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Vážené studentky, studenti, kolegyně, kolegové,  
 

s pokorou jsem přijal výzvu a nominaci na kandidáta na funkci děkana LF OU. 
V tomto pro fakultu tak nelehkém období si uvědomuji, jak významnou roli má 
lékařská fakulta pro tento region a také pro Fakultní nemocnici Ostrava. Jsem si 
vědom toho, že s napětím a očekáváním sledují vývoj lékařské fakulty rovněž naši 
studenti a akademická obec, stejně jako široká veřejnost.  
 
Lékařská fakulta je důležitou součástí Ostravské univerzity v procesu vzdělávání v 
bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech. Zajištuje výuku 
zdravotnických pracovníků, kteří jsou nezbytní pro zajištění zdravotnické péče 
v Moravskoslezském kraji. Je klíčovým partnerem Fakultní nemocnice Ostrava a 
dalších subjektů v rámci našeho regionu. 
 
Lékařská fakulta je sice mladou fakultou s krátkou historií, ale velmi rychle dosáhla 
kvalitního stupně výuky napříč lékařskými i nelékařskými obory, v mnoha 
oblastech srovnatelnými s „kamennými“ univerzitami. Přetrvává velký zájem 
uchazečů o studium na LF OU a stávající studenti jsou s charakterem výuky 
spokojeni.  
 
S lékařskou fakultou jsem spjat od jejího vzniku, kdy jsem se podílel na výuce 
bakalářského oboru Radiologický asistent a posléze na výuce intervenční angio-
radiologie v rámci magisterského oboru Všeobecné lékařství.  
 
Funkci děkana jsem připraven vykonávat jako službu, svědomitě, transparentně a 
v souladu s požadavky kladenými na tuto pozici, ve spolupráci s proděkany, 
vědeckou radou a akademickým senátem LF OU. 
 

 

 

Teze kandidáta na funkci děkana  
Lékařské fakulty, Ostravské univerzity 

pro funkční období 2020-2024 
doc. MUDr. Václav Procházka, Ph.D., MSc., MBA 
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Vize kandidáta 

„Mým cílem je stabilizace lékařské fakulty s udržením akreditace pro magisterský 
obor všeobecného lékařství a její dynamický rozvoj v následujících letech jako 
nedílné a moderní součásti Ostravské univerzity. Mým programem je zklidnění a 
normalizace komunikace na všech úrovních, obnovení důvěry široké veřejnosti 
v mladou lékařskou fakultu, modernizace její infrastruktury s cílem kvalitní výuky a 
přípravy absolventů pro budoucí povolání, a zároveň rozvoje výzkumu a vědecké 
i pedagogické spolupráce.“ 

 

Hlavní oblasti volebního programu: 
 

Můj volební program vychází z těchto principů: 

• Řešení aktuálních problémů Lékařské fakulty OU spojených se získáním nové 
akreditace magisterského oboru Všeobecné lékařství. 

• Transparentnost, korektnost a efektivita přijímacího řízení na LF OU. 
•  Personální zajištění výuky, zejména v klíčové oblasti teoretických oborů, a to 

ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Ostrava a dalšími lékařskými fakultami 
v ČR. 

• Zvýšení kvality výuky a její evaluaci, rozšíření postgraduálního vzdělávání, 
nová doktorská studia a habilitační řízení. 

• Posílení role studentů, jejich zapojení do vědecko-výzkumné činnosti, otevřená 
komunikace se studenty, podpora a rozvoj klubových aktivit, zajištění 
stravovacích a ubytovacích prostor v blízkém okolí areálu LF OU.  

• Podpora absolventů v jejich uplatnění ve Fakultní nemocnici Ostrava. 
• Dynamický rozvoj vědecko-výzkumné činnosti v rámci hlavních směrů výzkumu 

LF-OU a příprava projektů do nového programovacího období 2021-2026. 
• Rozvoj infrastruktury LF OU s výstavbou „Simulačního centra – Cvičné 

nemocnice“, Vivária, rekonstrukci budovy ZW „nového děkanátu“ a 
rekonstrukci budovy ZO. 

