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Nejméně 13 vysokých škol chce společně hledat studenty, kteří jsou 
plagiátory

23.8.2007    Třebíčský deník    str. 4   Okolní okresy
    (čtk)    

Brno/ Nejméně 13 českých veřejných vysokých škol plánuje společně odhalovat studenty, kteří svou 
diplomovou nebo bakalářskou práci nelegálně opíšou. Vyhledávání nepoctivců jim umožní počítačový 
systém, který vložené práce ze všech škol bude porovnávat. Ochranu proti plagiátorství používá už 
brněnská Masarykova univerzita. Nyní ji nabízí k využití také dalším školám, řekly dnes novinářům 
zástupkyně univerzity.

Na Masarykově univerzitě systém funguje více než rok. Škola díky němu odhalila několik 
plagiátorů. Jeden byl za opisování vyloučen, další případy jsou nyní před disciplinárními komisemi. V 
budoucnu by měl program odhalit i nepoctivce, kteří neopisují od spolužáků, ale od studentů jiných 
českých vysokých škol. Do systému se vyjma Masarkyovy univerzity chce připojit dalších 12 českých 
vysokých škol, mezi nimi je například Univerzita Palackého v Olomouci nebo Jihočeská univerzita v 
Českých Budějovicích. S dalšími školami brněnští akademici jednají. Například Univerzita Karlova v 
Praze (UK) nebo Ostravská univerzita v Ostravě se však do projektu zatím nezapojí.

Prevence
Zavedení kontroly má i preventivní účinky. Studenti vědí, že jejich diplomovou, bakalářskou či 
seminární práci může učitel snadno porovnat s ostatními, a tak si už celé pasáže opsat nedovolí.
Systém je jednoduchý a dobře dostupný odkudkoliv, kde je připojení na internet. Student do něj vloží 
svou práci, učitel pak jednoduchou operací může vyhledat studie, jejichž pasáže jsou stejné nebo 
podobné. Pak musí zhodnotit, jestli je práce plagiát, nebo student řádně citoval z jiných zdrojů. 
Kontrolovat své práce mohou i sami studenti.

Podle Jitky Brandejsové z vývojového týmu univerzity je dnes v systému asi 500.000 
dokumentů od 30.000 vkladatelů. Za poslední rok se počet uložených souborů zvýšil o 120 procent. 
Program dnes porovnává všechny práce, které studenti Masarykovy univerzity vloží do jejího 
elektronického systému, tedy i několikastránkové domácí úkoly. V budoucnu se možná rozšíří také o 
knihy a webové stránky, z nichž studenti rádi čerpají.

Mluvčí UK Václav Hájek ČTK sdělil, že škola návrh brněnské univerzity detailně posoudila a 
informovala její vedení o tom, že se do projektu zatím nemůže zapojit hlavně z důvodu nejasné právní 
situace související s nakládáním se závěrečnými pracemi. UK proto připravuje právní rozbor, pokud se 
technické otázky vyřeší, připojila by se dodatečně.

Názory se různí
Rektor ostravské univerzity Jiří Močkoř zase argumentuje tím, že každá univerzita má jiné požadavky 
na zpracování diplomových prací, škola nyní využívá vlastní systém.

Na vlastní kontroly bude spoléhat i Univerzita Hradec Králové, která připojení zvažovala, za 
dostatečný považuje svůj způsob kontrol i Univerzita Pardubice.

Zapojit se naopak chce třeba ústecká Univerzita Jana Evangelisty Purkyně. Systém škole podle 
prorektorky usnadní práci, protože se s plagiátorstvím setkává. Od nastávajícího akademického roku 
ho začne používat i Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně.

Vysoké školy chtějí s projektem proti plagiátorství žádat o dotaci na ministerstvu školství. Na 
první rok potřebují asi osm milionů korun.

