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Volby děkana Lékařské fakulty Ostravské univerzity podzim 2020 
 

Volební program 
priv.doc. PhDr. Mgr. Karel Drgáč, Ph.D. 

 

 

Preambule: 
 

Základem studia lékařství by mělo být nabytí znalostí v oboru medicíny, 

přírodovědeckých medicínských a psychosociálních znalostí a dovedností rovnoměrně 

rozložených do učební látky, která tvoří zhruba 2/3 obsahu curricula. Třetí část tvoří 

průběžně aplikovaná klinicko-praktická část výuky, která by v mé koncepci začala již 

v prvním ročníku studia. Její neoddělitelnou součástí by bylo zprostředkování 

psychosociálních komponent (a jejich porozumění), jako nedílné součásti základního 

vědění.  

V mnoha státech je tento model aplikován a několik desítek let s úspěchem prozkoušen a 

ověřen. Tento způsob výuky, ve kterém se jednotlivé obory překrývají, připraví studenty 

na samozřejmost celoživotního samostatného vzdělávání se. Navíc si studenti již na 

počátku studia samy uvědomí, zda volba studia tohoto náročného oboru je opravdu pro ně 

ta nejvýhodnější.  

 

Moje vize: 
 

Smyslem i posláním vzdělání na lékařské fakultě je odborná výuka, výchova studentek a 

studentů a získání sociální kompetence k úspěšnému vykonávání povolání  lékařky/ře. 
 

K tomuto cíli musí ovšem mít i vzdělávací instituce potřebný pouvoir, tedy akreditaci. 

Myslím si, že v současné situaci se veškerá agenda bude muset tímto směrem ubírat, než 

může přejít na otázky běžného režimu univerzity.  
 

Smyslem mého programu není polemika o tom, proč a jakým způsobem fakulta 

akreditaci ztratila a prozatím nezískala, ale naopak se snažit veškerými možnými 

prostředky akreditaci opět získat.  

Při mnohých debatách, jednáních, či privátních schůzkách, které jsem ve funkci senátora 

celouniverzitního Akademického senátu UK v Praze absolvoval, a tím měl možnost 

setkat se s mnoha významnými osobnostmi. Některé z nich jsou dokonce členy 

Národního akreditačního úřadu. Velmi nepříjemně se mě dotklo, jako ostravského 

patriota, že dle mého názoru, v podstatě většina z nich z existence Lékařské fakulty 

v Ostravě ,,radost“ nemá a vlastně tuto fakultu Ostravě ,,nepřeje“.  

Proto jsem přesvědčen, že na budoucího děkana čeká sisyfovská práce! Přes všechna 

známá úskalí, je ale životně nutné pro LF, přivést následující jednání k úspěšnému konci. 

Již Seneca říká „Na klidném moři může být kormidelníkem kdokoli.“, ale moře je 

bohužel velmi neklidné, ale spíše bouřlivé. I já jsem musel často neklidné moře pokořit, a 

proto jsem přesvědčen, že bych mohl v znovu získání akreditace být úspěšný a dobrat se 

cíle.  

K tomu je samozřejmá nutná podpora a loajalita celého týmu Lékařské fakulty OU! 
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Hlavní body mého programu: 
 

1. Akreditace 

2. Akreditace 

3. Akreditace 

 

Výukové plány 
 

4. V současné době jsou studenti konfrontováni spíše s redundancemi v základních 

přírodovědeckých disciplinách bez prakticky specifických souvislostí. Moje postupná 

reforma by umožnila větší a přímější orientaci na jednoduché klinické vztahy a 

souvislosti v přímém kontaktu na jednotlivé soustavy a orgány, kterých se daná 

teoretická báze týká.  

Studenti by tak mohli rychleji pochopit a uvědomit si vzájemné vztahy, příčiny i 

následky v celém kontextu (soustava – orgán – příčina – průběh – intervence → 

profylaxe).                  Seneca: „Non scholae, sed vitae discimus.“ 
 

Celé téma předkliniky by se stalo zajímavějším, logičtějším, ale i ,,zábavnějším“ 

s ohledem na cíl studia lékařství. 

 

 

Návrh struktury prvních dvou ročníků výuky Všeobecného lékařství na LF OU. 

 

1. ročník 

                Zimní semestr                   Letní semestr 

  

Anatomie Z Anatomie Z, Zk 

Biologie a genetika Z Biologie a genetika Z, Zk 

Latinský jazyk Z, Zk Histologie a embryologie I Z 

Cizí jazyk I Z Biofyzika Z, Zk 

Základy mikrobiologie, 

imunologie a epidemiologie 

Z, Zk Nursing / sesterská praxe 

v nemocničním zařízení 

Z 

První pomoc Z  
Tabulka č.1  

 

2. ročník 

                Zimní semestr                   Letní semestr 

  

Histologie a embryologie II Z, Zk Fyziologie Z, Zk 

Fyziologie Z Biochemie Z, Zk 

Biochemie Z Mikrobiologie Z 

Cizí jazyk II Z, Zk Letní praxe Z 
Tabulka č.2 
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Sociokulturní pozadí výuky 

Nesmíme ztratit ze zřetele, že příprava lékařek a lékařů na novou skladbu budoucích 

pacientů, která bude na základě rostoucí migrace stále vrůstat a měnit se, je novým 

signálem pro úpravu didaktických plánů výuky lékařství. Pozitivním aspektem pro 

absolventy, kteří se eventuelně (bohužel) z různých důvodů rozhodnou pro přijetí práce 

v cizině, je však příprava s předstihem na nové kulturněsociální situace stoprocentní 

výhodou. 

