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Honorabiles, vážení členové akademického senátu, 

cives academici, vážené kolegyně a kolegové, milé studentky a studenti. 

 

Akademický senát naší fakulty stojí v této době před svým zřejmě nejdůležitějším 

rozhodnutím za celou dobu své existence. Volba nového děkana může totiž přinést 

naší fakultě období stability a perspektivu rozvoje, ale na druhé straně i možné 

ohrožení její existence jako lékařské fakulty. I když tuto hrozbu si nikdo z nás nechce 

ani představit, nemůžeme se tvářit, že nad námi nevisí jako pověstný Damoklův meč.   

Nově zvolený děkan by měl být symbolem, ale hlavně nositelem změny, která by měla 

být nástavbou na dosud vybudovaných stabilních pilířích naší fakulty, a ty nelze 

opomenout. Měl by reprezentovat jasný předěl mezi ne vždy pozitivní minulostí, a 

budoucností, kterou si všichni přejeme. Měl by být kvalitním manažerem s nadhledem 

a vizí, schopný lidi vést, spojovat a motivovat. Měl by být schopen navázat na vše 

pozitivní, co bylo a stále je spojováno s naší fakultou a současně přinést nový styl i 

novou energií, a to samozřejmě nejen vlastní osobou ale i harmonicky fungujícím a 

výkonným exekutivním týmem, který si do vedení fakulty přivede.  

Směrem navenek by měl být nový děkan člověkem, který není vnímán jako 

součást potíží, jimiž naše fakulta procházela v nedávné minulosti. Měla by to být 

osobnost široce známá odborné i laické veřejnosti, osobnost disponující potřebnou 

autoritou, ale i zkušenostmi s médii, schopná odolávat tlaku, reprezentativní a 

důvěryhodná, stojící za svými názory a za svou fakultou.  

Směrem dovnitř k zaměstnancům a studentům fakulty by to měl být především člověk 

ochotný naslouchat, schopný komunikátor, otevřený, férový, přístupný a loajální, na 

jehož slova a sliby je možné se spolehnout.  

Naší lékařskou fakultu jsem zažil jako zaměstnanec ještě v dobách, kdy nesla jméno 

Zdravotně-sociální a i později přejmenovanou na Fakultu zdravotnických studií OU. 

S odstupem 15 let od doby, kdy jsem v ní začal pracovat poprvé, vůbec nepochybuji o  
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tom, že naše fakulta, čímž myslím vždy integrálně i fakultní nemocnici, disponuje 

potenciálem na to, aby mohla kontinuálně růst, připravovat do praxe kvalitní absolventy 

a přinášet hodnotné vědecké výstupy.    

Ze strany nového děkana by mělo být jasně deklarováno, že si neumí představit 

existenci naší fakulty pod hlavičkou jiné než Ostravské univerzity a že jeho prvořadou 

snahou bude co nejrychleji učinit všechny potřebné kroky ke znovuzískání akreditace 

pro program Všeobecné lékařství v české verzi, ale taky v anglické jazykové mutaci. 

Mezi prvními kroky by měl nový děkan nastavit dlouhodobý systém vnitřní personální 

politiky, který již v budoucnu nedopustí to, co je naší fakultě aktuálně vytýkáno 

Národním akreditačním úřadem.  

Naše fakulta by měla být v budoucnu pro zájemce o studium medicíny, ale samozřejmě 

i dalších zdravotnických programů tou preferovanou, a ne tou, která jim zbyla, pokud 

to nevyšlo jinde. Mladým kolegům, ale samozřejmě nejen jim, by měla poskytnout 

možnost získávat zkušenosti v zahraničí a rovněž od špičkových zahraničních kapacit 

pozvaných přednášet na naší akademickou půdu. Fakulta by měla směřovat k tomu, 

aby byla v budoucnu schopná v co největším počtu oborů produkovat nejen 

doktorandy, ale i vlastní docenty a profesory.  