V částce je však podle Brandejsové zahrnuta práce za tři roky, neboť Masarykova univerzita 
nějaký čas program vyvíjela a testovala. Samotný program však poskytne školám zdarma.
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Ostravská univerzita a její rozvoj
18.8.2007    ČT 1    str. 2   12:05 Týden v regionech - OS

        

Šárka BEDNÁŘOVÁ, moderátorka
--------------------
A ostravská fakultní nemocnice ještě jednou z jiného úhlu. Bouře kolem jejího osudu probudila totiž k 
životu další téma studium medicíny v Ostravě. Je zvykem, že lékařská fakulta je spjata s fakultní 
nemocnicí, Ostrava ji ale nemá. Vedení Ostravské univerzity už proto rozjelo plán, který by měl situaci 
řešit. Namísto marného boje o studium lékařství chystá novou fakultu medicínských studií, kde spojí 
medicínské a technické vzdělání.

Silvie KLEKOVÁ, redaktorka
--------------------
Lékařská fakulta Ostravské univerzity. Málokdo ví, že tato dlouholetá vize dokonce formálně ožila. V 
roce 1993 ale jen na chvíli.

Jaroslav HORÁČEK, proděkan Zdravotně sociální fakulty OU
--------------------
Vzhledem k tomu, že nebyl dostatečný počet profesorů, byla zřízena fakulta zdravotně sociální.

Tomáš CIKRT, tiskový mluvčí Ministerstva zdravotnictví ČR
--------------------
Myslím, že při velikosti naší země není reálné očekávat, že by v Ostravě vznikla lékařská fakulta.

Silvie KLEKOVÁ, redaktorka
--------------------
Ostravská univerzita se rozhodla nejít hlavou proti zdi a má jiný plán. Inspirovala se podle rektora v 
Německu či Anglii a vytvoří novou fakultu medicínských studií.

Jiří MOČKOŘ, rektor Ostravské univerzity
--------------------
My pouze měníme vlastně ten směr, to znamená přizpůsobujeme se moderním trendům ve vývoji 
medicíny a neorientujeme se pouze na lékařskou fakultu, ale na fakultu, která poskytuje medicínské 
vzdělávání ve spolupráci s technickým vzděláváním.

Jiří VEVERKA, náměstek hejtmana MS kraje /ODS/
--------------------
Kraj by to zcela jistě podpořil. Bylo by to, ani bych neřekl náhražkou, ale bylo by to plnohodnotné 
řešení, jak do Ostravy dostat školu, která by se zabývala medicínskými studii.

Silvie KLEKOVÁ, redaktorka
--------------------
Fakulta by vznikla ze stávající zdravotně sociální a připraví bakaláře a magistry v celé řadě oborů.

Šárka BEDNÁŘOVÁ, moderátorka
--------------------
Rektor Ostravské univerzity Jiří Močkoř. Dobrý den.

Jiří MOČKOŘ, rektor Ostravské univerzity
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--------------------
Dobrý den.

Šárka BEDNÁŘOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane rektore, jak jsem pochopila z příspěvku, tak už lékařská fakulta v podstatě není trend ve světě, v 
Evropě. Trendem bude, jak vy říkáte, fakulta medicínských studií. Je to tak, pochopila jsem to správně 
nebo je to ještě trošičku jinak?

Jiří MOČKOŘ, rektor Ostravské univerzity
--------------------
Já bych to úplně takto neřekl, že ne, že lékařská fakulta není trend. Lékařské fakulty budou vždy a 
budou mít své opodstatnění, ale vývoj v té medicíně jde přece jenom i trošku dál. To znamená jde 
směrem oborům, které jsou někdy na rozhraní mezi medicínou, technikou, sociálními vědami a 
podobně, čili i ty lékařské fakulty, pokud nechtějí zaostávat, tak se musí transformovat, případně 
budou vznikat fakulty nové, které budou lépe vyhovovat tady těmto požadavkům.

Šárka BEDNÁŘOVÁ, moderátorka
--------------------
Tady lékařská fakulta nevznikla z jednoho prostého důvodu, a to je nedostatek odborníků na 
preklinické obory jako je anatomie, patologická anatomie, histologie. Přesto mě tedy napadá otázka, 
jestli máte dostatek odborníků právě na tyto nově vzniklé obory na fakultě medicínských studií?

