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Lékařská fakulta v Ostravě 

 

Dovolte mi začít tím, že vnímám jako obrovský úspěch, že v Ostravě vznikla Lékařská fakulta 

a je mi ctí být členem její akademické obce. 

Je nutné si ale uvědomit, že vychází z období sedmnáctileté existence jako Fakulty zdravotně 

sociální, později Fakulty zdravotnických studií, které kontinuálně přešly v Lékařskou fakultu 

se získáním první akreditace a výukou mediků v roce 2010. Dnes má více než 1 700 studentů, 

včetně i těch studujících v zahraničí (Švýcarsko) zhruba v 21 oborech všech stupňů a forem 

vzdělávání. 

 

Příznivá politická situace, rozvoj na základě potřeb regionu. 

 

 
 

Funkce fakulty jako takové: 

 

Při vzniku by měla každá škola, tedy i fakulta, být reflexí regionálních potřeb a nároků, musí 

tedy kopírovat vzrůstající požadavky na čím dále narůstající deficit počtu zdravotnických 

pracovníků a tedy také lékařů při jejich generační obměně. Nesmí rovněž zapomenout na 

související potřebu počtu dalších zdravotnických profesí, jako jsou sestry, laboranti a další, a 

to i vzhledem k rozvíjející se úrovni lékařské vědy a jednotlivých specializací a oborů 

zdravotnické péče na jedné straně a současně musí splňovat stále stoupající odborně vědeckou 

úroveň učitelů, tedy akademických pracovníků a přenášených informací studentům na straně 

druhé. 

 

Předpoklady pro splnění edukativní funkce fakulty: 

 

Výuka na úrovni pregraduální  

- nelékařských zdravotnických oborů v celém rozsahu a na všech stupních – bakalářský, 

magisterský a doktorský program – postupně zcela akreditováno. 

- Výuka studentů medicíny – s výhledem, dle usnesení vlády k tíživému a do budoucna 

hrozivému personálnímu stavu ve zdravotnictví, nárůstu kapacity o 15 %.  

- Výuku General Medicine v anglickém jazyce je nezbytné udržet z důvodů finančních 

zdrojů a prezentace fakulty a prestiže i města a kraje. 

- Zaměřit se na kontrolu kvality pregraduální výuky nástroji jako je celoroční evaluace ze 

strany studentů a akademických pracovníků a realizovat programově rekonkurzy 
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vedoucích akademických pracovníků podle pevně stanoveného časového a kvalitativního 

harmonogramu (stanovit kritéria na jednotlivé pozice).  

 

 

Postgraduální výuková aktivita – doktorská studia, specializační vzdělávání 

- Realizace funkčnosti akreditovaných doktorských studijních programů – Ochrana 

veřejného zdraví, Ošetřovatelství, Chirurgické obory, Hygiena, epidemiologie a 

preventivní lékařství. 

- Rozšíření oborů specializačního vzdělávání pro zdravotnické profese – zatím máme 

specializace: Ošetřovatelská péče v anestezii a resuscitaci a intenzivní péči, 

Ošetřovatelská péče v pediatrii 

- U lékařského studia považuji za kardinální udržet a dále rozšiřovat realizaci atestací ve 

všech specializačních oborech jako základní faktor péče o budoucí generace lékařů, 

především absolventů z naší lékařské fakulty, kteří se budou realizovat opět v našem 

regionu. 

 

Akreditace: 

Akreditace, která probíhá, by měla být posuzována také z pohledu celostátních potřeb 

výchovy nových lékařů nejen promovaných, ale především atestovaných, schopných nahradit 

do důchodu odcházející kolegy, a tento problém se zrušením nebo omezením činnosti LF jen 

prohloubí, jelikož ostatní LF ČR nedokážou tento požadavek zajistit. Je jednodušší 

podmíněně doplnit minimální nedostatky v akreditaci, než postavit fakultu novou nebo se 

snažit zatížit ostatní lékařské fakulty. Zatížení ostatních lékařských fakult není reálné 

z personálních kapacit, technických nároků (prostorových) i finančních požadavků.  