Nemohu tady slíbit, že cesta k tomu všemu bude jednoduchá, bude vyžadovat velké 

nasazení, a zdaleka nejen od samotného děkana. Ale já této fakultě, jinými slovy nám 

všem, věřím. Nový děkan by se měl v co nejkratší době setkat se všemi vedoucími 

pracovníky a s jejich zaměstnanci, a společně s nimi naplánovat další strategii rozvoje 

každého konkrétního pracoviště. V duchu moderního manažerského řízení nechci být 

tím, kdo individualisticky přikazuje a nemilosrdně hodnotí, ale tím, kdo hledá 

konstruktivní řešení, aktivně pomáhá rozvoji jednotlivých pracovišť, např. v rámci 

vědeckovýzkumné aktivity i personálního růstu zaměstnanců, kromě jiného i tím, že 

hledá nové možnosti financování a motivuje kolegy k vyšším výkonům tak, aby jim 

nechyběla radost z kvalitní práce.    

 



Volební program 
 

Doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS. 
 

________________________________________________________________________________ 
 

3 
 

 

Hlavní motivací nového děkana do této volby by rozhodně neměla být tužba stát se 

děkanem, ale ochota fakultě obětovat to nejlepší ze sebe, využít své znalosti, 

zkušenosti a dovednosti ve prospěch jejího rozvoje.   

Odměnou nám bude například to, že se budou ke své fakultě nadále hrdě hlásit další 

generace naších absolventů a taky že si jednou v budoucnu my samotní nebudeme 

vyčítat, že jsme mohli společně udělat víc.  

 

V rámci svého Volebního programu deklaruji jako klíčové tyto body: 

1. Znovuzískání akreditace pro program Všeobecné lékařství – ve spolupráci 

s vedením FN Ostrava obsadit v co nejkratším období další klíčové pozice 

odborníky s vědecko-akademickým titulem docent/profesor v nedůchodovém 

věku  

2. Nastavit s vedoucími pracovišť motivační systém personálního zajištění a 

růstu pracovníků do budoucna  

3. Uklidnit vnitřní situaci, zlepšit komunikaci směrem dovnitř i navenek, vytvořit 

pozitivnější mediální obraz fakulty, podrobněji informovat o svých aktivitách 

(elektronický fakultní Newsletter), těsněji propojit PR LF OU s FN Ostrava. 

4. Udělat maximum pro úspěšné dořešení projektu „Cvičná nemocnice“ vedoucí 

ke zlepšení praktické výuky a k lepší přípravě absolventů na vstup do praxe, 

posílit vybavení pro moderní praktickou výuku i u dalších studijních programů. 

5. Podporovat vědu a výzkum, z hlediska finanční motivace, propojovat týmy 

různých fakultních pracovišť (převážně teoretické obory navázat na klinické 

obory), vytvářet grantové dotace schopné přitáhnout další vědecké týmy, 

pracovat na vztahu k vědě už u pregraduálních studentů. 

6. Podporovat zahraniční spolupráci – vytvářet společné mezinárodní vědecké 

týmy, být atraktivní pro zahraniční experty a zvýšit mobility akademických 

pracovníků i studentů do zahraničí.  

7. Najít další zdroje financování pro LF OU, ať už rozvojem těch stávajících, tak 

podporou nových možností. 
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8. Zvýšit zájem o studium na naší LF ze strany uchazečů z ČR, ale i v zahraničí 

ze strany platících studentů, rozvoj zahraniční spolupráce s partnery ve 

Švýcarsku, Itálii. Podpora aktivit organizovaných studenty. 

9. Dořešení infrastruktury LF OU v areálu Zábřeh – modernizace současných 

budov LF OU, vytvořit prostor pro další rozšíření prostorových kapacit. 

10. Vytvořit zdravotnicko-vzdělávací a vědecko-výzkumnou základnu 

v rozvojových zemích – i jako jedinečný zdroj vědeckých dat, a to nejen 

v oblasti infekčních nemocí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

Doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS. 

 

 

V Ostravě dne 24.9.2020                               