Jiří MOČKOŘ, rektor Ostravské univerzity
--------------------
Máme, protože stávající zdravotně sociální fakulta, která by byla základem této nově připravované 
fakulty, má velmi úzkou spolupráci s fakultní nemocnicí ostravskou a tam je výhoda v tom, že můžeme 
pomoci této fakultní nemocnici zajišťovat klinické obory, to znamená, ty oboru z už toho vlastního 
zdravotní části, a na to jsou opravdu špičkoví odborníci i v této fakultní nemocnici. Odborníky na 
takovou tu zdravotní část plus technickou část máme zase naopak my na zdravotně sociální fakultě. 
Čili myslím si, že jsme připraveni na tu transformaci směrem k takové fakultě, která by měla na jedné 
stránce velice silnou zdravotní část výukovou a výzkumnou a na druhé straně taky tu technickou a 
technologickou část.

Šárka BEDNÁŘOVÁ, moderátorka
--------------------
Jaké obory budete nabízet?

Jiří MOČKOŘ, rektor Ostravské univerzity
--------------------
Jsou to obory, které jsou třeba zcela nové i z hlediska lékařských oborů jako je třeba obor protetik, 
který je velice takovým mezním oborem mezi lékařskými vědami a mezi technickými vědami. Jsou to 
obory, které se zabývají přímo speciálními vyšetřovacími metodami jako jsou radiologie, biochemie, 
jsou to obory, které se zabývají něčím, co by se dalo nazvat medicína katastrof, jako je třeba záchranář 
a podobně.

Šárka BEDNÁŘOVÁ, moderátorka
--------------------
Máte už nějakou analýzu na trhu práce, bude podle vás poptávka po absolventech této fakulty?
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Jiří MOČKOŘ, rektor Ostravské univerzity
--------------------
Poptávka určitě bude, protože už v současné době poptávka po absolventech zdravotně sociální fakulty 
je velice silná nehledě na to, že vlastně podle nových zákonů veškerý takový ten kvalifikovaný středně 
zdravotní personál musí mít vysokou školu a tito lidé většinou nejdou studovat na lékařskou fakultu, i 
když lékařské fakulty už taky realizují studia těchto středních zdravotníků, ale jdou studovat právě na 
fakulty, které jsou na takovém rozhraní mezi těmi klasickými lékařskými obory a jinými, to znamená, 
kromě těch specializovaných oborů mezi technickými a lékařskými obory, budeme mít i takové 
klasické obory zaměřené na středně zdravotní personál, kvalifikované sestry, porodní asistentky a 
podobně.

Šárka BEDNÁŘOVÁ, moderátorka
--------------------
Říkal jste už, že fakulta vznikne transformací ze zdravotně sociální fakulty.

Jiří MOČKOŘ, rektor Ostravské univerzity
--------------------
Ano.

Šárka BEDNÁŘOVÁ, moderátorka
--------------------
Co bude s těmi studenty, kteří tam v současné době studií ty sociální obory, sociální práci a podobně?

Jiří MOČKOŘ, rektor Ostravské univerzity
--------------------
My jako Ostravská univerzita máme připraveno pro příští rok celou řadu projektů. Jeden z těch 
projektů rozvojových je právě vznik fakulty sociálních studií, která myslím si je fakulta, která velmi v 
tomto regionu chybí. Tato fakulta vznikne v polovině příštího roku a právě do ní budou převedeni 
studenti té zdravotně sociální fakulty sociálních oborů.

Šárka BEDNÁŘOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže vzniknou vlastně dvě fakulty?

Jiří MOČKOŘ, rektor Ostravské univerzity
--------------------
V podstatě vzniknou dvě fakulty s tím, že pochopitelně nebude to pouze optické rozdělení zdravotně 
sociální fakulty, ale vzniknou, budou přijati noví odborníci, vzniknou zcela nové obory, které tam 
nejsou, fakulty dostanou zcela nové vybavení a podobně.