Pregraduálně jde především o akreditaci magisterského studia oboru Všeobecného lékařství 

v českém i anglickém jazyce, bakalářského programu Fyzioterapie v zahraničí a rozšíření 

nabídky programu v anglickém jazyce – General Nurse and Physiotherapy. 

 

Postgraduálně jde o: 

Atestace lékařů, do budoucna všech specializací. 

Nastartování a udržení doktorských studijních programů: 

- Doktorský studijní program – interní obory a hematoonkologie a onkologie 

- Doktorský studijní program – neurovědy s nutností doplnit neuroradiologii 

- Doktorský studijní program – klinická biochemie a patobiochemie 

 

Stabilizace fakulty nespočívá konkrétně jen v radikálních změnách systému, který byl 

výborně zaveden. Nespočívá ani ve změnách personálních, protože naprostá většina jak 

odborných pracovníků, tak i administrativních pracovníků jsou lidé plně obeznámeni se 

zadanou problematikou v plné její šíři a jsou prověřeni předcházejícím fungováním fakulty. 

Stabilizace fakulty dnes spočívá v úspěšné akreditaci, která je ohrožena nestabilitou jak 

zevnitř, tak především zvenčí.  

Nový akreditační spis, procházející nyní kontrolami Národního akreditačního úřadu, je 

výsledkem složité a namáhavé práce týmu odborníků. V ojedinělých bodech – personálních, 

vědeckovýzkumných projektů či zahraniční aktivitě – splňuje možná podmínky hraničně (toto 

musí posoudit ti povolaní z NAU), ale to by nemělo být překážkou k alespoň podmíněnému 

udělení akreditace se stanovením lhůt pro vylepšení a zkvalitnění vytýkaného – s čím mohu 

souhlasit, že je nutná kontinuální intenzívní práce v těchto oblastech a to v posledních 4 letech 

od první nestandardní výměny děkana nebylo příliš možné. 

 

 



SOUČASNOST 

Simulační centrum – cvičná virtuální nemocnice  

Jde o úžasnou příležitost připravit budoucí zdravotníky v celém spektru studijních možností 

naší fakulty na své povolání prostřednictvím „cvičiště“ ne „bojiště“. Tedy aby výuka studentů 

pacienty „neobtěžovala“ nebo dokonce „nebolela“ a aby samotní studenti nebyli stresováni 

získávat svou manuální, ale i komunikační dovednost na pacientech s výsledkem stresu a 

konfliktů na obou stranách. K tomu budou sloužit modely s možností automatických 

vyhodnocování rozsahu poškození tkání nebo negativních vlivů chybné komunikace a 

diagnosticko-terapeutických algoritmů na další vývoj léčby pacienta automatickými softwary. 

 

Spolupráce LF a FN Ostrava 

Dovolím si podobenství – jako je Aeskulapova hůl ovinutá hadem, v takovém souladu a 

vzájemné harmonii se má odvíjet tato spolupráce. Nemocnice ekonomicky zdatnější by měla 

podporovat LF především respektováním navýšeného počtu pracovníků na klinikách tak, aby 

bylo možné zajistit běžný zdravotnický provoz klinik v plném rozsahu a navýšeným počtem 

pedagogicko-klinických odborníků (placených jak LF tak i FN) zajistit realizaci výuky 

klinických oborů s rozdělením osmihodinové pracovní doby na výuku, práci ve 

zdravotnickém provozu a v odvětví vědy a výzkumu. Současně je naprosto nezbytné 

dosáhnout možnosti volby dedikace publikací pro obě instituce s větším ohledem na 

ekonomicky slabší LF, která je více na těchto publikacích závislá. 

Významnou pomocí ze strany FN by mohlo být zvýšení ekonomické atraktivnosti pro tyto 

pracovníky zvláště ve vedoucích pozicích a současně zřídit na LF nebo obou institucích, 

nejlépe v rámci projektového oddělení, zvláštní administrativní oddělení, které by zajišťovalo 

servis pro publikující zpracováním článků v angličtině do formy přijatelné pro zvolené 

prestižní časopisy, nebýt jen závislí na externích subjektech. 

