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Ostravská univerzita Ostrava 
 
27.5.2008 

Ostravská univerzita zahájila přípravu zcela nové fakulty 
27.5.2008    ČT 1    str. 7   07:00 Zprávy - Brno 

             

 
Lucie KAPOUNOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Ostravská univerzita zahájila přípravu zcela nové fakulty. Ta by měla vychovávat budoucí lékaře. Vznik fakulty 
se rozhodli podpořit ostravští radní. Na zaplacení části přípravných prací už proto univerzitě schválili 
pětimilionovou dotaci. 
 
Dagmar FAMFULÍKOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Opuštěný pavilon bývalé porodnice v Ostravě Zábřehu. Právě v něm bude lékařská fakulta po svém vzniku 
sídlit. Budovu už město zdarma převedlo na Ostravskou univerzitu. 
 
Jiří MOČKOŘ, rektor Ostravské univerzity 
-------------------- 
To, co chceme klíčově nově nabídnout, jsou pochopitelně klasické lékařské obory, to znamená všeobecné 
lékařství, které by mělo být tady zcela nově zavedeno a tento region se o něj pokouší už desítky let. Bohužel 
doposud neúspěšně. 
 
Dagmar FAMFULÍKOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Ostravská univerzita musí budovu nejprve zrekonstruovat. Náklady odhaduje na téměř půl miliardy korun. 
Rektor Jiří Močkoř věří, že se mu většinu z této částky podaří získat z fondů Evropské unie. Další peníze ale 
škola potřebuje například i na přípravu samotné výuky. S tím jí pomůže město. A kdy lékařská fakulta vznikne? 
Rektor Ostravské univerzity předpokládá, že nejdříve za dva roky. 
 

Janáčkiana se koná letos poprvé na webových stránkách 
27.5.2008    Moravskoslezský deník    str. 26   Kultura regionu 

     

Ostrava/ Od druhého ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův máj se stala jeho součástí 
muzikologická konference Janáčkiana. 
 “V letech 1977 až 2002 to bylo šestadvacet ročníků těchto setkání hudebních vědců, neboť konference 
se konala každoročně. Od roku 2002 se však ostravská jednání muzikologů změnila na bienále, pořádané jen v 
sudých letech. 
 Letos se tedy Janáčkiana koná po devětadvacáté,” říká Jaromír Javůrek, ředitel Janáčkova máje. 
 “V letošním roce, kdy si připomínáme osmdesáté výročí úmrtí Leoše Janáčka, bylo zvoleno téma 
Janáček světový a regionální, a konferencemázcela novou formu. 
 Ze standardních konferenčních jednání hudebních historiků, teoretiků či pedagogů, která se v 
posledních osmnácti letech letech konala v aule či posluchárnách ostravské Pedagogické fakulty, se letos 
zkušebně stala konference virtuální, neboť probíhá pouze na webových stránkách Ostravské univerzity. To 
znamená, že účastníci konference nejsou fyzicky přítomní v jednacím sále a nemusejí jezdit do Ostravy, čímž 
šetří čas i finanční prostředky, ale jejich příspěvky budou k dispozici na internetových stránkách na adrese 
http://k onference.osu.cz/janackiana / v době od 25. května do 10. června 2008,” dodává Jaromír Javůrek. 
 V té době bude také otevřeno diskusní fórum, v němž mohou na referáty reagovat nejen přihlášení 
účastníci konference, ale i ostatní muzikologové z nejrůznějších koutů světa. 
 Jednacími jazyky konference jsou čeština, slovenština a angličtina. 
 
Region| Severní Morava 
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26.5.2008 

Ostravská univerzita zahájila přípravu nové lékařské fakulty 
26.5.2008    ČT 1    str. 3   18:00 Report 

             

 
Martin MUSIAL, moderátor 
-------------------- 
Ostravská univerzita zahájila přípravu zcela nové fakulty, ta by měla vychovávat budoucí lékaře. Vznik fakulty 
se rozhodli podpořit i ostravští radní. Na zaplacení části přípravných prací už proto univerzitě schválili 
pětimilionovou dotaci. 
 
Dagmar FAMFULÍKOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Opuštěný pavilon bývalé porodnice v Ostravě Zábřehu. Právě v něm bude lékařská fakulta po svém vzniku 
sídlit. Budovu už město zdarma převedlo na Ostravskou univerzitu. 
 
Jiří MOČKOŘ, rektor Ostravské univerzity 
-------------------- 
To, co chceme klíčově nově nabídnout, jsou pochopitelně klasické lékařské obory, to znamená všeobecné 
lékařství, které by mělo být tady zcela nově zavedeno. A tento region se o něj pokouší už desítky let. Bohužel 
doposud neúspěšně. 
 