Šárka BEDNÁŘOVÁ, moderátorka
--------------------
A i na tuto fakultu budete mít dostatek odborníků?

Jiří MOČKOŘ, rektor Ostravské univerzity
--------------------
Určitě budeme mít dostatek odborníků, protože Ostravská univerzita realizuje sociální studia na 
několika fakultách, realizuje je přírodovědecká fakulta, filozofická fakulta a dokonce i pedagogická 
fakulta, čili tyto kapacity my v podstatě částečně sdružíme do jedné velmi masivní kapacity, která bude 
mít velice slušné i výzkumné, mezinárodní výzkumné zázemí třeba.
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Šárka BEDNÁŘOVÁ, moderátorka
--------------------
A nebude to narážet na akreditační komisi ministerstva školství?

Jiří MOČKOŘ, rektor Ostravské univerzity
--------------------
Myslím si, že ne, protože ten proces máme, myslím si, velice kvalitně připraven, nehledě na to, že 
vznik fakulty je v podstatě v kompetenci vysoké školy, pokud samozřejmě obory, které ta fakulta má, 
projdou příslušnou akreditací, a tam já pevně věřím, že všechny obory, které chceme nově vytvořit, 
určitě úspěšné budou.

Šárka BEDNÁŘOVÁ, moderátorka
--------------------
Ty nové fakulty si vyžádají určitě další nemalé finance. Jenom fakulta medicínských studií bude podle 
vašeho odhadu stát pět až deset milionů korun. Kde je chcete vzít?

Jiří MOČKOŘ, rektor Ostravské univerzity
--------------------
Ty peníze musíme najít. Ten proces bude daleko složitější, protože proces té transformace zdravotně 
sociální fakulty a vznik zejména té fakulty sociálních studií bude hodně nákladný, bude vyžadovat 
zcela novou budovu jako takovou, kterou chystáme právě s využitím zdrojů z Evropské unie, 
rekonstruovat. Fakulta medicínských studií bude opravdu vyžadovat finance, protože musíme přijmout 
nové pracovníky, musíme zajistit nové vybavení, akreditace podobně. Část budeme dělat z takzvaných 
rozvojových projektů ministerstva školství, část z našich rozvojových projektů vlastních a část s 
využitím evropských fondů, které na to chceme použít také.

Šárka BEDNÁŘOVÁ, moderátorka
--------------------
A to všechno stihnete do toho příštího školního roku?

Jiří MOČKOŘ, rektor Ostravské univerzity
--------------------
Ten čas je takový, že bohužel nebo bohudík to všechno musíme stihnout. Myslím si, že to by mohlo 
svědčit o to, že ta škola jde dynamicky opravdu kupředu.

Šárka BEDNÁŘOVÁ, moderátorka
--------------------
A myslíte si, že ta fakulta medicínských studií bude plnohodnotnou náhradou lékařské fakulty tak, aby 
mohla řekněme v budoucnu nemocnice fakultní převzít statut nemocnice univerzitní?

Jiří MOČKOŘ, rektor Ostravské univerzity
--------------------
Vše závisí na tom, do jaké míry bude, řekněme, politická reprezentace ochotna pochopit, že trendy v té 
medicíně jsou někde jinde, nejsou pouze lékařská, že ty trendy jsou na kombinaci právě těchto oborů, 
čili pokud opravdu ta politická reprezentace toto pochopí a podívá se do světa, že to takto je, tak bude 
muset uznat, že opravdu i univerzitní nemocnice tak jako mnohde jinde v zahraničí tvrdě spolupracuje, 
v podstatě je zaštiťována fakultou, která není pouze lékařská, ale je na rozhraní takových těch 
lékařských, právě těch medicínských oborů, takto to ve světě je.
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Šárka BEDNÁŘOVÁ, moderátorka
--------------------
Podle vás pomůže to zvýšit prestiž Ostravské univerzitě?