• Efektivní komunikace a spolupráce s ostatními fakultami Ostravské univerzity, 
posílení obsazení a role vědecké rady LF OU a otevřená komunikace 
s akademickým senátem LF OU. 

• Navázat úzkou spolupráci s Fakultní nemocnici Ostrava ve všech směrech 
rozvoje obou institucí a zlepšení mezilidských vztahů. 

• Změnit mediální obraz, nový přístup k PR prezentaci a marketingu LF OU. 
• Internacionalizace a mezinárodní spolupráce LF OU ve výuce, vědě a 

výzkumu. 
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I. Řešení aktuálních problémů Lékařské fakulty OU 
 

Za klíčové aktuální úkoly považuji: 

• Odeslání nezbytných podkladů na NAÚ pro vypořádání institucionálního 
správního řízení a součinnost s NAÚ při všech kontrolních postupech 
s vypořádáním námitek. 

• Odeslání nového akreditačního spisu pro magisterský studijní program 
VSELEK pro výuku v českém i anglickém jazyce, komunikaci s NAU pro 
vypořádání případných připomínek a doplnění požadavků na akreditační spis. 

• Zajištění personálního obsazení kateder a ústavů, především zajištění garantů 
a asistentů v teoretických oborech výuky všeobecného lékařství. 

• V případě získání akreditace pro obor VSELEK, zajištění rychlého a 
transparentního přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021. 

• Udržení ekonomické stability, získání finančních prostředků z dotačních titulů 
MŠMT, MSK a SMO pro zkvalitnění výuky a personálního obsazení lékařské 
fakulty.  

• V úzké spolupráci s hlavním partnerem – FNO, zajištění personální stability 
akademického sboru LF OU, zlepšení finančních podmínek pro výuku a 
rozšíření výukových místností jak v prostorách FNO, tak i v areálu LF OU. 

• Realizaci velkých rekonstrukčních projektů v rámci LF OU (Cvičná nemocnice, 
přestěhování budovy děkanátu do budovy ZO, rekonstrukci nové budovy 
děkanátu ZW a rekonstrukce budovy Vivária). 
 
 

II. Přijímací řízení a výuka na LF OU 
Způsob realizace přijímacího řízení: 

• Po předpokládaném získání akreditace pro MSP VSELEK, realizace rychlého 
a transparentního přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021. 

• Zajištění finančních prostředků pro přijetí nových akademiků, garantů, 
chybějících zejména v teoretických oborech, (MŠMT, MSK a SMO) 

• Elektronizace všech dokumentů a ochrana spisové dokumentace příjímacího 
řízení na LF-OU. 

• Kontrola správnosti odvolacího řízení při novém přijímacím řízení pro rok 
2020/2021 na LF OU nezávislou komisí LF a RVH OU. 

• Dostatečné prostorové, personální a technické zajištění procesu nového 
příjímacího řízení na LF OU pro rok 2020/2021. 

• Získání dalších výukových prostor v rámci rekonstrukce budovy ZW (140 míst). 
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III. Výuka, postgraduální vzdělávání, doktorská studia a habilitace 

Hlavní organizační kroky: 

• Zkvalitňování výuky dle výsledků evaluace jednotlivých oborů a přednášejících, 
zavedení moderních metod výuky (PBL, CRT, e-Learning – elektronizace 
přednášek a kurzů v systému Moodle, simulace, modely, virtuální realita, live-
transmition z operačních sálů, portál videozáznamů operačních výkonů a další. 

• Rozšíření postgraduálního vzdělávání, získání akreditace pro nové doktorské 
studijní programy (hematologie, onkologie, vnitřní lékařství, biomedicínské 
obory a další), re-akreditace stávajících oborů, zapojení do projektu „Doktorské 
školy“. 

• Příprava nových smluvních vztahů mezi LF OU a FNO k financování a podpoře 
doktorských studijních programů a prezenční formy studia. 

• Zvýšení počtu habilitovaných pracovníků v návaznosti na zvýšení počtu 
doktorských studijních programů. 

