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AKTUÁLNÍ  
  

PROJEKTY LF OU  
   

Healthy Aging in Industrial Environment (HAIE) 
Kód: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000798 

Období: 2/2018 – 11/2022 

Řešitel: MUDr. Radim Šrám, DrSc. 

Celkový rozpočet: 250 870 825,69 Kč 

Projekt hodnotí vlivy vybraných rizikových faktorů životního prostředí a životního stylu na zdraví a stárnutí populace 

v průmyslovém regionu a mimo něj. V projektu budou sledovány dvě základní kohorty, a to kohorta žen a jejich dětí (cca 500 

matek a cca 500 jejich dětí) a kohorta dospělých osob (cca 750 běžců a 200 mladých mužů) v průmyslovém regionu a mimo 

něj. Tyto dvě základní kohorty reprezentují širokou věkovou skupinu populace od narození až po střední generaci (do 60 let). 

Zjištění rozdílů v nemocnosti, ve výskytu rizikových faktorů souvisejících s pohybovou aktivitou, v úrovních biomarkerů 

účinků a vnímavosti a v pozitivních faktorech životního stylu u sledované populace bude sloužit pro vyhodnocení 

environmentálních a individuálních determinantů zdraví v obou regionech. 

Spolupracující pracoviště: Ústav experimentální medicíny Akademie věd ČR; Výzkumný ústav veterinárního lékařství; 

Pedagogická fakulta OU.  

Poskytovatel: OP VVV 

 

Nové směry biomedicínského výzkumu na Ostravsku 
Kód: CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010060 

Období: 5/2019 – 12/2022  

Řešitel: prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.  

Celkový rozpočet: 18 093 261,92 Kč 

V první fázi projektu došlo k vybudování nezbytné infrastruktury – vivária a jeho vybavení. Do projektu se průběžně zapojují 

zkušení vědečtí pracovníci a Ph.D. studenti. Po obdržení akreditací a zaškolení personálu vivária zahájíme experimentální 

práce se zvířecími modely primárně navazující na současný in vitro výzkum a analýzu dat pacientů. Projekt je složen z jednoho 

výzkumného záměru, který zahrnuje dvě hlavní větve směřující k detailnímu pochopení biologických mechanismů a jejich 

následnému využití v preklinickém aplikovaném výzkumu a vývoji:  

  

  



1. Identifikace a validace nových diagnostických biomarkerů a terapeutických cílů v léčbě hematoonkologických 

onemocnění. 

2. Testování účinnosti buněčných terapií založených na modifikovaných NK-buňkách (NK = natural killer). 

Výsledky výzkumu budou zpracovány do publikačních výstupů v odborných periodikách. Zároveň bude rozvíjena 

spolupráce s dalšími vědeckými týmy OU, jinými akademickými pracovišti z ČR a ze zahraničí a také komerčními subjekty 

pro budoucí komercionalizaci získaných výsledků, optimalizovaných metod a postupů. Ve výsledku bude vytvořena stabilní 

platforma pro udržitelný a perspektivní biomedicínský výzkum, který bude generovat výstupy s vysokou přidanou 

hodnotou.  

Spolupracující pracoviště: Katedra interních oborů LF OU (tým Blood Cancer Research Group). 

Poskytovatel: OP VVV  

 

Přidělovaná ošetřovatelská péče jako jeden z indikátorů výskytu nozokomiálních 

nákaz a dalších nežádoucích událostí pacientů v nemocnicích 
Kód: NV18-09-00420 

Období: 5/2018 – 12/2021  

Řešitel: prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D. 
Celkový rozpočet: 4 334 000,- Kč 

Cílem projektu je zhodnotit současný stav ošetřovatelské péče poskytované v nemocnicích v ČR a provést analýzu dostupných 

statistických údajů o současném stavu poskytované ošetřovatelské péče v souvislosti s výskytem nežádoucích událostí 

hospitalizovaných pacientů (nozokomiální nákazy, pády, dekubity) a analýzu organizačních faktorů pracovišť. Předmětem 

longitudinální deskriptivní a korelační studie je zjištění vztahu mezi implicitně přidělovanou ošetřovatelskou péči (700 sester) 

a výskytem nozokomiálních nákaz a dalších nežádoucích událostí u 7000 hospitalizovaných pacientů. Současně je zjišťována 

příčinná souvislost mezi přidělovanou ošetřovatelskou péčí a vybranými organizačními faktory (pracovní prostředí, pracovní 

zátěž sester). Bude navržen optimální model maximálně možné kvantity a kvality přidělované ošetřovatelské péče, která 

nebude negativně ovlivňovat výsledky hospitalizovaných pacientů, tj. přijatelné úrovně ošetřovatelské péče, aby 

nepotencovala výskyt nozokomiálních nákaz a dalších nežádoucích událostí u pacientů (dekubitů a pádů). Dosažené 

výsledky výzkumu budou zpracovány do publikačních výstupů v odborných periodikách a budou prezentovány na 

tuzemských a zahraničních konferencích. 