Dagmar FAMFULÍKOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Ostravská univerzita musí budovu nejprve zrekonstruovat. Náklady odhaduje na téměř půl miliardy korun. 
Rektor Jiří Močkoř věří, že se mu většinu z této částky podaří získat z fondů Evropské unie. Další peníze ale 
škola potřebuje například i na přípravu samotné výuky. S tím jí pomůže město. 
 
Petr KAJNAR, primátor Ostravy /ČSSD/ 
-------------------- 
Na ten rozjezd je tam spousta výdajů, zkoumání, na to potřebuje z něčeho platit. Tak nás požádali o příspěvek. 
Rada to schválila, teď to pude na zastupitelstvo ve středu. No, já předpokládám, že to bude schváleno. 
 
Dagmar FAMFULÍKOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Část z pětimilionového příspěvku škola použije na rekonstrukci bytů pro dojíždějící pedagogy. 
 
Jiří MOČKOŘ, rektor Ostravské univerzity 
-------------------- 
Potřebujeme opravdu získat kvalitní odborníky na úrovni profesorů a docentů, které, kteří jsou nutní pro 
klasickou lékařskou fakultu. My je musíme, popravdě řečeno, koupit. 
 
Dagmar FAMFULÍKOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Vznik lékařské fakulty netrpělivě očekává především Ostravská fakultní nemocnice. 
 
Svatopluk NĚMEČEK, ředitel Fakultní nemocnice Ostrava 
-------------------- 
Absence lékařské fakulty představuje pro fakultní nemocnici velký problém, protože jednak nás to trochu brzdí v 
rozvoji vědy a výzkumu, jednak to způsobuje i potíže našim přednostům a primářům v získávání 
postgraduálních pedagogických hodností. 
 
Dagmar FAMFULÍKOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
A kdy lékařská fakulta vznikne? Rektor Ostravské univerzity předpokládá, že nejdříve za dva roky. 
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Přijímací zkoušky na Filozofickou fakultu Ostravské univerzity 
26.5.2008    ČT 1    str. 1   18:00 Report 

             

 
Martin MUSIAL, moderátor 
-------------------- 
Hlásí se vám Report. Dobrý večer. 
Na Filozofické fakultě Ostravské univerzity začaly přijímací zkoušky. Studovat na nich chtějí čtyři tisíce 
uchazečů. Do prvního ročníku ale nastoupí jen asi devět set z nich. Největší zájem mají o studium angličtiny a 
obor poradenství v sociální práci. Dnes je čekal přijímací test. 
 
Drahomíra RAČÁKOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Ve tvářích studentů bylo znát napětí. Za pár okamžiků budou mít příležitost ověřit si znalosti a zároveň ovlivnit 
svou budoucnost. 
 
osoba 
-------------------- 
Nyní musíte napsat test, který rozhodne o všem. 
 
Drahomíra RAČÁKOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Mnohé studenty doprovodili k přijímacím zkouškám i jejich příbuzní. 
 
Drahoslav BAJER 
-------------------- 
Mám nervičky, to víte, že jo, jediná vnučka. 
 
Zbyněk GLOGAR 
-------------------- 
Každý rodič se rád zajede podívat s děckama, když jsou na přijímačkách. No, a držíme jí palce, ať jí to vyjde. 
 
Drahomíra RAČÁKOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Filozofická fakulta Ostravské univerzity nabízí více než šedesát oborů. Studenti se už tradičně nejvíce 
zajímají o studium jazyků, hlavně angličtiny. Zájem ale roste i o exotické jazyky, jako je arabština, čínština, 
japonština nebo vietnamština. 
 
Stanislav JANKOVIČ, student 
-------------------- 
Já se hlásím na kombinaci vlastně humanitních studií, společenských věd a latiny. A doufám, že se mi to 
povede, no, protože mě tady ten obor jako docela láká. 
 
Tereza RUSKOVÁ, studentka 
-------------------- 
Já se hlásím na filozofii a systematickou biologii. 
 
Drahomíra RAČÁKOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Přijímací zkoušku na filozofickou fakultu bude letos skládat téměř čtyři tisíce studentů. Do prvního ročníku se ale 
dostane jen asi každý čtvrtý uchazeč. 
 
Lucie PANLYOVÁ, studentka 
-------------------- 
Test nebyl takový hrozný, dalo se to zvládnout. 
 