Jiří MOČKOŘ, rektor Ostravské univerzity
--------------------
Myslím si, že jednoznačně pomůže zvýšit prestiž, ale za druhé pomůže to podle mého názoru i udržet 
ten statut univerzitní nemocnice, protože nedovedu si představit, že by v Ostravě opravdu v jednom z 
klíčových měst nebyla páteřní univerzitní nemocnice.

Šárka BEDNÁŘOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak ať se vám to zdaří, pane rektore. Já vám děkuji za vás čas, za rozhovor. Na shledanou.

Jiří MOČKOŘ, rektor Ostravské univerzity
--------------------
Děkuji vám.

Vysoké školy v kraji požadují slíbené peníze
17.8.2007    Krajské noviny    str. 12   Olomoucký kraj

    Pavel Plohák    

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Kvůli škrtům ministerstva financí vysoké školy nedostanou slíbené finančních prostředky, a to ohrozí 
počet přijatých studentů a zbrzdí se výzkumné a rozvojové programy. Na tom se společně s ministryní 
školství Danou Kuchtovou shodli rektoři vysokých škol v regionu. Ministertsvo financí se brání, podle 
něho je třeba hledat úspory na ministerstvu školství. Vysoké školy teď nevědí, na čem vlastně jsou. 
Budou muset některé čerstvě přijaté studenty dodatečně odmítnout? “Je to zarážející už proto, že 
průmyslové podniky v kraji po nás neustále požadují vzdělané odborníky. Pokud dojde ke schválení 
škrtů, budeme jim muset říci, že je do budoucna nebudeme mít,” řekl rektor Vysoké školy báňské - 
Technické univerzity Tomáš Čermák. “Už loni jsme nedostali zaplaceno za 500 absolventů 
bakalářského studia, letos podobnou situaci nehodláme připustit,” dodal.
Na Filozofickou fakultu Ostravské univerzity úspěšně vykonalo přijímací zkoušku dva tisíce ze čtyř a 
půl tisíc uchazečů. “Přijali jsme něco přes polovinu,” uvedla děkanka Eva Mrhačová. “Máme třetině z 
nich oznámit, že je nemůžeme učit zadarmo, a tak je dodatečně odmítnout?” vysvětlila nelehkou 
situaci. “Byli jsme pod velkým politickým tlakem, abychom zvýšili počty studentů. My jsme to 
udělali, ale stát nám je nechce financovat,” uvedl v pořadu Události v regionech na ČT 1 rektor 
Ostravské univerzity Jiří Močkoř.
Z rozpočtu pro vysoké školy zmizela miliarda, která tam ještě na podzim byla. Podle rektora Močkoře 
chybí pro příští rok zhruba 2 miliardy korun. Miliarda je nezbytné minimum, aby školy vůbec mohly 
přežít. Pokud se Kuchtové nepodaří peníze ve vládě zajistit, bude uvažovat o demisi. Odhadovat, jak se 
situace bude vyvíjet dál je složité. Na tom se rektoři s ministryní neshodli. Rektor Čermák je optimista. 
Věří, že se peníze nakonec najdou. Naproti tomu rektora Ostravské univerzity Jiřího Močkoře 
Kuchtová nepřesvědčila. “Obávám se, že situace není vůbec jednoduchá,” uvedl.
“Je to pro mě tak zásadní věc, že s mou plnou podporou mohou rektoři počítat. Rozhodne se nejpozději 
na podzim, kdy proběhne třetí čtení návrhu celého reformního balíku,” řekla Kuchtová.
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Jednání o fakultě medicínských studií na Ostravské univerzitě
15.8.2007    ČT 1    str. 4   07:30 Regiony - Ostrava

        

Drahomíra RAČÁKOVÁ, redaktorka
--------------------
Studium medicíny v Ostravě, to je téma, které probudila k životu bouře kolem postavení ostravské 
fakultní nemocnice. Není totiž spojena s lékařskou fakultou, ale s fakultou zdravotně sociální. Vedení 
ostravské univerzity už rozjelo plán, který by mohl situaci řešit. Místo marného boje o studium 
lékařství chystá vznik nové fakulty medicínských studií. Nabídne spojení medicínského a technického 
vzdělání.

