

Rozvoj LF 
Stabilizace metodiky (rozvahy, řešení) personální a investiční podpory rozvoje Lékařské 

fakulty OU v souladu plánovaným navýšením počtu studentů a s dílčí částí financování 

VŠ „podpora společenských priorit“. 

TVŮRČÍ ČINNOST 

Úkoly pro rok 2020 

Příprava a realizace projektových a výzkumných záměrů 

• Podporovat přípravu společných tuzemských i mezinárodních projektů 

a navazování spolupráce s kvalitními domácími i zahraničními pracovišti. 

• Pomáhat s přípravou kvalitních projektových záměrů pro úspěšné získávání financí 

na VaVaI z externích zdrojů AZV, GAČR. 

• Připravit projektové záměry pro získání finančních prostředků z evropských fondů 

v novém programovém období 2021-2027. 

• Zahájit spolupráci s komerčními subjekty na projektech aplikace a zavádění 

výsledků vědecké činnosti do praxe – TAČR, MPO (smluvní výzkum). 

• Navázat úzkou spolupráci s Centrem transferu poznatků a technologií Ostravské 

univerzity (CTPT OU) pro úspěšný přenos poznatků vytvořených akademickou 

sférou do praxe. 
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• Rozšířit spolupráci s Fakultní nemocnicí Ostrava ve výzkumných záměrech.   

• Pro zvýšení kvality výzkumu, plnění projektových cílů a efektivní vedení 

projektových týmů zakoupit licence a proškolit zaměstnance projektového 

oddělení LF OU v programu MS Project.  

• Navázat úzkou spolupráci s Centrem pokročilých inovativních technologií – CPIT 

VŠB TU Ostrava k rozvoji vědecko-výzkumné činnosti v oblasti biomedicíny 

a medicíny katastrof.  

• Pro zkvalitnění práce projektového týmu zavést využívání platformy Microsoft 

Teams, která umožňuje textovou komunikaci, video hovory, využívání datových 

úložišť pro ukládání souborů a podporuje týmovou práci. 

• Rozvíjet datový sklad ve spolupráci s FNO, jehož primární funkcí je sběr a uchování 

vědecký dat z výzkumných projektů, rozvoj pokročilých datových analýz dat v rámci 

projektů HAIE a Erasmus+ a jejich výuka. 

Rozvoj výzkumných center 

• Pravidelně hodnotit činnost výzkumných center z hlediska ekonomické efektivity 

činnosti, stabilizace výzkumných týmů, zajištění financování klíčových projektů. 

• Vybudovat infrastrukturu Sdílených laboratoří podpořených z projektu 

„Infrastrukturní zabezpečení nového doktorského programu Neurověd LF OU“. 

• Iniciovat vytvoření nového Výzkumného centra experimentálního a klinického 

zaměření – „Vivárium“, které bude využíváno mezinárodně uznávaným týmem 

Blood Cancer Research Group, působícím v oblasti hematoonkologie, a to zejména 

pro in-vivo testování a validaci experimentálních dat. 

• Připravovat projekty pro vybudování výzkumných infrastruktur v rámci nového 

programového období 2021-2027 pro podporu doktorských studijních programů. 

• Podporovat projekt Life & Environment Research Center Ostrava (LERCO) s cílem 

získání finančních prostředků pro vybudování nové infrastruktury (budovy) pro 

podporu kvalitních výzkumných týmů, s cílem přilákat špičkové zahraniční vědce a 

doktorandy. 

Publikační aktivita 

• Podporovat akademickou sféru k publikační činnosti v prestižních časopisech (Q1, 

Q2) a k účasti na významných mezinárodních konferencích a odborných vědeckých 

sympoziích. 

• Ve spolupráci s knihovnou OU vytvořit vhodnou nabídku elektronických zdrojů.  

• Podpořit využívání platformy Publons v rámci Web of Science (WOS) 

a scientometrického nástroje InCites pro analýzu publikační činnosti, organizací, 

regionů, výzkumných oblastí, časopisů, knih, konferenčních a finančních agentur 

obsažených v databázi InCites.  

• Realizovat sebehodnotící proces vědecko-výzkumné činnosti univerzity v souladu s 

Metodikou 17+. 
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Internacionalizace 

• Rozvíjet projektovou spolupráci pro zapojení do mezinárodních konsorcií 

a přípravu mezinárodních projektů (Inter-Cost, Horizon 2020). 

