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Vážené kolegyně a kolegové, členky a členové akademické obce LF UP, 
 
Dovolte mi, abych Vám v rozsahu jedné strany představil mou dosavadní činnost na LF UP, 
můj pohled na úlohu akademického senátu, a také důvody a cíle mé kandidatury do AS.   
 
Na olomoucké lékařské fakultě jsem strávil téměř třicet let, nejprve jako student medicíny 
(1981-87) a posléze jako adept postgraduálního studia lékařské mikrobiologie (atestace 1992), 
resp. imunologie (CSc., 1993). V letech 1993-2003 jsem se zapojil do budování mladého 
Ústavu imunologie. Podílel jsem se na koncepci výuky a svůj odborný zájem jsem zaměřil na 
transplantační imunologii (HLA). Koncem devadesátých let jsem kolektiv spolupracovníků 
dovedl k obhajobě mezinárodní akreditace HLA laboratoře od Evropské Imunogenetické 
Federace; kromě svých odborných znalostí jsem  přispíval k technologickému rozvoji 
problematiky HLA a nasměroval jsem zaměření imunogenetického výzkumu. 
 
Po jmenování profesorem imunologie (2003) jsem na Ústavu imunologie za podpory kolegů 
vybudoval Laboratoř imunogenomiky a proteomiky, která výsledky svého mezioborově 
zaměřeného výzkumu dosáhla mezinárodního vědeckého ohlasu. Pracovníci laboratoře, 
včetně doktorandů, ve spolupráci se čtyřmi klinikami FNOL ročně publikují až deset prací 
v impaktovaných časopisech; laboratoř je plně financována z grantových projektů a udržuje 
aktivní zahraniční kontakty s prestižními pracovišti v Evropě (blíže viz www.dr-petrek.eu).  
 
Cílem mé pedagogické a výzkumné práce bylo a je šířit dobré jméno lékařské fakulty 
UP v ČR a zahraničí. Tento cíl realizuji zveřejňováním výzkumných výsledků a předáváním 
vědomostí budoucím lékařům při výuce imunologie, popř. v rámci SVOČ, příp. jako školitel 
postgraduálních studentů; působil jsem/působím jako „rádce při vědeckém vyzrávání“ desítky 
doktorandů. V akademickém roce  2010/2011 jsem ve spolupráci s kolegy z dalších pracovišť 
rozšířil kurikulum o nové předměty, např. Imunogenetiku v klinické praxi či Osteoimunologii. 
 
V Akademickém senátu LF jsem doposud pracoval jedno volební období. Zajímal jsem 
se o vědecko-výzkumnou problematiku včetně projektů z fondů EU (Biomedreg), o 
postavení LF UP mezi ostatními fakultami v ČR a také o problematiku výuky medicíny 
(úpravy kurikula, úloha evaluace vč. kvality výukového procesu). Akademický senát jako 
volený orgán nezávislý na exekutivě hraje v životě fakulty nezastupitelnou roli. Domnívám se, 
že „končící“ AS LF přispěl k rozvoji a směrování fakulty,  pozvedl úroveň diskuse mezi 
akademickou obcí a vedením LF UP na kvalitativně vyšší úroveň a prosazením partnerské 
pracovní spolupráce mezi oběmi stranami připravil půdu pro další „progres“ naší alma mater.  
 
Naše fakulta má bezesporu nakročeno k tomu, aby se stala jedním z předních 
univerzitních center výuky lékařství – tzv. „výzkumnou“ fakultou. Pro naši vzdělávací 
úlohu je však klíčové, aby se vzrůstající výzkumný potenciál ještě více odrážel v kvalitě 
nejen postgraduální, ale zejména pregraduální výuky všeobecného i zubního lékařství.  
 
K tomuto cíli chci přispívat nejen svou vlastní prací, ale také aktivním zapojením do 
diskusí o „běžném životě“ i koncepčním směřování fakulty.  Proto opět kandiduji do AS 
LF. Pokud mi dáte Vaši důvěru a budu zvolen, budu při své činnosti v senátu výše 
uvedené cíle a hodnoty prosazovat ve prospěch naší fakulty a její akademické obce.   
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