Silvie KLEKOVÁ, redaktorka
--------------------
Lékařská fakulta ostravské univerzity. Málokdo ví, že tato dlouholetá vize dokonce formálně ožila. V 
roce 1993 ale jen na chvíli.

Jaroslav HORÁČEK, proděkan Zdravotně sociální fakulty OU
--------------------
Vzhledem k tomu, že nebyl dostatečný počet profesorů, byla zřízena fakulta zdravotně sociální.

Tomáš CIKRT, tiskový mluvčí Ministerstva zdravotnictví ČR
--------------------
Myslíme, že při velikosti naší země není reálné očekávat, že by v Ostravě vznikla lékařská fakulta.

Silvie KLEKOVÁ, redaktorka
--------------------
Ostravská univerzita se rozhodla nejít hlavou proti zdi a má jiný plán. Inspirovala se podle rektora v 
Německu či Anglii a vytvoří novou fakultu medicínských studií.

Jiří MOČKOŘ, rektor Ostravské univerzity
--------------------
My pouze měníme vlastně ten směr, to znamená, přizpůsobujeme se moderním trendům ve vývoji 
medicíny a neorientujeme se pouze na lékařskou fakultu, ale na fakultu, která poskytuje medicínské 
vzdělávání ve spolupráci s technickým vzděláváním.

Jiří VEVERKA, náměstek hejtmana MS kraje /ODS/
--------------------
Kraj by to zcela jistě podpořil. Bylo by to, ani bych neřekl náhražkou, ale bylo by to plnohodnotné 
řešení, jak do Ostravy dostat školu, která by se zabývala medicínskými studii.

Silvie KLEKOVÁ, redaktorka
--------------------
Fakulta by vznikla ze stávající zdravotně sociální a připraví bakaláře a magistry v celé řadě oborů.

Jiří MOČKOŘ, rektor Ostravské univerzity
--------------------
Radiologie, obory vyšetřovacích biochemických metod, obory protetiky, obory záchranář.

Tomáš CIKRT, tiskový mluvčí Ministerstva zdravotnictví ČR
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--------------------
Určitě, pokud by to vyplnilo prázdné místo na trhu novými silami, které jsou tam třeba, tak to bude 
jenom užitečné.

Silvie KLEKOVÁ, redaktorka
--------------------
Zároveň by podle rektora měly stoupnout šance ostravské fakulty, budou-li vznikat univerzitní 
nemocnice. Změnu této fakulty na fakultu medicínských studií naplánovalo vedení univerzity už na 
příští rok. Vyžádá si to zhruba pět až deset milionů korun a počítají tam až s tisícovkou studentů.

Ostrava se bojí o nemocnici
14.8.2007    Lidové noviny    str. 4   Morava a Slezsko

    JAN KRÁL    

Ministerstvo zdravotnictví popírá existenci seznamu, neřeklo ale, jak má se zařízením záměry

OSTRAVA Severní Moravu zasáhl strach o osud ostravské fakultní nemocnice. Podle spekulací se 
nedostala na seznam připravovaných univerzitních nemocnic, špičkových zdravotních ústavů 
nejvyššího typu.

Ministerstvo zdravotnictví však tvrdí, že není žádný důvod k obavám. Zatím zveřejněný 
seznam zahrnuje čtyři fakultní nemocnice v Praze, dvě v Brně a po jedné v Olomouci, Plzni a v Hradci 
Králové. Objevily se dokonce zprávy z ministerstva, že by ostravská fakultní nemocnice mohla o svůj 
status přijít úplně.

Mluvčí ministerstva zdravotnictví Tomáš Cikrt v pátek řekl, že ministerstvo nepřipravilo 
seznam budoucích univerzitních nemocnic, které by měly vzniknout od roku 2009, a nemá ani záměr 
rušit status současných fakultních nemocnic. Rovněž popřel, že by ostravskou nemocnici hodlalo 
ministerstvo nabídnout jinému zřizovateli, například městu či kraji.