Spolupracující pracoviště: Ústav ošetřovatelství a porodní asistence; Fakultní nemocnice Ostrava. 

Poskytovatel: AZV  

 

Neuropaliativní a rehabilitační přístup pro zachování kvality života pacientů  

v pokročilé fázi vybraných neurologických onemocnění  
Kód: 17_29447-A 

Období: 4/2017 – 12/2020 

Řešitel: doc. PhDr. Radka Bužgová, Ph.D. 
Celkový rozpočet: 4 691 000,- Kč 

Hlavním cílem projektu je vytvoření a ověření konceptu neuropaliativní a rehabilitační péče pro pacienty s vybranými 

neurologickými onemocněními v pokročilé fázi nemoci. Dále hodnocení bio-psychosociálních a spirituálních potřeb těchto 

pacientů a jejich pečujících v souvislosti s kvalitou života pomocí vytvořených standardizovaných nástrojů. Dosažené 

výsledky výzkumu budou zpracovány do publikačních výstupů v odborných periodikách a budou prezentovány na 

tuzemských a zahraničních konferencích. 

Spolupracující pracoviště: Ústav ošetřovatelství a porodní asistence; Fakultní nemocnice Ostrava. 

Poskytovatel: AZV 

 

 

 

 



Molekulární, buněčný a klinický přístup ke zdravému stárnutí (ENOCH)  
Kód: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000868 

Období: 9/2018 – 6/2023  

Řešitel: prof. MUDr. Roman Hájek, CSc. 

Celkový rozpočet: 694 419 422,- Kč (všichni partneři), 23 644 955,- Kč (OU) 

Projekt se zabývá zkoumáním procesu stárnutí a souvisejících chorob. Výzkumné programy se zaměřují na 4 oblasti, a to:  

1. Stárnutí a rakovina: výzkumný program si klade za cíl odhalit klíčové aspekty mechanismů stárnutí a vzniku nádorů 

a přenést tyto znalosti do nových možností prevence, diagnózy a léčby. Ostravská univerzita (Blood Cancer Research 

Group pod vedením prof. MUDr. Romana Hájka, CSc.) se zabývá touto oblastí, konkrétně specifickým záměrem 1.E 

– AL Amyloidóza a senescence. Jedná se o komplexní genetickou, buněčnou a funkční charakterizaci modelových 

buněčných linií, klinických vzorků a klinických dat získaných z pacientských záznamů.  

2. Stárnutí a chronické záněty: porozumět molekulárním mechanismům zánětu indukovaného stárnutím a korelovat 

tato zjištění v klinickém prostředí u řady různých onemocnění způsobovaných zánětem. Zabývá se různými aspekty, 

od zkoumání kontrolního mechanismu až po hledání nových markerů za použití klinických postupů. 

3. Degenerativní procesy ve stáří: zkoumá nové základní mechanismy, klinické projevy a intervence ke kontrole 

degenerativních onemocnění srdce a mozku.    

4. Modulace stárnutí: zaměřuje se na nové základní mechanismy a intervence vůči stárnutí. Výzkum může být rozdělen 

do dvou výzkumných částí na zkoumání senotoxických aktivit a zdokonalování metod pro výzkum stárnutí. 

Spolupracující pracoviště: Fakultní nemocnice u Sv. Anny v Brně (Mezinárodní centrum klinického výzkumu); Univerzita 

Palackého v Olomouci (Ústav molekulární a translační medicíny); Masarykův onkologický ústav (Regionální centrum 

aplikované molekulární Onkologie); Fakultní nemocnice Olomouc (Neurologická klinika).  

Poskytovatel: OP VVV 

 

Infrastrukturní zabezpečení nového doktorského programu Klinické neurovědy 

LF OU 
Kód: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002636 

Období: 12/2017 – 9/2022  

Řešitel: Mgr. Filip Chadžijski, MBA  

Celkový rozpočet: 39 379 302,61 Kč  

Cílem projektu je vybudování molekulárně-genetické laboratoře, která je předpokladem k výuce a provádění VaV činnosti 

nového (v komplementárním projektu ESF vzniklého) interdisciplinárního výzkumně zaměřeného studijního doktorského 

programu Klinické neurovědy (neurologie, neurochirurgie, psychiatrie, fyziologie, farmakologie).  

Projekt vybaví vzniklou molekulárně-genetickou laboratoř špičkovými přístroji, umožňujícími celosvětově unikátní výzkum 

a produkci VaV výstupů. Realizace projektu zařadí LF OU mezi špičková centra VaV činnosti v oblasti Neurověd v oborech 

neurochirurgie, neurologie, fyziologie, farmakologie, psychiatrie se zaměřením na molekulární genetiku. Vzniknou potřebné 

podmínky pro příchod nových zkušených VaV pracovníků, a také pro vědeckou činnost. 

Spolupracující pracoviště: Ústav klinické farmakologie LF OU; Fakultní nemocnice Ostrava. 