Nicméně spolupráce mezi oběma institucemi by měla být podchycena do vzájemně 

výhodných smluv s pevně stanovenými pravidly. 

Vhodným opatřením by mělo být ustanovení postu náměstka FN pro součinnost s LF jako 

partnera proděkanovi pro studijní záležitosti a současně se zavedením systému pravidelných 

společných porad a pracovních schůzek dílčích odborných skupin. 

 

Vědecko-výzkumná oblast   

Věda a výzkum musí vycházet z teoretického a preklinického zázemí LF a z klinického 

zázemí FN s návazností na další instituce jako je například AV ČR, další vysoké školy (jako 

jsou školy technického zaměření nebo se zaměřením na zvířecí medicínu). Rovněž rozvíjet 

spolupráci se soukromými specializovanými firmami, a také s komplexními specializovanými 

institucemi, jako například CEITEC.  

 

Probíhající projekty: 

- Excelentní výzkum – HAI, Hematoonkologie, Neurovědy, Operační program – 

Výzkum, vývoj, vzdělávání. 

- Mezinárodní projekty – Česko – Polský projekt, Česko – bavorský projekt, Erasmus, 

COST Action. 

- Výzkumné projekty – AZV, GAČR, TAČR, IRP, SGS. 

 

Podpora časopisu Central European Journal of Nursing and Midwifery, jež mají ve své gesci 

kolegyně z Ústavu ošetřovatelství a porodní asistence a snažit se rozšířit portfólio dané 

činnosti.  

 



Jedinečnou příležitostí k experimentálně výzkumné aktivitě se ale také může paradoxně 

nabízet cvičná (virtuální) nemocnice s možnostmi simulace diagnosticko-terapeutických 

procesů a protokolů na virtuálních a reálných simulátorech a modelech aplikovatelných jak 

při diagnostice, léčbě, tak i v procesu a procedurách výuky. Rovněž může sloužit jako 

komplexní laboratoř, která by navrhované procesy a procedury mohla ověřovat s kontrolní 

součinností příslušných odborníků LF a rovněž FN nebo ověřovat úlohy a modely zadané 

odborníky LF a FN. 

 

Základní funkcí bude ale především vyučovat a připravovat studenty na běžné, ale i vzácné 

situace v jejich budoucí praxí, s kterými se během studia v běžném provozu nemocnice 

nemusí setkat, ale na které by měli být připraveni. Cvičná nemocnice ve spolupráci 

s Integrovaným záchranným systémem a politickými zastupiteli věnujícími se mimořádným 

událostem je na tyto situace může připravit. Výsledky takovýchto simulací mohou být 

nepochybně úspěšně publikovány. 

 

Řízení a ekonomika 

Základní administrativa vlastní fakulty musí zůstat nezměněná a stabilizovaná a nezávislá na 

personálních změnách především ve vedení fakulty a na dalších strategicky klíčových postech 

se spoluúčastí zástupců lékařských i nelékařských oborů. 

Ekonomické postupy musí být sjednoceny a egalizovány. 

Ideální rozpočet má být vyrovnaný – tedy součet příjmů a výdajů za rok má být roven nule při 

využití více ekonomických zdrojů (dotace z MŠMT ČR, dotace z MZ ČR, granty, projekty, 

operační programy EU, CŽV, výnosy z anglické mutace výuky, dotace z města, dotace z kraje, 

výnosy ze zahraniční výuky). 

Vědecká rada a kolegium děkana se mají podílet na fungování a řízení fakulty a mají být 

reprezentovány jak odborně zdatnými, tak i zdravě oddanými odborníky vůči fakultě a 

fakultní nemocnici bez tendencí přeložit fakultu nebo její části do jiného regionu nebo 

přičlenit fakultu nebo její části k jiné lékařské fakultě. 

Personální stav fakulty by měl být zajištěn a zabezpečen periodickým vypisováním 

výběrových řízení na vedoucí funkce LF OU v souladu s novým Vysokoškolským zákonem. 