Sociální demokracie tvrdí: Stejná tvrzení zní od roku 1989

Obavy ostravských opozičních politiků Cikrtovo páteční prohlášení příliš nezmírnilo. “Celé to určitě 
nevzniklo náhodou,” říká místopředseda sněmovny Lubomír Zaorálek z ČSSD. Včera se stranickými 
kolegy, ostravským primátorem Petrem Kainarem a předsedou krajské ČSSD Petrem Víchou, proti 
záměru protestoval. “Představa, že by v tomto kraji nebyla nemocnice, která zabezpečuje péči na 
nejvyšší úrovni, je úplným nepochopením role státu. Od roku 1989 se opakovaně setkávám s tvrzením 
pražských úředníků, že ostravská fakultní nemocnice by mohla být zrušena,” rozhořčoval se Zaorálek.

Už v minulém týdnu proti případnému zrušení statusu Fakultní nemocnice v Ostravě 
protestoval i náměstek ostravského primátora Lubomír Pospíšil (ODS) či poslanec KDU-ČSL Jaromír 
Carbol. Uklidnit rozbouřenou situaci se včera pokusil svým prohlášením náměstek hejtmana Jiří 
Veverka (ODS): “Hejtman Evžen Tošenovský sdělil v pátek ministru zdravotnictví zásadní nesouhlas 
se změnou postavení fakultní nemocnice. Pan ministr prohlásil, že informace v tisku jsou absolutně 
nepodložené, a že žádný seznam tzv. transformovaných státních nemocnic neexistuje,” uvedl včera 
náměstek Veverka. “V oblasti zdravotnictví vládne na kraji bezradnost a chaos,” prohlásil obratem 
Vícha. “A právě proto si někdo s tímto krajem zahrává, a to bychom neměli dopustit,” řekl.

Ve hře je i třímiliardový rozpočet nemocnice

Ostravská fakultní nemocnice je zařízení s více než třímiliardovým ročním rozpočtem a soukromí 
zájemci o provoz takového zařízení by se jistě našli. To by však podle ostravského primátora Petra 
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Kajnara znamenalo zhoršení poskytování zdravotní péče v kraji. Jako příklad uvedl soukromou 
nemocnici v Ostravě, která podle něj utlumuje některé méně ziskové oblasti.
O nejistotě zachování kvality poskytované péče v případě, že by nemocnice přestala být fakultní, 
hovoří i člen ČSSD a chirurg nemocnice Petr Guziana. Připustil, že v ústavu zavládla nervozita a 
zdravotníci o dalším vývoji diskutují.

Zásadní otázka, proč se na zpochybňovaném seznamu objevila jen vybraná města, má jasnou 
odpověď: Ve všech fungují lékařské fakulty. Ostravská univerzita má zdravotně sociální fakultu, 
standardní lékařskou fakultu se ve městě nikdy vytvořit nepodařilo. Jedním z hojně uváděných důvodů 
je i to, že v zemi není dostatek vyučujících expertů. Lubomír Zaorálek však argumentuje tím, že 
zdravotně sociální fakulta je svým významem plnohodnotná s fakultou lékařskou.

Vydání| Tato zpráva vyšla v prvním vydání

Regionální mutace| Lidové noviny - Morava

Močkoř: Vznikne fakulta medicínských studií
14.8.2007    Mladá fronta DNES    str. 3   Kraj Moravskoslezský

    IVANA LESKOVÁ    

Ostrava (les) - Když ministerstvo zdravotnictví uvažuje o tom, že z některých fakultních nemocnic 
vzniknou špičková univerzitní pracoviště, s Ostravou moc nepočítá. Argumentuje tím, že v kraji chybí 
lékařská fakulta a zdravotní nestačí.