Poskytovatel: OP VVV  

 

Akreditace nového doktorského programu Klinické neurovědy 
Kód: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002635 

Období: 12/2017 – 9/2022  

Řešitel: doc. MUDr. Radim Lipina, Ph.D.  

Celkový rozpočet: 4 220 062,- Kč  

V rámci projektu bude zpracován a akreditován nový interdisciplinární výzkumně zaměřený doktorský program Klinické 

neurovědy zahrnující obory neurologie, neurochirurgie, fyziologie, farmakologie a psychiatrie a proběhne výuka ve 2 prvních 

ročnících tohoto doktorského programu (akademický rok 2020/2021 a 2021/2022). 



Příprava nového doktorského programu je složitý a náročný proces, proto plánuje projekt podpořit kompetence 

akademických a vědecko-výzkumných pracovníků zapojených do přípravy akreditačního spisu: 

- formou stáží na zahraničních vědeckovýzkumných pracovištích, kde jsou studijní výzkumné programy odpovídajícího 

zaměření již zavedené a mají vynikající výsledky. Přínosem těchto stáží bude přenos zkušeností s náplní programu, 

osvědčenou skladbou předmětů, délkou doktorského programu, poměrem stáží v praxi a dalších informací využitelných 

při přípravě akreditačního spisu.  

- realizací přednášky a konzultací zahraničního pracovníka, odborníka z oblasti neurověd, k odborné obsahové náplni 

studia. 

Projekt také podpoří vybrané studenty nově vytvořeného výzkumného vzdělávacího programu Klinické neurovědy formou 

maximálně 6 měsíční stáže na špičkovém zahraničním vědecko-výzkumném pracovišti dle tématu jejich výzkumu. 

Uvažované zaměření doktorského studijního programu Klinické neurovědy vzhledem ke své komplexnosti v oblasti 

neurověd skýtá možnost vybudování unikátního vědecko-výzkumného pracoviště publikujícího hodnotné VaV výstupy 

a vychovávající nové vědecké pracovníky. 

Spolupracující pracoviště: Katedra chirurgických oborů LF OU; Katedra neurologie a psychiatrie LF OU; 

Ústav klinické  farmakologie LF OU; Ústav fyziologie a patofyziologie LF OU; Fakultní nemocnice Ostrava. 

Poskytovatel: OP VVV 

 

Inovativní léčebné metody pohybového aparátu v úrazové chirurgii 
Kód: CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008441 

Období: 01/2019 – 12/2022  

Řešitel: doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc. za Ostravskou univerzitu 

Celkový rozpočet: 78,5 mil. Kč, z toho OU 25 mil. Kč 

Hlavním cílem projektu je vytvoření špičkového vědecko-výzkumného pracoviště pro komplexní výzkum léčby zlomenin, 

zahrnující biomechanickou analýzu pohybu, vyšetření pohybového aparátu včetně návrhů nových rehabilitačních postupů se 

zaměřením především na dolní končetiny. Projekt se zabývá celým procesem léčby, a to konkrétně od operační repozice 

zlomenin pomocí 3D navigace, přes hledání inovativních přístupů při terapii využívající ortopedických pomůcek až po proces 

rehabilitace. Vědecko-výzkumným cílem projektu je hledání nových technologií přípravy a zkoušení biokompatibilních 

materiálů pro fixátory a kostní náhrady s vynikající kombinací pevnostních charakteristik a houževnatosti. Dále studium 

interakcí mezi materiály pro osteosyntetické implantáty a příslušnými tkáněmi, které jsou během léčby těmto materiálům 

exponovány a rovněž hledání nových technických řešení, která zefektivní a zkrátí léčbu traumatologických zlomenin kostí 

v dolní části těla. Získané poznatky bude možné uplatnit nejen v samotné traumatologii, ale budou mít interdisciplinární 

přesah do oborů chirurgie, ortopedie, fyzioterapie, imunologie, bioinženýrství a materiálových věd. 

Spolupracující pracoviště:  Žadatel/příjemce: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrav. Partneři s finančním 

příspěvkem: Ostravská univerzita; MEDIN, a.s. Partneři bez finančního příspěvku: Fakultní nemocnice Ostrava; 

Ortopedická protetika Frýdek-Místek, s.r.o.  

Poskytovatel: OP VVV 

 

Geneticky modifikované T lymfocyty dárců jako univerzální zdroj buněk pro 

imunoterapii nádorových onemocnění pomocí T lymfocytů vybavených 

chimerickým antigenním receptorem (CAR)  
Kód: FV40145 

Období: 08/2019 – 12/2022  

Řešitel: MUDr. Zdeněk Kořistek, Ph.D. za PrimeCell Advanced Therapy, a.s., RNDr. Michal Šimíček Ph.D. za Ostravskou 

univerzitu 

Celkový rozpočet: 20 mil. Kč, z toho OU 7 mil. Kč 

Projekt je rozdělen do tří hlavních částí. Výstupem první části je funkční vzorek buněčné linie modifikovaných T lymfocytů 

dárců, které budou pomocí genových manipulací upraveny tak, aby byly univerzálně použitelné pro jakékoli pacienty.  