Vladimír ŠILER, Katedra filozofie, FF OU 
-------------------- 

 5



Nás překvapuje zájem o filozofii, ale bohužel nemůžeme vzít všechny. Na každém oboru je to trošku jinak, to 
procento těch, kteří mají teda pravděpodobnou šanci na přijetí. 
 
Drahomíra RAČÁKOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Přijímací zkoušky na Filozofickou fakultu Ostravské univerzity potrvají až do čtvrtku. 
 

Nutriční terapeuti jdou na univerzitu 
26.5.2008    Medical Tribune    str. 16   Scéna medicíny - Ošetřovatelství 

    Lucie Ondřichová         

Zcela nový obor, nová samostatná fakulta, možnost doktorandského studia v ošetřovatelství a posílení 
kombinovaných forem studia. To jsou v kostce hlavní změny, které nový školní rok přinese pro vysokoškolské 
vzdělávání zdravotníků - nelékařů. 
První lékařská fakulta UK vychovala už přes tisíc zdravotníků - nelékařů. Studují zde budoucí sestry, 
fyzioterapeuti, ergoterapeuti, adiktologové i specialisté na zdravotnickou techniku. Letos přibude prezenční 
bakalářské studium oboru nutriční terapeut. Přihlášky na ně se přijímají až do 10. července a přijímací zkoušky 
se budou konat začátkem září. Pro první ročník se počítá s dvaceti studenty. Je to poprvé, kdy mohou nutriční 
terapeuti studovat na univerzitě, dosud tento obor nabízely jen vyšší zdravotnické školy. 
 “Velmi tento krok vítáme. O to, aby se náš obor dostal na vysokou školu, jsme usilovali mnoho let. V 
zahraničí je běžné, že nutriční terapeuti mají vysokoškolské vzdělání, i když je nemusejí nutně získat na 
lékařské fakultě. Naše profesní organizace se na tvorbě tohoto programu aktivně podílela a jsme připraveni 
pomáhat při zajištění praktické výuky. Je jen škoda, že z legislativních důvodů zatím není možné otevřít toto 
studium v kombinované formě, protože o to by měla zájem celá řada kolegyň z praxe,” říká vrchní nutriční 
terapeutka Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze Tamara Starnovská. 
 Na ostatní obory se na 1. LF UK podávaly přihlášky už v únoru. U všech poptávka vysoce převyšuje 
nabídku - nejvíce u oboru fyzioterapie, kde na 25 míst připadá 212 zájemců. Fyzioterapii však fakulta vyučuje i v 
Mariánských Lázních a tam převis uchazečů zdaleka není tak masivní. V kontextu České republiky je unikátní 
rovněž obor adiktologie. Letos prvně je možné studovat jej i v kombinované formě - do prvního ročníku se počítá 
s 45 studenty. Novinkou je i kombinované studium oboru všeobecná sestra - zde bude moci být uspokojeno 40 
zájemců, hlásí se jich však 155. 
 V České republice jsou jedinečné a přitom žádané i navazující magisterské obory. Například na obor 
intenzivní péče se hlásí 135 absolventů bakalářského studia ošetřovatelství, přijato může být 30 z nich. Naopak 
se neotevírá obor připravující vyučující odborných ošetřovatelských předmětů na zdravotnických školách. To by 
napříště mělo být možné pouze na pedagogických fakultách. Podle děkana 1. LF UK prof. MUDr. Tomáše Zimy, 
DrSc., v nejbližších letech fakulta počítá s rozšířením škály bakalářských studijních programů o obor porodní 
asistentka. “Naší strategií je do budoucna posilovat kombinované studium a také navazující magisterské obory,” 
uvedl člen kolegia děkana pro nelékařské obory doc. MUDr. Petr Bartůněk, CSc. Kombinované studium oboru 
všeobecná sestra nově nabízí též 3. lékařská fakulta UK. Zde se sestry z praxe mohly ucházet o obor zdravotní 
vědy, ten však již loni otevřen nebyl. 
 
Velký třesk v Olomouci 
 
Přímo velký třesk se ve vysokoškolském vzdělávání nelékařů chystá v Olomouci. Od dalšího školního roku by 
všechny nelékařské zdravotnické obory měly být soustředěny na nové Fakultě zdravotnických věd. Její 
děkankou byla jmenována doc. PhDr. Jana Marečková, Ph. D., která dosud působila jako proděkanka 
olomoucké lékařské fakulty. Zatím zůstává otevřené, zda se na této škole podaří otevřít kombinované studium 
pro porodní asistentky. “Záleží na stanovisku akreditační komise a také na tom, zda nám ministerstvo školství 
povolí navýšení celkového počtu studentů. Pokud by to vyšlo, mohly by porodní asistentky z praxe začít 
studovat už v září,” říká zástupkyně přednosty Ústavu ošetřovatelství LF Univerzity Palackého Olomouc Mgr. 
Lenka Špirudová. “My jsme k tomu připraveni a počítáme s 50 studenty,” dodává. 
 