• Navýšení počtu zahraničních studentů a další podpora rozvoje programu – 
„General Medicine“ po získání nové akreditace. 

• Příprava personálního zabezpečení a technického zázemí pro akreditaci 
magisterského studijního programu Stomatologie. 

• Zvedení nového karierního řádu a hodnotících parametrů VaV akademických 
pracovníků LF OU. 
 

IV. Studenti a jejich role 

Lékařská fakulta má v současné době kvalitní absolventy, moje činnost bude 
zaměřena na: 

• Pravidelná setkávání se studenty a studentskými organizacemi. 
• Komunikaci se studenty, rozvoj jejich společenských a kulturních aktivit 

(IFMSA, ČSSM), se zajištěním podmínek pro jejich klubovou činnost. 
• Posílení role studentů a jejich zapojení do vědecko-výzkumné činnosti LF OU. 
• Motivaci a podporu studentů k zapojení do mezinárodních mobilit (ERASMUS). 
• Zajištění stravovacích prostor v areálu a ubytovacích prostor v blízkém okolí LF 

OU ve spolupráci se starostkou městského obvodu Ostrava-Vítkovice. 
• Podporu stipendijních programů v rámci LF OU a celouniverzitních programů. 
• Uplatnění absolventů v regionu ve spolupráci s FNO a krajskými nemocnicemi 

v gesci MSK (stipendijní programy). 
• Podporu handicapovaným studentům, zahraničním studentům a studentům se 

specifickými potřebami v obtížných situacích. 
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V. Personální politika 

Personální politika vyžaduje aktivní přístup a týmovou spolupráci: 

• Součinnost v personální politice s FNO při řešení problematiky úvazků ve VaV 
tvůrčí činnosti a v doktorských studijních programech. 

• Posílení personálního oddělení s ohledem na nárůst počtu pedagogických 
pracovníků, studentů, projektové a vědecko-výzkumné činnosti. 

• Zkvalitnění technického zázemí personálního, studijního, projektového a VaV 
oddělení v rámci rekonstrukce budovy „nového děkanátu“ LF OU. 

• Zajištění kateder a ústavů novými technickými prostředky je klíčovým krokem 
pro zavedení moderních metod výuky a zvýšení kvality pedagogické činnosti. 

• Podpora vědecko-výzkumných týmů, zejména excelentního výzkumu, se 
zajištěním podmínek pro pobyt zahraničních odborníků. 

 

Návrh organizační struktury vedení LF-OU: 

• Proděkan pro strategii a rozvoj, (statutární zástupce).  
• Proděkan pro studium a celoživotní vzdělávání. 
• Proděkan pro vědu a výzkum, grantovou a projektovou činnost. 
• Proděkan pro nelékařské studijní programy. 
• Proděkan pro postgraduální vzdělávání a výuku General Medicine. 
• Proděkan pro doktorské studijní programy, mezinárodní spolupráci a mobilitu. 

 
 

VI. Vědecko-výzkumná činnost a strategický rozvoj   

Věda a výzkum musí patřit mezi základní pilíře činnosti LF OU:  

Za prioritní považuji vybudování infrastruktury pro realizaci VaV projektů s využitím 
této kapacity k výuce studentů LF OU. Vybudování infrastruktury bude spojeno 
s akreditací nových doktorských studijních programů. Příkladem je realizace 
projektu „Klinické Neurovědy“ se snahou o získání akreditace DSP (ESF část 
projektu-MŠMT 4,2 mil. Kč), současně s vybudováním infrastruktury „Sdílených 
laboratoří“ ERDF část projektu 39,4 mil. Kč). 

 

Hlavní cíle činnosti ve vědě a výzkumu: 

• Podpora hlavních směrů výzkumu na LF OU. 
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• Podpora publikačních aktivit, jazykových překladů, finančních poplatků u 
kvalitních publikačních výstupů VaV činnosti. 

• Nastavení systému hodnocení vědy a výzkumu, finančního ohodnocení 
výzkumné a publikační činnosti v součinnosti s prorektorem pro VaV OU. 