Dalším výstupem je funkční vzorek vysoce inovativního léčivého přípravku založeného na takto modifikovaných 

T lymfocytech dárců, které budou pomocí genových manipulací dále upraveny tak, aby exprimovaly na svém povrchu 

receptor typu CAR, který bude detekovat specifické struktury na povrchu buněk vybraných nádorových onemocnění.  

Posledním výstupem projektu je ověřená technologie přípravy takto modifikovaných univerzálních T lymfocytů (UNITs) 

vybavených chimerickým antigenním receptorem (CAR). 

Spolupracující pracoviště: Žadatel/příjemce: PrimeCell Advanced Therapy, a.s.; Partner s finančním příspěvkem: 

Ostravská univerzita. 

Poskytovatel: MPO 

 

Přidělovaná ošetřovatelská péče ve vztahu k profesnímu pracovnímu prostředí 

sester 
Kód: LTC18018 

Období: 10/2018 – 06/2020  

Řešitel: prof. PhDr. Darja Jarošová Ph.D. 

Celkový rozpočet: 1 000 000,- Kč 

Záměr projektu vychází z cílů COST Action CA15208: “Rationing - Missed Nursing care: An international and 

multidimensional problem”, jejímž hlavním cílem je facilitace diskuse o přidělované ošetřovatelské péči založené na 

mezinárodním přístupu s implikacemi pro praxi a profesní rozvoj. Přidělovaná ošetřovatelská péče se vyskytuje při 

nedostatku zdrojů pro poskytování nutné péče všem pacientům. Důvodem tohoto fenoménu může být nedostatek personálu, 

zvýšené požadavky na péči kvůli technologickému pokroku, lépe informovaní uživatelé, péče vyžadující více času 

a pozornosti poskytovatelů péče a profesionálních pečovatelů.  

Poskytovatel: MŠMT, INTER-COST 

 

Cell CooLab Ostrava – Výzkumné a vývojové centrum pro buněčnou terapii 

v hematologii a onkologii 
Kód: CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008440  

Období: 8/2018 – 12/2022  

Řešitel: prof. MUDr. Zdeněk Kořístek, Ph.D.  

Celkový rozpočet: 58 354 712,- Kč 

Cílem projektu je podpořit dlouhodobou mezisektorovou spolupráci prostřednictvím podpory partnerství 

Ostravské univerzity, veřejné výzkumné organizace a čtyř subjektů z aplikační sféry. Díky projektu vzniká unikátní, společné 

a mezioborové vědecko-výzkumné a vývojové centrum, tedy nová infrastruktura a nové pozice pro výzkumné a vývojové 

pracovníky. Centrum se bude dlouhodobě a cíleně věnovat především problematice využití buněk v léčbě nádorových 

onemocnění krvetvorby. Realizace projektu povede nejen k vědecko-výzkumnému přínosu, ale díky zapojení firemního 

sektoru bude významně urychlen vývoj na buňkách založených léčiv tzv. moderní terapie a zásadně se zvýší potenciál pro 

využití výsledků v praxi. Projekt podporuje obousměrný přenos znalostí z vědecko-výzkumné činnosti a posiluje rozvoj 

specifických odborných dovedností výzkumných pracovníků z univerzitního prostředí o prakticky orientované zkušenosti 

zaměstnanců významných firem z oblasti biotechnologií a medicínské diagnostiky, kteří přispějí svým know-how a znalostmi 

v oboru. 

Spolupracující pracoviště: Katedra interních oborů LF OU (tým Blood Cancer Research Group) 

Partneři: PrimeCell Advanced Therapy, a.s.; Spadia LAB, a.s.; Centrum buněčné terapie a diagnostiky a.s.; 

Slezská nemocnice v Opavě p.o. 

Poskytovatel: OP VVV 

 

 

 

 



Simulační centrum “Cvičná nemocnice“  
Kód: CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013366  

Období: 9/2019 – 11/2022  

Řešitel: Mgr. Ivona Závacká, Ph.D. 

Celkový rozpočet: 219 746 767,61 Kč 

Projekt řeší potřebu zkvalitnění infrastrukturního, technického a materiální zázemí LF OU pro rozšíření a zkvalitnění 

praktické výuky pregraduálních studentů, která vychází z aktuálních potřeb zaměstnavatelů. V rámci projektu dojde 

k zavedení a rozvoji praktické výuky simulační medicíny u většiny studijních programů LF OU, zejména nově 

reakreditovaných studijních programů (Intenzivní péče, Zdravotnický záchranář, Fyzioterapeut, Pediatrické ošetřovatelství) 

a programu Všeobecné lékařství. Projekt umožní materiálně a technicky zabezpečit nově zřizované Simulační centrum, a to: 

1. rekonstrukcí výukové budovy na simulační centrum, 2. vybavením moderní zdravotnickou technikou tak, aby se s ní 

studenti naučili pracovat již při studiu a ovládali ji po přechodu do praxe, 3. vybavením simulátory a trenažéry, které umožňují 

studentům nacvičit si opakovaně ošetřovatelské, operační, záchranářské, rehabilitační a další postupy, výkony a individuální 

dovednosti 4. interaktivními figurínami, které dokáží svou moderní technologií nahradit pacienty.  