Konečně doktorandské studium 
 
Až doposud platilo, že když sestra chtěla po skončení magisterského stupně pokračovat ve studiu, musela buď 
zamířit na některý příbuzný obor (například lékařskou etiku), nebo studovat v zahraniční, nejčastěji na Slovenku. 
To už brzy bude patřit minulosti - hned tři školy nabízejí od nového školního roku doktrorandské studium 
ošetřovatelství - Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Fakulta zdravotnických 
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studií Univerzity Pardubice a již zmíněná fakulta v Olomouci. “Přihlášky přijímáme do konce června a přijímací 
zkoušky by měly být v srpnu. Předpokládáme, že přijmeme přibližně pět studentů do prezenční a pět do 
kombinované formy,” uvádí proděkanka českobudějovické fakulty prof. PhDr. Valérie Tóthová, PhD. 
 K pozitivním změnám došlo i na Zdravotně sociální fakultě Ostravské univerzity - zde nově 
otevírají navazující magisterský obor Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech, a to ve dvou 
formách -ošetřovatelství v pediatrii a ošetřovatelská péče o pacienty v gerontologii. “Do každé z nich 
plánujeme přijmout patnáct až dvacet studentů. Připravujeme také kombinované studium pro 
zdravotnické záchranáře, ale to již pro nejbližší školní rok nestihneme,” říká proděkanka RNDr. Hana 
Sochorová, Ph. D. 
 

Meziříčí: matiné hudebníků 
26.5.2008    Valašský deník    str. 3   Valašsko 

    (bur)         

Valašské Meziříčí/ Skladby Martinů, Telemanna, Kramáře, ale také například Ilberta zazněly v sobotu ve 
Valašském Meziříčí. 
 V tamním evangelickém kostele je posluchačům zahráli pedagogové a studenti Fakulty umění 
Ostravské univerzity. Jejich společným matiné vyvrcholilo celostátní setkání zástupců Kruhu přátel hudby. “Na 
zhruba hodinovém koncertu zazněly smyčcové a dechové nástroje celkem jedenácti interpretů,” přiblížil Dušan 
Foltýn z Ostravské univerzity s tím, že spolupráce meziříčského Kruhu přátel hudby s hudebními obory 
vyučovanými na univerzitě má dlouholetou tradici. 
 Celostátní setkání hudebníků se ve Valašském Meziříčí konalo už popatnácté. 
 “Věříme, že účastníci získali nové poznatky pro pořádání i dramaturgii komorních koncertů, včetně 
působivých hudebních zážitků,” řekl předseda valašskomeziříčského Kruhu přátel hudby Jan Vymětal. 
 
Foto popis| ZKOUŠKA. Hudebníci z fakulty umění Ostravské univerzity se ještě před koncertem sešli na 
zkoušce. 
Foto autor| Foto: Deník/Alexandra Buršíková 
Region| Střední Morava 
 
 
24.5.2008 

UK skončí praxe mediků v nemocnicích, prosadí-li Julínek fakultní 
akciovky 

24.5.2008    Právo    str. 1   Titulní strana 
    Marek Přibil, Václav Pergl         

Pokud ministr zdravotnictví Tomáš Julínek (ODS) prosadí transformaci univerzitních nemocnic na akciové 
společnosti, hrozí Univerzita Karlova odvetou. 
 Její akademický senát včera rozhodl, že v tom případě budou ukončeny praxe mediků ve fakultních 
nemocnicích. 
Týká se to tří lékařských fakult v Praze, dále v Plzni a v Hradci Králové, kde je i farmaceutická fakulta. 
 Podle rektorů je pravděpodobné, že se k ukončení praktické výuky mediků připojí i další univerzity. 
 Je to zatím nejradikálnější protest vysokých škol v novodobé historii Česka. 
 Rektor UK Václav Hampl v prohlášení uvedl, že pokud se naplní transformační mechanismus podle 
Julínkova plánu, přemění se nemocnice na akciové společnosti před případným schválením zákona o 
univerzitních nemocnicích. 
 
