
Vážení členové akademické obce, 

dovolte mi oslovit Vás před blížícími se volbami do Akademického senátu, ve kterých kandiduji na 

místo senátora. Jmenuji se Jan Mareš a pracuji jako vedoucí lékař Centra pro diagnostiku a léčbu 

demyelinizačních onemocnění Neurologické kliniky LF UP a FN Olomouc 

(http://mscentrum.upol.cz).  

Více k mému profesnímu profilu najdete zde: http://mscentrum.upol.cz/maresja/cv.html. 

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice v Olomouci jsou spjaty jak s mým studentským, tak profesním 

životem, spolu se studiem zde působím již 20 let, není mi proto lhostejný jejich další vývoj a zejména 

budoucí rozvoj. V posledních letech jsme byli svědky rostoucího tlaku při vzniku další Lékařské 

fakulty a byla to příležitost si uvědomit, že žít a pracovat v tomto univerzitním městě není konečným 

cílem, ale výzvou, která musí být následována tvrdou a systematickou prací, jež nás dokáže profesně 

posunout nejen na úrovni národní, ale i mezinárodní tak, aby další generace opět mohly být úspěšnými 

absolventy Lékařské fakulty UP.  

Proto se chci zasadit zejména o další zkvalitňování pregraduální výuky na LF UP, a to mimo jiné 

zpřístupňováním interaktivních výukových materiálů, efektivnějším využitím stávajících                          

e-learningových zdrojů pro pregraduální studenty (Mefanet, NOE) a doplněním dalších chybějících 

materiálů v této oblasti. Tuto formu zpřístupnění studijních materiálů osobně považuji za účelnou         

a velmi dynamicky přizpůsobitelnou aktuálním potřebám studentů. Nezanedbatelné jsou i nízké 

ekonomické náklady a snadná aktualizovatelnost údajů. Pro zajištění těchto materiálů je třeba využít 

možností finančních dotací EU v oblasti vzdělávání pro konkurenceschopnost. 

V oblasti postgraduálního vzdělávání vidím jako zásadní dořešení problému v rámci Vyhlášky 

č.185/2009 Sb., a to v oblasti systému předatestační přípravy mladých lékařů. S tím souvisí také 

možnost jejího financování. Rád bych se zasadil o využití peněz z ESF na specializační vzdělávání 

zdravotníků, které v roce 2009 získalo Ministerstvo zdravotnictví, a to na 3 roky. V rámci Operačního 

programu lidské zdroje a zaměstnanost podpoří ministerstvo celoživotní vzdělávání lékařů                             

i nelékařského personálu částkou 950 milionů korun z ESF a částkou 500 milionů korun ze Státního 

rozpočtu. Ministerstvo vypisuje každoročně výběrové řízení na rezidenční místa pro lékaře                             

i nelékařské pracovníky ve zdravotnictví, toto financování je regionálně rozprostřeno a garance 

ministerstva trvá po celou dobu financování.  

Věřím, že se při nadcházejících volbách do akademického senátu LF UP rozhodnete tak, aby idea 

svébytnosti fakulty a odborné prestiže mohla být právem naplněna.  

 

S pozdravem 

Doc. MUDr. Jan Mareš, Ph.D., Neurologická klinika LF UP Olomouc  
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