Poskytovatel: OP VVV  

 

Simulace - Inovace - Praxe = moderní způsob vzdělávání na LF OU  
Kód: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013365 

Období: 9/2019 – 11/2022  

Řešitel: Mgr. Ivona Závacká, Ph.D. 

Celkový rozpočet: 30 239 806,80 Kč 

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality přípravy studentů na Lékařské fakultě OU zavedením moderních výukových 

simulačních metod rozvíjejících praktické dovednosti absolventů. Ve 4 akreditovaných programech dojde k reakreditaci na 

základě změn ve výstupech výuky v jednotlivých profilových předmětech a tím profilu absolventa. Nové metody výuky 

budou zavedeny také do podstatné části předmětů vyučovaných v oboru Všeobecné lékařství. Dílčími cíli jsou: žádost 

o akreditace u 4 studijních programů z důvodu zavedení praktické simulační výuky s návazností na potřeby praxe, zavedení 

moderních simulačních, situačních a debriefingových metod do výuky v oboru Všeobecné lékařství a v menší míře i dalších 

studijních programů LF, zkvalitnění praktického nácviku individuálních dovedností a rozšíření multioborové spolupráce 

v rámci jednotlivých profesí. 

Poskytovatel: OP VVV  

 

Identifikace a funkční validace mutací u pacientů s mnohočetným myelomem 

rezistentních k proteasomovým inhibitorům  
Kód: 8E18B035  

Období: 1/2018 – 12/2020  

Řešitel: RNDr. Michal Šimíček, PhD., 

Celkový rozpočet: 978 000,- Kč 

Cílem projektu je iniciovat a posilovat spolupráci mezi výzkumnými skupinami z Universitätsklinikum Würzburg 

a Ostravskou univerzitou v oblasti základního a preklinického výzkumu mnohočetného myelomu (MM). Chceme vyvinout 

panel sekvenování nové generace obohacený o geny, jejichž mutace vedou k rezistenci na proteazomové inhibitory (PI), což 

jsou nejčastěji užívané léky v léčbě MM. Tento projekt s velkou pravděpodobností přispěje rovněž k odhalení nových 

molekulárních mechanismů rezistence na PI u pacientů s MM. Nakonec budou identifikovány nové synteticky letální 

geny/léčiva v PI rezistentní buněčné populaci. Specifické cíle této aplikace jsou: 1) Design cíleného panelu pro hloubkovou 

sekvenaci genů mutovaných u relabujících a rezistentních pacientů s MM 2) Identifikace mutací proteasomu u pacientů 

s relabovaným a rezistentním MM 3) Studium funkčního významu identifikovaných mutací v rezistenci vůči PI 4) Identifikace 

syntetických letálních partnerů v PI rezistentních buněčné populaci.  

Spolupracující pracoviště: Wuerzburg University, Německo 

Poskytovatel: MŠMT Česko-Bavorská spolupráce  



Providing a Teaching and Learning Open and Innovative Toolkit for Evidence-

based Practice to Nursing European Curriculum (EBP e-toolkit)  
Kód: 2018-1-ES01-KA203-050216  

Období: 9/2018 – 8/2021 

Řešitel: prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D., PaedDr. Jakub Doležel, Ph.D. 

Celkový rozpočet: 22 678,- € 

Obecným cílem projektu je podpořit a harmonizovat výuku a vzdělávání Evidence-based Practice (EBP) v evropských 

osnovách ošetřovatelství a dosáhnout získání kompetencí EBP na začátku profesního života, což může pokračovat 

celoživotním samostatným vzděláváním mezi pedagogy ošetřovatelství a klinickými mentory. Specifické cíle projektu jsou: 

analyzovat současnou situaci EBP v evropských osnovách ošetřovatelství, dohodnout se na evropském rámci kompetencí EBP 

a vypracovat pokyny k doporučením pro výuku a vzdělávání EBP v ošetřovatelském evropském kurikulu.  

Spolupracující pracoviště: University of Murcia (Spain, koordinátor); University of Modena and Reggio Emilia (Italy); 

Medical University of Warsaw (Poland); Hellenic Mediterranean University (Greece); Angela Boškin Faculty of Health Care 

(Slovenia)  

Poskytovatel: ERASMUS +, Action KA2 

 