• Podpora mladých týmů ve výzkumné činnosti a zapojení studentů LF OU do 
vědecko-výzkumných projektů. 

• Spolupráce s ostatními fakultami na vědecko-výzkumných projektech (PřF, 
Fuzzy, PedF, FSS, rozvoj oblasti datových analýz, biostatistiky a datového 
skladu). 

• Realizace významných plánovaných a hlavních běžících projektů LF OU. 
• Příprava a realizace projektových záměrů v novém programovacím období 

2021-2026.  
• Mezinárodní spolupráce ve VaV v rámci H2020 a Erasmus +, 
• Podpora smluvního výzkumu v rámci programu „Transfer“. 
 
Publikační činnost a implementace hodnocení VaV LF OU bude realizována 
v kontextu Metodiky 17+, tedy podporou kvalitních publikačních výstupů 
výzkumných projektů. Budu usilovat o další finanční podporu překladů, korektur a 
financování nákladů spojených s publikací článků a dalších kvalitních výstupů 
(knihy, kapitoly v knihách, metodické postupy a patenty), které budou hodnoceny 
podle metodiky 17+.  
 
 
 

VII. Rozvoj infrastruktury LF OU s výhledem na nové programovací období 
2021-2026. 

 
• Realizace projektu ERDF CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013366 Simulační 

centrum "Cvičná nemocnice", 2019-2022, Operační program Výzkum, vývoj a 
vzdělávání (OP VVV). 

• Podpora projektu ESF CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013365 Simulace – 
Inovace – Praxe = moderní způsob vzdělávání na LF OU, 2019–2022, 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). 

• Rekonstrukce budovy ZW – „nového děkanátu LF OU, rekonstrukce budovy 
ZO a dokončení výstavby Vivária. 

• Podpora projektu Life & Environment Research Center Ostrava (LERCO) 
s cílem zisku finančních prostředků pro vybudování nové infrastruktury 
(budovy) pro podporu kvalitních výzkumných týmů, s cílem přilákat špičkové 
zahraniční vědce a doktorandy. 
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VIII. Internacionalizace, mezinárodní spolupráce LF OU a vnější vztahy 

 
Podpora strategických cílů OU 2016-2020 pro mobilitu a internacionalizaci: 

• Program VIA pro podporu studentských výjezdů na základě smluv o výměně 
studentů mimo Erasmus+ a pro podporu samostatných výjezdů studentů.  

• Program To Be In (Towards Better Internationalization) pro podporu mobilit 
akademiků směřujících k rozvoji mobilit studentů. 

• Podpora vytváření excelentních vědeckých týmů s pracovníky přicházejícími ze 
špičkových zahraničních institucí, která je realizována v rámci institucionálních 
rozvojových programů IRP Excelence. 

• Podpora nových post-doktorandů přicházejících z významných tuzemských i 
zahraničních institucí IRP Postdok. 

 

Strategie přístupu: 

• Posílení zahraničních mobilit studentů (Erasmus+, institucionální bilaterální 
smlouvy, IFMSA, klinické stáže) a akademických pracovníků LF. 

• Rozšíření spolupráce s novými zahraničními univerzitami (především mimo 
Evropu – TOP 300) - společné výzkumné a rozvojové aktivity, mobility, odborné 
stáže. 

• Příprava účasti v projektu Evropské univerzity pro oblast výuky biomedicíny na 
LF OU v rámci „Simulačního centra“. 

• Zvýšení počtu zahraničních studentů (General Medicine) a rozšíření studia 
v anglických a italských studijních programech (Physiotherapy; příp. Nursing). 

• Podpora zahraniční fakultní výukové a výzkumné nemocnice v Malawi a/nebo 
ve vybrané zemi Asie (klinické stáže, třetí role fakulty). 

• Internacionalizace studijních programů LF (předměty ve studijním plánu).  
• Posílení užívání angličtiny v komunikaci akademických i neakademických 

pracovníků. 
 

 

 

 

V Ostravě dne: 13.2.2020 
doc. MUDr. Václav Procházka, Ph.D., MSc., MBA 
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