Výuka se rozpadne 
 
“Na uskutečnění klinické výuky se přestanou vztahovat nynější právní předpisy. V té situaci se vynucené 
ukončeni výuky stane zcela reálnou hrozbou,” varoval. 
Podle mluvčího ministerstva zdravotnictví Tomáše Cikrta jde o vydírání. 
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 Akademický senát je vrcholným samosprávným orgánem UK. Složen je ze 70 členů – 34 studentů a 36 
pedagogů. “Stanovisko k ukončení výuky mediků bylo přijato jednoznačně. Žádný hlas nebyl proti,” řekl Právu 
jeho předseda profesor Jan Hála. 
(Pokračování na str. 2) 
 
(Pokračování ze str. 1) 
“Bude-li uskutečněna transformace fakultních nemocnic v podobě navrhované ministrem Julínkem, bude 
univerzita donucena ukončit klinickou výuku na svých fakultách. K tomuto následku povede postoj ministerstva 
zdravotnictví, které opakovaně odmítá zásadní připomínky univerzit. Jeho vinou tak hrozí, že vysoké školy ztratí 
možnost nést odpovědnost za klinickou výuku a výzkum,” stojí v usnesení. 
 
Cikrt: neustoupíme 
 
“Obáváme se, že v akciových společnostech ztratí lékařské fakulty vliv na výchovu budoucích lékařů, výuku i 
výzkum. Klesne kvalita výchovy, což se projeví ve zhoršení kvality péče. Dopadne to na pacienty,” dodal pro 
Právo děkan 2. lékařské fakulty UK Ondřej Hrušák. 
 “Do čela nemocnic chceme odborníky, kteří tam nastoupí standardním způsobem a projdou 
standardním kontrolním řízením. Ministr Julínek ale říká, že si je tam dosadí sám. Přitom se to týká 42 lidí v 
představenstvu,” uvedl Hrušák. “Nevidím záruky, že jim nepůjde pouze o zisk,” dodal. 
Julínkův mluvčí Cikrt reagoval zlostně. “Kdybych se chtěl vyjádřit ošklivým slovem, pak musím říct, že je to 
vydírání. Ministr Julínek ze svého stanoviska neustoupí a bude dál připravovat zákon, kterým by se v budoucnu 
univerzitní nemocnice měly stát akciovými společnostmi,” řekl Právu Cikrt. 
 Dodal, že rozhodnutí senátu považuje ministerstvo za “neuvěřitelné selhání Univerzity Karlovy a jejího 
rektora. Ten přece prohlásil před několika dny na debatě s ministrem Julínkem, že usiluje o dialog, a tento 
dialog také probíhá. Tak proč najednou takový postup?” 
 Rozhodnutí senátu velmi překvapilo děkana 1. lékařské fakulty Tomáše Zimu. “Opravdu jsem o tom 
vůbec nevěděl a žádné takové náznaky nebyly. Je to pro mne naprosto nová skutečnost,” řekl Právu, ale 
potvrdil nesouhlas s ministerstvem. “My samozřejmě dál považujeme za optimální formu neziskovou společnost 
pro univerzitní nemocnice a jsme proti akciovým společnostem tak, jak je připravuje ministr Julínek.” 
 Zima ujistil, že výuka mediků bude dál normálně pokračovat. “Uvidíme, co přinesou příští dny,” řekl. “S 
plánem na vznik univerzitních nemocnic jako akciových společnosti nejsme spokojeni, o možnostech protestu 
proti tomuto záměru v rámci univerzity jednáme od podzimu,” řekl děkan farmaceutické fakulty UK Alexandr 
Hrabálek. 
 Soudí, že ukončení praktické výuky by bylo obdobou stávky. “Vzdělávání farmaceutů si bez praxí 
neumím představit,” uvedl s tím, že s plánem na vznik univerzitních nemocnic jako akciových společnosti není 
spokojen. 
 
Rektoři vyjádřili podporu 
 
“Dalo se předpokládat, že k něčemu takovému dojde. Připomínky univerzit k transformaci fakultních nemocnic 
nenašly na ministerstvu zdravotnictví žádný ohlas,” řekl Právu rektor Univerzity Palackého (UP) v Olomouci 
Lubomír Dvořák. 
 Podle něj je pravděpodobné, že také další dvě univerzity, které mají lékařské fakulty, zaujmou obdobná 
stanoviska. 
 Rektorovi Ostravské univerzity Jiřímu Močkořovi vadí, že akciové společnosti se orientují na zisk. 
“Vzdělávání a výzkum jsou oblasti neziskové, pro akciovku by byly nevýhodné,” uvedl. 
 