 

 

Práce děkana 
 

Je samozřejmé, že práce děkana je přesně definována a má svoje zákonitosti i pravidla, 

která je třeba důsledně respektovat a dodržovat. Nad rámec toho, bych rád podotkl, že 

funkce děkana spočívá nejen v organizační práci na úrovni topmanagera, ale musím 

podtrhnout, že se nestydím za moje přesvědčení o tom, že děkan je zde nejen pro 

vyučující akademický personál, ale hlavně pro studenty, neboť nároky na ně kladené stále 

rostou. Měl by být v mentorem, ale i podporou ve všech směrech pro budoucí mladé 

lékařky a lékaře. 

Není snad třeba podotýkat, že je také spojnicí mezi Fakultní nemocnicí a fakultou, 

podporou rektora ve všech celouniverzitních záležitostech a garantem rozvoje fakulty, 

kterou vede. 

 

Děkan, který fakultu vede a navenek zodpovídá za dobrý chod vzdělávací instituce 

nemůže práci vykonávat sám bez pomoci svého týmu. Za tým považuji nejen akademický 

personál, ale i administrativní personál až po údržbáře či uklízečky. Nesmíme ale ztratit 

ze zřetele, že fakulta je pro studenty a bez nich by byla práce zbytečná. 

 

Páteř organizace tvoří skupina proděkanů, kteří jsou vybaveni různými 

kompetencemi, ale mnohými povinnostmi, dále dvěma koordinátory, viz. níže. 

 
Tabulka č.3 
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Součástí mé koncepce je představa pěti  proděkanů a dvou koordinátorů. Přičemž agendu 

rozvoje fakulty a koncepci prezentace v zahraničí by byla v dikci děkana. 
 

Odborné složení: 
 

1. Proděkan – Pro studium a kvalitu vzdělávání 

2. Proděkan – Pro nelékařské obory a sociální i specifické potřeby studentů 

3. Proděkan – Pro vědu a výzkum, grantovou politiku  

4. Proděkan – Pro doktorandská studia a specializační vzdělávání 

5. Proděkan a zmocněnec pro epidemiologickou problematiku  

doc. MUDr. R. Maďar, Ph.D., MBA, FRCPS 

6. Koordinátor s Fakultní nemocnicí a jinými nemocničními zařízeními 

7. Koordinátor pro spolupráci s rektorátem 

 

Mé další cíle: 
 

Prestiž fakulty 

Jako bývalému absolventu Pedagogické fakulty Ostrava mi není osud Lékařské fakulty 

v Ostravě lhostejný. Jsem pyšný na to, jakého rozvoje se Ostravské univerzitě dostalo a 

vznik Lékařské fakulty jsem nadšeně přivítal. Rád bych přispěl k tomu, aby se z Lékařské 

fakulty stala všemi akceptovaná fakulta, která si svoji pozici na výsluní svou prací 

vybojovala. Toto je podstatné, aby přicházivší studenti a i pozdější absolventi se na 

fakultu hlásili v hojném počtu a aby jejich volba nebyla jen volbou ,,druhou“.  

 

Fakulta pro všechny 

Je jasné, že fakulta nenabízí vzdělání jen pro studenty v ostravském regionu, ale zájem o 

ní by měl být celorepublikový, ale i internacionální. Pro české studenty bych rád 

vybudoval ještě lepší zázemí, než mají doposud a nabídl jim výuku nejen v češtině, ale i 

v angličtině nebo jiném jazyku.  
 

Studentská obec  

Součástí mé koncepce je spolupráce s mimořádnými vědeckými osobnostmi 

celoevropského významu, jejichž spolupráci umím zprostředkovat tak, aby studenti měli 

z výuky maximální profit. 

Jsem přesvědčen, že přítomnost těchto osobností by mohla být i zajímavou inspirací pro 

mnohé mladé akademiky, kteří se nacházejí v pracovním procesu a mohou být také 

impulsem pro doktorandská studia, pro získání grantů a navázaní internacionální 

spolupráce, které není nikdy dost.                   Vergilius: „Labor omnia vincit improbus.“  
 

Věda a výzkum 

Nerad bych fakultu izoloval od výsledků aktuálního celosvětového výzkumu a animoval 

naše spolupracovníky, aby se nebáli v tomto směru být ještě aktivnějšími než doposud. 

Moji podporu mají zajištěnou.                     Descartes: „Dubium est initium sapientiae.“ 
 

Celoživotní vzdělávání 

Domnívám se, že by bylo výhodné prozkoumat možnost znovuoživení programu 

Celoživotního vzdělávání v širším formátu tak, aby LF získala více finančních 

prostředků. 