Aktualizace zákonných a podzákonných norem v pracovně právních vztazích. Vytvořit 

podmínky pro úspěšné obhajoby habilitačního a profesorského řízení a rovněž i jejich 

rozšíření. 

Zabezpečit chod LF OU od začátku kvalitní garancí a kvalitními a nezpochybnitelnými audity 

i ve spolupráci s AS LF OU. 

 

Studentské organizace 

Studentské organizace, které jsou organizovány na úrovni celouniverzitní (Stavovská unie 

studentů Ostrava – SUS, International Student Club OU – ISC OU, Časopis Underground, 

AIESEC) a na úrovni fakultní (International Federation of Medical Studentsʼ Associations 

Czech Republic – IFMSA CZ, Československý spolek mediků – ČSSM, organizace 

fyzioterapeutů a ergoterapeutů). Náplní studentských organizací a především těch lékařsko-

zdravotnických má být komplexní s cílem co nejvíce usnadnit studium s respektováním a 

znalostí všech potřeb a neuralgických bodů studentské obce a s aktivní snahou tyto problémy 

vyřešit, aby se maximálně snížil počet neúspěšných studentů a současně při rychlé eliminaci 

studentů, kteří studium v podstatě nemyslí vážně a drahý výukový aparát fakulty jen zbytečně 

zatěžují a ostatním studentům dávají negativní příklad. Současně mají pořádat nebo se 

účastnit na pořádání akcí, které vytvářejí nebo přispívají ke stavovskému profesnímu 

uvědomování a to především na morálních a profesionálních základech s ustanovením pocitu 

odpovědnosti chování každého člena vůči celé komunitě profesní, ale i vůči celé společnosti a 



především vůči pacientům. Pochopitelně tyto morální a profesionální zásady budou jednou 

z priorit celého akademického sboru pod koordinaci děkana ve smyslu zásad TGM – nebát se 

a nekrást, dále nelhat, nepodvádět zvláště u zkoušek. 

 

 

Nadstavba: 

Podaří-li se vše, bude úlohou děkana rovněž rozšiřovat nabídku výuky a programů i na 

neregionální úrovni 

 

Závěr 

Rolí děkana je: 

 zklidňovat prostředí, garantovat spolupráci mezi jednotlivými členy akademické obce, 

vytvářet zázemí pro všechny zaměstnance fakulty.  

 zajišťovat s vedením FNO a ostatních zdravotnických zařízeních podmínky pro výuku 

studentů, podmínky pro akademické pracovníky a posilování vedení LF a FN. 

 lpět na dodržování pravidel při fungování fakulty. Lpět na principu spravedlnosti 

nejen v rámci přijímání studentů, ale i při výuce a kontrole znalostí studentů. 

 podílet se na modernizaci zázemí pro zaměstnance a studenty.  

 reprezentace organizace vně i navenek. 

 spolupráce s jinými fakultami / univerzitami / vysokými školami / ústavy nejen 

zdravotnického typu, ale i takových, jejichž programy a odborné zájmy se mohou 

prolínat, doplňovat a zvyšovat navzájem prestiž oboru (např. veterinární, technické, 

AV, CEITEC). 

 snaha o zajištění atraktivity všech zdravotnických povolání v očích celé veřejnosti. 

 vytvářet pozitivní klima v rámci úzce spolupracujících zdravotnických zařízení 

v regionu.  

 ve spolupráci s vedením města Ostravy posílit nedostatek zdravotnických pracovníků 

v regionu MS kraje s potřebami populace, vytvářet zázemí pro budoucí pracovní síly 

v regionu včetně zázemí rodinného (např. ubytování).  

 

V Ostravě 15. února 2020                                                Doc. MUDr. Petr Krupa, CSc. 

                                                                                         vedoucí Ústavu zobrazovacích metod 

                                                                                         Lékařská fakulta OU 

                                                                                         Přednosta Radiodiagnostického ústavu 

                                                                                         FN Ostrava-Poruba 

 