 
23.5.2008 

UK skončí s výukou mediků, když Julínek prosadí akciovky 
23.5.2008    ceskenoviny.cz    str. 0   Z domova 

    ČTK         

Praha - Univerzita Karlova (UK) ukončí výuku na svých pěti lékařských fakultách a fakultě farmaceutické, pokud 
ministr zdravotnictví Tomáš Julínek (ODS) prosadí vznik univerzitních nemocnic jako akciových společností. 
Usnesl se na tom dnes akademický senát UK. ČTK to sdělil mluvčí UK Václav Hájek. Akademický senát 
požádal vládu o nápravu. Mluvčí ministerstva Tomáš Cikrt označil prohlášení za vydírání, rektor UK Václav 
Hampl ale za plně oprávněné. Předseda opoziční ČSSD Jiří Paroubek vyzval premiéra, ať Julínka odvolá. 
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"Pokud by výuka mediků skončila, zhroutil by se celý zdravotní systém v naší zemi. Vyzývám předsedu 
Topolánka, aby tuto situaci co nejrychleji řešil, a to okamžitým vyhazovem ministra Julínka z vlády pro 
neschopnost a destrukci svěřeného resortu," sdělil ČTK Paroubek. 
 "Jde o hluboké selhání vedení univerzity a osobně pana rektora, který ví, že strany se dohodly na dialogu. 
Zákony se připravují, paragrafové znění ještě nebylo dáno do připomínkového řízení," řekl ČTK Cikrt. Dnešní 
prohlášení podle něj naznačuje, že školám o dialog zřejmě nejde. 
 Univerzity prosazují nemocnice jako veřejné neziskové organizace, jak je to podle nich v Evropě běžné. 
Obávají se, že v akciových společnostech ztratí vliv na výuku a výzkum. Klesne kvalita výchovy, což se projeví 
ve zhoršení kvality péče. To podle nich dopadne na pacienty. 
 Rektor v prohlášení pro ČTK uvedl, že pokud se naplní transformační mechanismus podle Julínkova plánu, 
přemění se nemocnice na akciové společnosti před případným schválením zákona o univerzitních nemocnicích. 
"Na uskutečnění klinické výuky se přestanou vztahovat stávající právní předpisy. V té situaci se vynucené 
ukončeni výuky stane zcela reálnou hrozbou," varoval. 
 Děkan 1. lékařské fakulty UK profesor Tomáš Zima byl vyhlášením senátu překvapen. Zná je jen z médií. ČTK 
řekl, že požádá senát o vysvětlení. Zima hájí neziskovost, neprivatizaci a rozhodující vliv univerzit, dává 
přednost vyjednávání. Spoléhá na ně také rektor Masarykovy univerzity v Brně Petr Fiala. Děkan farmaceutické 
fakulty UK Alexandr Hrabálek uvedl, že o možnostech protestu se v rámci univerzity mluví od podzimu. 
 "Je to překvapující zpráva, ale Univerzita Karlova se k těmto věcem stavěla vždy dost razantně. Nedivím 
se, že nechce nést zodpovědnost za výuku, kterou by nemohla ovlivňovat," řekl ČTK rektor Ostravské 
univerzity Jiří Močkoř. "Budeme solidární, je tedy možné, že by to i u nás znamenalo ukončení výuky," řekl 
ČTK rektor Univerzity Palackého Lubomír Dvořák. 
 Proti Julínkovým záměrům protestují medici. Získali pod petici "proti univerzitním nemocnicím bez univerzit" 
4500 podpisů. Požadují dialog, stejně jako profesoři, poslanci a ředitelé fakultních nemocnic, které se na 
středečním shromáždění 1. lékařské fakulty Julínek marně snažil přesvědčit o výhodnosti akciovek. 
 "Dnešní prohlášení naznačuje, že o dialog tu ze strany vysokých škol zřejmě nejde. Bohužel, musím to označit 
jako vydírání," prohlásil Cikrt. 
 Hájek potvrdil, že pokud ministr neustoupí, skončí praktická výuka na třech pražských lékařských fakultách a 
lékařské fakultě v Plzni a Hradci Králové, kde je rovněž farmaceutická fakulta. 
 Julínkovy reformní snahy se obecně setkávají z mnoha stran s nesouhlasem. Kritiku vyvolaly už regulační 
poplatky, které zavedl od ledna. Ještě větší kritiku však vyvolal balík sedmi reformních zákonů, které by měly 
platit od ledna 2009. Výhrady má opozice i menší koaliční partneři. Odboráři varují před "velkou zdravotnickou 
loupeží", pokud se zdravotní pojišťovny a fakultní nemocnice stanou akciovými společnostmi. Organizují 
protesty, výzvu k zastavení reformy vydaly Česká lékařská komora i Lékařský odborový klub. 
 