University-Industry Educational Centre in Advanced Biomedical and Medical 

Informatics (CEBMI)  
Kód: 612462-EPP-1-2019-1-SK-EPPKA2-KA 

Období: 1/2020 – 12/2022 

Řešitel: doc. MUDr. Václav Procházka, Ph.D., MSc., MBA, 

Celkový rozpočet: 727 200,- Kč 

Cílem projektu je podpořit vzdělávací proces a rozvíjet předměty a kurzy zaměřené na aktuální pokrok v oblasti 

biomedicínské a lékařské informatiky (BMI). V rámci projektu bude vytvořeno centrum BMI, které bude sloužit na podporu, 

vytváření a poskytování interdisciplinárních kurzů v BMI a poskytne podpůrné prostředí pro spolupráci technických 

a lékařských univerzit, firem i další institucí věnujících se BMI. Společná účast univerzit a podniků na řešení projektu podpoří 

nový trend v oblasti mezioborového vzdělávání zaměřeného na pokročilé využití informačních technologií v medicíně 

a biomedicíně. Centrum BMI bude otevřené i partnerům, kteří nejsou součástí konsorcia a kteří by se chtěli zapojit 

do spolupráce v rámci BMI.  

Spolupracující pracoviště: Žilinská Univerzita v Žilině (UNIZA) (vedoucí partner); Leeds Beckett University (Velká Británie); 

Peter L. Reichertz Institute for Medical Informatics of the Technical University of Braunschweig (Německo); Università 

Campus Bio-Medico di Roma (Itálie); Universidad Rey Juan Carlos (Španělsko); University of Oulu (Finsko); University 

of Valencia (Valencia, Španělsko) 

Poskytovatel: ERASMUS +, Action KA2 
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Objem financí v grantových projektech 
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Celkový objem financí získaných v grantových  

projektech v letech 2010-2019 

Počty získaných projektů na LF OU   
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PROJEKTY PRO PRAXI 
 

   

Simulační centrum v areálu Lékařské fakulty Ostravské univerzity 

v Ostravě-Vítkovicích vzniká realizací dvou projektů: projektu Simulační 

centrum “Cvičná nemocnice“ a projektu Simulace - Inovace - Praxe = 

moderní způsob vzdělávání na LF OU. Projekty reagují na současný trend 

využití moderních metod simulační výuky v medicíně. Uvedený způsob 

výuky přináší hned několik výhod: studenti si mohou situace a zákroky 

zkoušet opakovaně, bez zbytečného stresového zatížení z možného 

poškození pacienta. Následně pomocí záznamů probíhajících simulací 

budou moci odborní garanti jednotlivé kroky i celé postupy studentů 

analyzovat, vyhodnocovat a dále společně s nimi zdokonalovat.  

Vybudování Simulačního centra vytvoří potřebné zázemí a podmínky pro 

zavedení a rozvoj praktické výuky simulační medicíny u většiny studijních 

programů LF OU, zejména nově akreditovaných studijních programů 

(Intenzivní péče, Zdravotnický záchranář, Fyzioterapeut, Pediatrické 

ošetřovatelství) a programu Všeobecné lékařství. Je předpokladem, že 

kvalitní prostředí a moderní zázemí pro praktickou výuku na LF bude 

generovat více úspěšných studentů s odpovídajícími odbornými 

praktickými dovednostmi tolik požadovanými v praxi. První studenti by se 

měli v novém centru vzdělávat od akademického roku 2021/2022. 

  

 

 

 



 

 

R 

  

ROZVÍJÍME 
  

       vědecké talenty 
 

   

Blood Cancer Research Group 

Biomedicínské centrum Blood Cancer Research Group (BCRG) bylo založeno 

v roce 2015 jako společný projekt Lékařské fakulty OU a oddělení 

hematoonkologie Fakultní nemocnice Ostrava. 

Týmy BCRG se zaměřuje na základní i předklinický výzkum s hlavním cílem 

vyvinout nové terapeutické přístupy v oblasti monoklonálních gamapatií 

a dalších hematologických poruch. Více informací naleznete na webu 

www.bcrg.cz. 

 

Monoklonální gamapatie a krevní nádorová 

onemocnění jako jeden z hlavních směrů výzkumu 

Monoklonální gamapatie a krevní nádorová onemocnění patří spolu 

s epidemiologickým výzkumem mezi hlavní výzkumné činnosti v rámci celé 

Ostravské univerzity.  

Důraz je kladen zejména na odhalení příčinných souvislostí mezi genetickými 

znaky a molekulárními mechanizmy, které vedou k maligní transformaci 

a rozvoji rezistence na léčbu. Výzkum využívá metody moderní genomiky, 

průtokové cytometrie, molekulární a buněčné biologie na modelových 

systémech i nádorových buňkách pacientů. 

  

V roce 2019 obdržel RNDr. Michal 

Šimíček, Ph.D., z BCRG týmu 

Cenu neuron v oblasti medicíny. 

Úspěch si vysloužil za zkoumání 

molekulárních procesů, které způsobují 

maligní transformaci a lékovou rezistenci 

hemato-onkologických nádorů. S celým 

svým týmem vyvíjí unikátní technologie 

buněčné terapie pro různé typy rakoviny. 

www.bcrg.cz


 

 

4. 