• Podporovat vytváření excelentních vědeckých týmů s pracovníky přicházejícími ze 

špičkových zahraničních institucí, jejichž zapojení je realizováno v rámci 

institucionálních rozvojových programů IRP Excelence. 

• Podporovat nové post-doktorandy přicházející z významných tuzemských 

i zahraničních institucí v projektu IRP Postdoc. 

Zapojení mladých vědců do výzkumné činnosti 

• Podpořit kvalifikační růst a zapojení do vědecko-výzkumné činnosti mladých 

vědeckých a pedagogických pracovníků prostřednictvím juniorských grantových 

projektů.  

• Podporovat tvorbu mladých týmů ve výzkumné činnosti.  

 

SPECIALIZAČNÍ POSTGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

Úkoly pro rok 2020 

Atestace 
Podporovat konání atestací v základních oborech. 

Specializační vzdělávání 
Registrace mladých lékařů do specializačního vzdělávání na Lékařské fakultě OU. 

Akreditace 

Dokončit akreditace zbývajících oborů specializačního vzdělávání lékařů. 

 

ZAHRANIČNÍ STYKY 

Úkoly pro rok 2020 

Zahraniční spolupráce s FNO 
Rozvíjet zahraniční spolupráci v kooperaci s klinikami Fakultní nemocnice Ostrava 

(pracovní pobyty a stáže zahraničních studentů, nové smlouvy). 

Mobility 
Propagace a intenzifikace zahraničních mobilit a mezinárodních aktivit studentů 
a akademických pracovníků (incoming, outgoing). 

Jazykové kompetence 
Pokračovat ve zvyšování jazykových kompetencí zaměstnanců LF (realizace jazykových 
kurzů, podpora výuky a komunikace v anglickém jazyce). 
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Rozvoj partnerství 
Navazování nových kontaktů a rozvoj partnerství se zahraničními institucemi (TOP 
univerzity EU a univerzity v rozvojových zemích). 

Programy internacionalizace 
Zvyšování počtu studentů a akademických pracovníků LF zapojených do univerzitních 
programů internacionalizace (ToBeIn, VIA, OU Aid). 

Cizinci 
Zvyšování počtu cizinců studujících v anglických studijních programech (zahraniční 
propagace, nábory studentů) a vytváření mezinárodního prostředí na LF (jazykové 
dovednosti pracovníků, personální a materiální zajištění).  

Hostující profesoři 
Vytvořit podmínky pro pozici hostující profesor na LF.  

Postdoc 
Vytvořit podmínky pro vědecko-akademickou pozici „postdoc“ na LF.  

Mezinárodní projekty 
Příprava mezinárodních aktivit a projektů se zapojením vybraných pracovišť LF 
(Erasmus, Visegrad, COST apod.). 

Projekty Evropské univerzity 
Spolupráce s Centrem mezinárodní spolupráce OU a pracovišti LF na projektech 
Evropské univerzity. 

 

INFRASTRUKTURA, ZÁZEMÍ A ROZVOJ 
 

Úkoly pro rok 2020 

Příprava a realizace dílčích investičních akcí: 

• Rekonstrukce kotelny budovy ZZ z vlastních finančních prostředků fakulty v rámci 

rekonstrukce vnitřních prostor pro potřeby vybudování Simulačního centra „Cvičná 

nemocnice“ financovaného z OPVVaV. 

• Zateplení budovy, výměna oken a rekonstrukce střechy budovy ZZ financované 

z prostředků MŠMT v rámci programu EDS. Č 133241 „Rozvoj a obnova materiálně-

technické základny lékařských fakult veřejných vysokých škol". 

• Rekonstrukce budovy ZW pro nový děkanát fakulty financovaná z prostředků 

MŠMT v rámci programu EDS. Č 133241 „Rozvoj a obnova materiálně-technické 

základny lékařských fakult veřejných vysokých škol". 

• Stavební úpravy budovy ZO nutné pro vybudování simulačního centra pro nácvik 

měkkých kompetencí studentů financované z prostředků MŠMT v rámci programu 

EDS. Č 133241 „Rozvoj a obnova materiálně-technické základny lékařských fakult 

veřejných vysokých škol". 

• Dokončení stavebních úprav budovy ZR na Vivárium z prostředků fakulty. 