 
URL| http://www.ceskenoviny.cz/domov/index_view.php?id=314352 
 
 

V Ostravě by mohla být lékařská fakulta 
23.5.2008    Mladá fronta DNES    str. 2   Kraj Moravskoslezský 

    (ČTK)         

Ostrava - Ostravská univerzita by mohla do tří let založit lékařskou fakultu. Její přípravu podpořili radní města 
pěti miliony korun. 
 “Pokud dotaci schválí ve středu zastupitelé, univerzita se pokusí získat například odborníky z 
lékařských fakult v Polsku a na Slovensku,” řekl rektor Ostravské univerzity Jiří Močkoř. 
 Pokud bude mít Ostrava vlastní lékařskou fakultu, ostravská fakultní nemocnice se bude moci zařadit 
mezi budoucí univerzitní nemocnice. “Požádali jsme město o grant, abychom mohli vznik lékařské fakulty zvážit 
a vytvořit pro něj podmínky. Část peněz bychom použili na činnost přípravného týmu, který například jedná s 
jednotlivými lékařskými fakultami o spolupráci. Část dotace použijeme na platy docentů a profesorů, které 
chceme získat,” dodal Močkoř. Ostravská univerzita podle něho ale nechce přetahovat lékaře z jiných českých 
fakult. Osloví odborníky ze Slovenska a Polska, které by zaměstnala v první fázi na zdravotně sociální fakultě. 
 Nezbytnou podmínkou pro vznik lékařské fakulty je ale rekonstrukce budovy bývalé porodnice v 
Ostravě-Zábřehu. “Město nám ji převedlo, ale problém je, že se pavilon musí opravit a vybavit za zhruba 500 
milionů korun. Chceme požádat o evropské peníze, operační program bude ale vyhlášen nejdříve na konci 
roku,” naznačil rektor. Odhadl, že budova by mohla být zrekonstruována během dvou až tří let. 
 Podle Močkoře univerzita reaguje i na tlak ministerstva zdravotnictví, které chce fakultní 
nemocnice převést na nemocnice univerzitní pouze v případě, že budou mít vazbu na lékařské fakulty. 
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Regionální mutace| Mladá fronta DNES - severní Morava a Slezsko 
 

Ostrava začíná bojovat o lékařskou fakultu 
23.5.2008    Moravskoslezský deník    str. 1   Titulní strana 

    (mch)         

OSTRAVA 
 
Ostrava/ Středoškoláci, kteří chtějí v budoucnu studovat medicínu, mají naději, že se budou moci vzdělávat v 
Ostravě. Ostravská univerzita, která donedávna plánovala pouze otevření fakulty medicínských studií pro 
nelékařské obory, zahájila nyní boj o fakultu lékařskou. 
 Vznik lékařské fakulty v Ostravě podporují Moravskoslezský kraj i město. Ostravští radní doporučili 
zastupitelům, aby přispěli univerzitě na rozjezd pěti miliony korun. “Věřím, že zastupitelé dotaci příští týden 
schválí a podpoří tak vznik lékařské fakulty v Ostravě, která je mimo jiné potřebná pro zařazení fakultní 
nemocnice do kategorie univerzitních nemocnic,” řekl primátor Petr Kajnar (ČSSD). 
 Finanční dotace by měla být využita například na vybavení univerzitních bytů pro potřeby budoucích 
pracovníků nebo nákup přístrojů a zařízení. 
 
Region| Severní Morava 
 

Radní podpořili vznik lékařské fakulty 
23.5.2008    Právo    str. 10   Severní Morava a Slezsko 

    (zr)         

OSTRAVA – Rada města Ostravy na středečním zasedání podpořila záměr Ostravské univerzity založit v 
Ostravě lékařskou fakultu. Právu to sdělila mluvčí magistrátu Andrea Vojkovská. Připomněla, že dosud 
univerzita plánovala pouze otevření fakulty medicínských studií pro nelékařské obory. 
S žádostí o finanční podporu vzniku lékařské fakulty se rektor Jiří Močkoř obrátil na vedení města v polovině 
dubna. Dotace by měla být využita např. na vybavení univerzitních bytů pro budoucí pracovníky nebo na nákup 
přístrojů a zařízení. 
 Radní města doporučili zastupitelům podpořit záměr dotací 5 miliónů korun. Zastupitelstvo o tom bude 
jednat 28. května. 
 
