
V Olomouci dne 16. 11. 2010 

Vážená kolegyně, vážený kolego, 

Vážení členové akademické obce Lékařské fakulty Univerzity Palackého, 

dovoluji si Vás oslovit s nadcházejícími volbami do Akademického senátu naší fakulty, ve kterých kandiduji 

na místo senátora. Měl jsem tu čest být v posledních třech letech členem toho orgánu, který reprezentuje 

akademickou obec a podílí se významným způsobem na její samosprávě. Za tuto dobu jsem proniknul 

hlouběji do života naší fakulty, měl možnost se seznámit s jejími přednostmi, ale i slabými místy a 

především jsem poznal řadu kolegů, kterým není lhostejný další vývoj a budoucnost naší fakulty. 

V minulém funkčním období se Akademický senát naší fakulty - kromě své standardní agendy a 

„zákonných“ povinností - snažil být aktivní i v řadě věcí, které se týkaly jak budoucnosti lékařských fakult, 

tak vysokoškolského vzdělávání v ČR. AS LF UP spolu s dalšími senáty LF ČR a mateřskými univerzitami 

aktivně vystoupil proti nedostatečně připravené a účelově směřované transformaci fakultních nemocnic do 

univerzitních nemocnic akciového typu, členové AS LF UP také odmítli omezování akademické 

samosprávy, s níž počítaly materiály reformy terciárního vzdělávání a které směřovaly k minimalizaci role 

akademických senátů při řízení a kontrole chodu fakult a univerzit. Akademický senát LF UP také upozornil 

na neetické chování některých kolegů, kteří know-how vytvořené na naší fakultě poskytli ostravské Fakultě 

zdravotnických studií, které byla později v rozporu s názorem Stálé pracovní skupiny Lékařství AK ČR 

bezprecedentně přiznána akreditace magisterského studia Všeobecného lékařství na dobu následujících 

čtyř let. O všech těchto skutečnostech a řadě dalších činností se Akademický senát LF UP snažil 

kontinuálně informovat akademickou obec a zpětně vnímat její názory na dění týkající se Lékařské fakulty 

a celé Univerzity Palackého, a tyto pak uplatnit ve své agendě či komunikaci s vedením LF UP a UP. 

Rovněž v novém volebním období čeká senátory řada nesmírně důležitých úkolů, jejichž řešení ovlivní 

chod naší fakulty na mnoho let, rozhodne o jejím charakteru a možná dokonce i o její budoucnosti 

v kontextu a konkurenci ostatních lékařských fakult ČR. Noví senátoři již bezprostředně po svém zvolení 

budou mít za povinnost vyhlásit volby kandidáta na funkci děkana LF UP a z navržených kandidátů vybrat 

toho nejvhodnějšího, kterého navrhnou ke jmenování rektorovi UP. Akademický senát čekají jednání o 

novém rozpočtu fakulty a univerzity, který se bude muset vypořádat s očekávaným propadem finančních 

prostředků státu určených na výuku studentů. Zároveň budou na LF UP probíhat dvě největší investiční 

akce od jejího zrodu, a to dostavba TÚ LF a výstavba a vybavení Ústavu molekulární a translační 

medicíny, které získaly dotaci z projektů VaVpI, nicméně budou muset být ze strany UP významně 

spolufinancovány. V pedagogické oblasti bude před senátory stát nutnost iniciovat spolu s vedením fakulty 

reformu studia na LF UP zejména ve vyšších ročních tak, aby studenti získali co možná největší míru 

praktických dovedností, které využijí ve svém medicínském povolání. Jen tak budeme atraktivní fakultou 

pro skutečně nadané studenty, ze kterých se pak mohou stát naši vynikající lékaři, výzkumníci či 

pedagogové. AS LF UP by měl také vznést požadavky na zlepšení koordinace a vzájemné informovanosti 

fakultních senátů s činností AS UP a vedení UP tak, aby univerzita byla moderně, transparentně, ale stále 

samosprávně řízenou a přitom silnou a ekonomicky zdravou akademickou institucí. Takový přístup zajistí 

náš budoucí rozvoj a pomůže naší Alma mater prosadit se mezi špičku vysokých škol ČR.  

AS LF UP musí být v tomto procesu respektovaným orgánem, který bude mít ve svém středu silné a 

nezávislé osobnosti, ochotné pracovat pro blaho LF UP jako celku. Proto bych chtěl vyzvat všechny členy 

akademické obce fakulty, aby 24. – 26. listopadu 2010 přišli k volbám a z navržených kandidátů vybrali ty, 

kteří splňují nároky na mandát senátora AS LF UP nejlépe. 

Ať už se rozhodnete jakkoliv, nechť Vaše volba vede ku prospěchu naší fakulty! 

Se srdečným pozdravem, 

Doc. MUDr. Tomáš Papajík, CSc., Hemato-onkologická klinika LF UP 

Kandidát na senátora Akademického senátu LF UP  