 

Zapojení 

do 

výzkumu 

již během 

studia 

  

Studentská vědecká konference 

Nedílnou součástí VaV aktivit je také Studentská vědecké konference Lékařské fakulty Ostravské univerzity, které v roce 2019 

proběhl již IX. ročník. Účastníci mohli shlédnout 39 zajímavých prezentací výsledků vědecko-výzkumné činnosti studentů. 

Kromě studentů Ostravské univerzity se konference zúčastnili také studenti zahraničních fakult. 

Odbornou porotou byly zvoleny následující vítězné prezentace: 

 

Sekce Všeobecné lékařství 

1. Radovan Bunganič, Kamila Revendová: Stanovení Chitinase 3-like 1 v likvoru u pacientů s roztroušenou sklerózou 

2. Simona Havlíková, Mgr. Jana Kociánová: Studium antimikrobiálních účinků hyperbarické oxygenoterapie v kombinaci 

s antibiotiky 

3. Kamila Revendová: Stanovení monoklonálních lehkých řetězců (FLC) různými analytickými metodami 

Sekce Nelékařské obory – bakalářské 

1. Patrik Beňuš: Vplyv prostredia a dýchacieho cvičenia podľa metódy Wima Hofa na výkon u športovcov 

2. Veronika Paličková: Problematika autoterapie u bolestí dolní části zad 

3. Petra Porubová: Detekce protilátek proti interferonu beta v monitoraci léčby pacientů s roztroušenou sklerózou 

Sekce Nelékařské obory – magisterské 

1. Bc. Veronika Vašendová: Vliv transkutánní vagové stimulace na paměť – pilotní studie 

2. Bc. Katka Bobčíková: Hodnocení stavu výživy u seniorů s chronickou formou ischemické choroby srdeční 

3. Bc. Daniel Krahulec: Vliv typu fotbalové obuvi na biomechaniku dolní končetiny 

Sekce Postgraduální studium – doktorské 

1. Mgr. Petra Matulová: Význam genetických faktorů u karcinomu prsu 

 



 

 

2. Mgr. Romana Ulbrichtová: Tecnomatix Jack - praktické využitie pri hodnotení pracovných podmienok 

3. MUDr. Petr Ostruszka: Změny v poruchách vyprazdňování po sleeve gastrektomii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SGS projekty  

Na Lékařské fakultě OU bylo aktuálně podpořeno v rámci studentské grantové soutěže 28 projektů s dotací ve výši 

2  537 500,-   Kč, z toho je 19 dvouletých projektů SGS a 9 jednoletých. Zapojeni jsou studenti z těchto pracovišť: 

o Centrum epidemiologického výzkumu  

o Katedra biomedicínských oborů  

o Katedra chirurgických oborů  

o Katedra interních oborů  

o Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví   

o Ústav fyziologie a patofyziologie  

o Ústav klinické farmakologie   

o Ústav ošetřovatelství a porodní asistence  

o Ústav patologie  

o Ústav rehabilitace  



 

 

4. 

 

i 

  

Naši absolventi 
 

 

Bakalářské obory                          2245 

Navazující magisterské obory          755 

Magisterské (Všeobecné lékařství) 282 

Doktorské studium                              35 

Rigorózní řízení                                6                

 

V Moravskoslezském kraji zůstává cca 80 % absolventů  

SP Všeobecné lékařství.  

Uplatnitelnost absolventů nelékařských oborů vyučovaných 

na LF OU je dlouhodobě 95-97 %. 

3323 

absolventů  

od roku 2010 
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Vývoj počtu 

akademiků 

v období 

2010-2020 

  

 
 370

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

24 

 

Připravovaná habilitační řízení v horizontu do 5 let  

(stav k 28. 1. 2020) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rok Počet zařazených lékařů 

31. 12. 2016 46 

31. 12. 2017 124 

31. 12. 2018 187 

31. 12. 2019 246 

k 23. 6. 2020 274 

90 % lékařů specializačního vzdělávání je z MSK  

Neinvestiční dotace MZ ČR přidělená 

v roce 2020 na specializační 

vzdělávání lékařů na LF OU 

Přidělená dotace v Kč 

Rozpočtový 
rok 

Přidělená 
dotace na 

dotační 
program -  

část A 

Přidělená 
dotace na 

dotační 
program -  

část B 

Přidělená 
dotace na 

dotační 
program -  

část C 

Přidělená 
dotace na 

dotační 
program -  

část D 

Celkem 

2020 3 450 000 Kč 900 000 Kč 120 000 Kč 240 000 Kč 4 710 000 Kč 
      

 

Postgraduální specializační vzdělávání 

lékařů na LF OU 
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 VZDĚLÁVÁNÍ PO CELÝ ŽIVOT 
 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

Počet účastníků kurzů celoživotního  

vzdělávání za období  2010-2020 

1336 



 

 

  

 

DOBROVOLNICKÁ 

  

                           ČINNOST 
 

   

Celkem 282 studentů LF OU se zapojilo do pomoci ve 35 zdravotnických zařízeních při pandemii COVID-19. Na 170 z nich 

bylo ze studijního programu Všeobecné lékařství.  