Podle rektora Ostravské univerzity Jiřího Močkoře je to ale chabý argument. “To, že ve světě 
jsou univerzitní nemocnice spojeny s lékařskými fakultami, je jen tradice, nic jiného. Vývoj v medicíně 
spěje dál. My na to chceme reagovat jinak,” říká. Znamená to, že vůbec neuvažujete o tom, že by v 
Ostravě přece jen ze zdravotně sociální fakulty vznikla v dohledné době fakulta lékařská?

V našem kraji, ale ani jinde v České republice v této chvíli nejsou podmínky pro vznik nové 
lékařské fakulty. Chybí totiž odborníci, kteří by mohli přednášet studentům patologii, histologii a další 
preklinické obory. Důvodem je to, že staří docenti a profesoři vymírají a nemá je kdo nahradit. Mladí 
nemají kde získat potřebný titul. Chybí totiž akreditační pracoviště, která by jim tituly mohla udělovat. 
Žádná lékařská fakulta nemá takové právo.
Řekl jste, že na vzniklou situaci a současně na pokrok v medicíně chcete reagovat jinak. Jak?
Už delší dobu se připravujeme na to, že zdravotně sociální fakultu změníme ve fakultu, která má zatím 
pracovní název fakulta medicínských studií.
Co si pod tím máme představit?

Na léčbě pacientů se podílí stále více specialistů, kteří musí mít jiné znalosti než lékaři, jde 
například o odborníky na vyšetřovací metody, radiologii či biochemii. Také zdravotnický záchranář 
musí být specialista, který má znalosti medicínské, ale musí mít i jiné předpoklady. My se proto 
chceme zaměřit právě na výchovu a vzdělávání takových odborníků, kteří po absolvování vysoké školy 
budou pracovat ve zdravotnictví, ale nebudou mít titul MUDr., nýbrž Mgr., tedy magistr.
Kdy má v Ostravě fakulta medicínských studií vzniknout?

Přípravy jsou v plném proudu. Některé zmíněné obory už naše zdravotně sociální fakulta 
vyučuje, další otevřeme letos v září. K transformaci fakulty dojde proto už příští rok.

***

“K transformaci fakulty dojde už příští rok.”
Jiří Močkoř
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Regionální mutace| Mladá fronta DNES - severni Morava a Slezsko

Zájemci se mohou ještě hlásit ke studiu na vysoké škole – obor porodní 
asistentka a radiologický asistent

14.8.2007    Moravskoslezský deník    str. 3   Ostrava
    (mrš)    

Ostrava/ Zájemce o studium na vysoké škole by mohlo zajímat, že Zdravotně sociální fakulta 
Ostravské univerzity (ZSF OU) vypsala dodatečné přijímací řízení pro akademický rok 2007/2008 na 
bakalářské studijní obory porodní asistentka a radiologický asistent. Podmínkou pro přijetí je maturita, 
oprávnění k výkonu příslušného zdravotnického povolání a úspěšné složení přijímacího řízení.

Zájemci musejí formulář přihlášky zaslat do 15. srpna na adresu školy, nebo vyplnit 
elektronickou přihlášku a zaplatit poplatek za přijímací řízení. Přijímací zkoušky se konají 29. srpna ve 
14 hodin a budou probíhat formou písemných testů z oboru somatologie a ošetřovatelství. Ke každé 
přihlášce ke studiu oboru porodní asistentka v kombinované formě studia je nutné doložit notářsky 
ověřené maturitní vysvědčení a ověřenou kopii oprávnění k výkonu povolání bez odborného dohledu v 
oboru porodní asistentka.

Také uzávěrka přihlášek ke studiu oboru radiologický asistent je 15. srpna. Přijímací zkoušky 
se uskuteční 30. srpna ve 14 hodin a budou probíhat formou písemného testu ze základů fyziky, 
chemie a ze somatologie. K přijímacímu řízení oboru radiologický asistent je nutné dodat ověřenou 
kopii maturitního vysvědčení, ověřenou kopii oprávnění k výkonu povolání radiologického asistenta a 
přehled přednáškové a publikační činnosti uchazeče.

Podrobnější informace mohou zájemci získat na studijním oddělení školy.

Region| Severní Morava
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