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Motto: Akademický senát nevolí pouze 

děkana, ale rozhoduje o budoucí podobě 

a životaschopnosti LF UP!



Výuka a vzdělání – priorita či obtěžující povinnost? 

 Strnulý plán výuky – malá odvaha ke změně

 Neexistuje jednotný plán či standard výuky (osnovy) – 1 

chorobná jednotka je studentům předklána pokaždé jinak

 Hra na kreditový systém – malá možnost volby dle zájmu a 

zaměření studenta

 Víme co studenti chtějí?

 Kam směřují po promoci?



Výuka a vzdělání – priorita či obtěžující povinnost? 

 Kvalita výuky = nejméně sledovaná a hodnocená 

činnost v rámci fakulty

 Výstupy z evaluace nejsou konkrétní

 Znáte dobrého pedagoga?

 Znáte špatného pedagoga?

 Znáte jejich P-index?



Zbořme mýtus o nemožnosti rychlých změn

 Jednání „rozhněvaných“ internistů – 21. 4. 2011

 Snaha o změnu výuky – konsensus (6. ročník)

 Změny od 2011/2012, radikální změny od 2012/2013

 Společná praxe VL a GM, kmenové interny

 Interní propedeutika – zatím beze změn!?!?!



Výuka a vzdělání – diskutujme o ekonomice

 Dotace za studenta = samozřejmé finance, které každý rok 

posílá ministerstvo

 [(100% – 21,6% UP) – 20% LF] – [zdravotní + sociální 

pojištění + daň] = mzda pedagoga LF

 Institucionální podpora VaV – bude oproštěna od 

režie??? 

 Výsledek = s láskou a zájmem budou učit jen čistí altruisté



Výuka a věda – diskutujme o budoucnosti

 Co se stane po „virtuálním odchodu“ vědecky 

produktivních pracovníků z ústavů a klinik do ÚMTM?

 Na těchto pracovištích „zbydou“ jen finance z výuky?

 Jaký bude osud těchto pracovišť?

 A co udržitelnost projektů OPVK po jejich skončení?

 Bude nutné redukovat  pracovníky? Máme plán A či plán B? 

 Nebude ohrožena jednota a budoucnost fakulty jako 

takové?



Ekonomika – dohodněme udržitelný model 
financování

 Jaký bude model dofinancování výstavby Teoretických 

ústavů?

 Máme připravené zdroje či alespoň vizi, jak bychom zajistili 

financování z peněz LF?



Věda a výzkum – podpořme studenty a doktorandy

 Proč je tak malý zájem o konferenci SVOČ?

 Co bylo uděláno pro zvýšení zájmu?

 Návrh na spojení konference SVOČ a doktorandů

 Výběr vhodného termínu

 Větší zapojení školitelů a ústavů



Zveřejněme a oceňme aktivity studentů

 Znáte vynikající studenty?

 Znáte vynikající studenty – výzkumníky?

 Znáte studenty, kteří vynikají v medicínských dovednostech 

na republikové úrovni a skvěle reprezentují fakultu?

 A nebo stačí, když oceníme organizátory plesu, 

představíme mistryni v rychlopisu a podpoříme                

2 hodiny zumby na TÚ?



Podpora aktivity studentů

 Návrh na zřízení Palacky Rescue Team (PRT)

 Ročníkové týmy, fakultní soutěž

 Využijme zkušenosti, úspěchy a nadšení studentů pro 

urgentní medicínu 



Podpořme mobilitu studentů a pracovníků LF

 Proč je mobilita na LF UP nízká?

 Připravujeme pro tyto aktivity optimální podmínky?

 Máme na zvýšení mobility zájem?



Otevřeme diskusi na fakultě

 Ochota otevřeně diskutovat, ochota naslouchat, ochota 

znát názory ostatních je malá

 Jak to, že studenti často nechtějí vyslovit nahlas svůj 

kritický názor více než 20 let po změně systému?

 Proč je kritika brána jako osobní útok?

 Proč je nejčastěji chválena „rozumná“ mlčící většina?



Pracujme v týmu

 Posilme fenomén ducha týmové spolupráce!!!

 Výuka, věda, medicína

 Vedení Lékařské fakulty



Přemýšlejme o osobnostech týmu kandidátů na DLF

 Jaké mají být vlastnosti a zkušenostmi nového děkana?

 Jaké jsou předchozí výsledky práce kandidáta na DLF   

a jeho týmu?

 Bude děkan a jeho tým zárukou dobrého manažerského 

řízení fakulty? Bude skutečným leaderem?

 Bude tým schopen komunikovat s přednosty pracovišť, s 

ostatními fakultami, vedením UPOL, FNOL, státní správou, 

tiskem, ….?

 Zastavme se a přemýšlejme o tom!



Návrh týmu – vedení LF UP

Doc. Miloš Špidlen

Doc. Hana Kolářová

Doc. Vladimír Divoký

Doc. Martin Procházka

As. Jiří Minařík



Návrh týmu – vedení LF UP

Doc. Martin Modrianský

Proděkan pro zahraniční vztahy

Proděkan pro OPŘ

Ing. Jiří Přidal

Ing. Alina Antošová



LF UP 2011 - příležitost ke změně

Vážené senátorky a vážení senátoři, 

vážení členové akademické obce,

pokud jste přesvědčeni, že fakulta potřebuje skutečnou 

změnu, kterou nelze odkládat, 

pokud chcete podpořit nový styl života fakulty, posílit důvěru 

a opravdovou spolupráci všech – studentů, pedagogů, 

vědeckých pracovníků – pak naději na tuto změnu podpořte 

svou volbou!

17. května 2011 budete volit budoucnost této fakulty.

Volte rozumem, volte srdcem. 

Lékařská fakulta je Vaše fakulta!



Na změně není nic špatného, 
pokud je ve správném směru!



Úspěšná fakulta se mění dříve než musí!



Nebojte se změny!



Moje, Vaše, Naše Lékařská fakulta UP! 