Nejvíce studentů (90) pomáhalo ve Fakultní nemocnici Ostrava. Další studenti působili ve 13 nemocnicích a 9 domovech 

seniorů MSK či u dalších poskytovatelů zdravotní péče, včetně 10 nemocnic a domovů v jiných krajích. Studenti se sami hlásili 

do malých krajských nemocnic, řada z nich byla poté ze strany nemocnic oslovena s nabídkou další spolupráce. 

 

  

  

 



 

 

4. 

 

Jsme 

otevřeni 

spolupráci 

  

Výzkumné kapacity LF OU 
 

Sdílené laboratoře 

 
Hlavním cílem Sdílených laboratoří LF OU je sjednocení, 

zkvalitnění a zefektivnění postupů v procesu vědeckého 

výzkumu s maximálním využitím dostupných technologií. 

Toto pracoviště je zároveň jedním ze způsobů, jak podpořit 

zájem předních vědeckovýzkumných pracovníků o působení 

a produkci VaV výsledků na LF OU a posunout výzkum na 

další kvalitativně vyšší úroveň.  

V oblasti molekulární genetiky jsou laboratoře vybaveny 

vysoce specializovanými technologiemi, včetně PCR přístrojů 

pro detekci velmi nízkých hladin DNA nukleových kyselin, 

genů, jejich produktů apod. Za zmínku stojí také vysoce 

účinné hmotnostní spektrometry, jeden na principu trojitého 

kvadrupólu, který slouží pro kvantifikaci 

nízkomolekulárních látek a jejich metabolitů a druhý typu  

Q- TOF  s iontovou mobilitou pro identifikaci a stanovení 

vysokomolekulárních látek, navíc ve spojení s kapalinovou 

chromatografií. Oba přístroje, využitelné např. v oblasti  

klinické farmakologie, patří svými parametry ke světové špičce. 

Svou kapacitu mohou Sdílené laboratoře LF OU nabídnout 

k využití pracovištím v rámci univerzity, firmám i jiným 

akademickým subjektům. 

 

Nově budované výzkumné zázemí  

 

Výzkum na LF OU nově podpoří i zázemí v podobě nově 

zřízeného vlastního vivária. Animální centrum je vybaveno 

nejmodernější technologií pro SPF chov a in vivo experimenty, 

využívající jak klasické, tak imunodeficientními myši 

v podmínkách BLS2, s chovnou kapacitou až 1000 pokusných 

zvířat. Součástí zařízení jsou individuálně ventilované boxy, 

parní sterilizátor, automatická mycí jednotka a unikátní přístroj 

„in-vivo imaging“, umožňující vizualizaci fluorescenčně nebo 

luminiscenčně značených buněk uvnitř tkáně bez nutnosti 

usmrcení zvířete.  



 

 

SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI 

INSTITUCEMI 
 

 

 

 

130 

spolupracujících institucí v  České 

republice 

106 

zahraničních spolupracujících 

 institucí 

13 vzdělávacích zařízení, 74 zdravotnických 

 zařízení, 14 firem, 29 ostatních 

66 vzdělávacích zařízení, 10 zdravotnických  

zařízení, 2 firmy, 28 ostatních 
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HODNOCENÍ PUBLIKAČNÍ ČINNOSTI 

DLE KVARTILŮ ROK 2018

Jimp

JSC

  

PUBLIKACE 
  

  
Vybranné publikace za rok 2019 

o Bužgová, R. a Kozáková, R. Informing patients with progressive neurological 

disease of their health status, and their adaptation to the disease. BMC 

NEUROL. 2019, 19(1), ISSN 1471-2377. 

o Jandačková, V. K., Scholes, S., Britton, A. a Steptoe, A. Healthy Lifestyle and 

Cardiac Vagal Modulation Over 10 Years: Whitehall II Cohort 

Study. JOURNAL OF THE AMERICAN HEART ASSOCIATION. 2019, 8(19), 

ISSN 2047-9980. 

o Martínek, R., Brablík, J., Kolařík, J., Landrová, M., Nedoma, J., Jaroš, R., Šoustek, 

L., Kahánková, R., Fajkus, M., Vojtíšek, L., Hanzlíková, P. a Krupa, P. A Low-

Cost System for Seismocardiography-Based Cardiac Triggering: 

A Practical Solution for Cardiovascular Magnetic Resonance Imaging 

at 3 Tesla. IEEE ACCESS. 2019, 7(2019), s. 118608-118629. ISSN 2169-3536. 

o Hájek, R., Jelínek, T., Adamusová, L., Popková, T., Smejkalová, J., Šimíček, M., 

Salounová, D., Kaščák, M., Mihalyová, J., Plonková, H., Ďuraš, J., Navrátil, M. 

a Kořístek, Z. Cytarabine plus G-CSF is more effective than cyclophosphamide 

plus G-CSF as a stem cell mobilization regimen in multiple myeloma. BONE 

MARROW TRANSPL. 2019, 54(7), s. 1114-7. ISSN 0268-3369. 
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