Regionální mutace| Právo - Severní Morava 
 
 
 
 
22.5.2008 

V Ostravě by mohla do tří let vzniknout lékařská fakulta 
22.5.2008    ceskenoviny.cz    str. 0   Z domova 

    ČTK         

Ostrava - Ostravská univerzita by mohla do tří let založit lékařskou fakultu. Její přípravu podpořili radní města 
pěti miliony korun. Pokud dotaci schválí ve středu zastupitelé, univerzita se pokusí získat například odborníky z 
lékařských fakult v Polsku a na Slovensku. ČTK to dnes potvrdil rektor Ostravské univerzity Jiří Močkoř. 
Pokud bude mít Ostrava vlastní lékařskou fakultu, ostravská fakultní nemocnice se bude moci zařadit mezi 
budoucí univerzitní nemocnice. "Požádali jsme město o grant, abychom mohli vznik lékařské fakulty zvážit a 
vytvořit pro něj podmínky. Část peněz bychom použili na činnost přípravného týmu, který například jedná s 
jednotlivými lékařskými fakultami o spolupráci. Část dotace použijeme na platy docentů a profesorů, které 
chceme získat," řekl ČTK Močkoř. Ostravská univerzita podle něho ale nechce přetahovat lékaře z jiných 
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českých fakult. Osloví odborníky ze Slovenska a Polska, které by zaměstnala v první fázi na zdravotně sociální 
fakultě. 
 Nezbytnou podmínkou pro vznik lékařské fakulty je ale rekonstrukce budovy bývalé porodnice v Ostravě-
Zábřehu. "Město nám ji převedlo, ale problém je, že se pavilon musí opravit a vybavit za zhruba 500 milionů 
korun. Chceme požádat o evropské peníze, operační program bude ale vyhlášen nejdříve na konci roku," 
naznačil rektor. Odhadl, že budova by mohla být zrekonstruována během dvou až tří let. "Je otázkou, zda má 
smysl založit lékařskou fakultu dříve. Je to otázka jednání," řekl ČTK. 
 Podle Močkoře univerzita reaguje i na tlak ministerstva zdravotnictví, které chce fakultní nemocnice převést na 
nemocnice univerzitní pouze v případě, že budou mít vazbu na lékařské fakulty. Bez nové ostravské fakulty by 
fakultní nemocnice v Ostravě-Porubě po převodu na akciovou společnost sice zůstala státním zařízením, ale 
mezi univerzitní nemocnice by nepatřila, řekl ČTK už dříve ministr zdravotnictví Tomáš Julínek (ODS). 
 "Proti tomu se musíme předem zabezpečit. Úvahy o vzniku lékařské fakulty ale nejsou jednoznačně dány tímto 
tlakem. Moravskoslezský kraj je natolik velký a Fakultní nemocnice Ostrava natolik významná, že si zaslouží mít 
vlastní lékařskou fakultu," dodal rektor. 
 Ostravská univerzita bude podle něho nedále vzdělávat zdravotnické pracovníky - například porodní 
asistentky, rehabilitační pracovníky nebo hygieniky. "Ministerstvo naprosto zapomíná, že toto vzdělávání 
existuje a vazbu na fakultní nemocnici také potřebuje," řekl už dříve ČTK. 
 V České republice existuje sedm lékařských fakult, tři z nich jsou v Praze, jedna pak v Plzni, Hradci Králové, 
Brně a Olomouci. Fakulty v Hradci Králové a v Plzni přitom patří pod pražskou Univerzitu Karlovu. Fakultních 
nemocnic je v Česku 11, pět z nich je Praze, dvě jsou v Brně, jedna v Hradci Králové, Olomouci, v Plzni a v 
Ostravě. 
 
 
URL| http://www.ceskenoviny.cz/domov/index_view.php?id=314190 
 
 

Ostrava začíná bojovat o vznik lékařské fakulty 
22.5.2008    Mladá fronta DNES    str. 2   Kraj Moravskoslezský 

    (les)    Ostravská univerzita Ostrava     

Ostrava - Děti z regionu, které výhledově plánují studium medicíny, už nebudou muset z domova. 
 Ostravská univerzita, která donedávna plánovala pouze otevření fakulty medicínských studií pro 
nelékařské obory, teď zahajuje boj také o vznik fakulty pro vzdělávání lékařů. Donutil ji k tomu striktní postoj 
současného ministra zdravotnictví Tomáše Julínka, podle kterého nemůže být univerzitní nemocnice tam, kde 
není lékařská fakulta. 
 Vznik lékařské fakulty v Ostravě podporuje kraj i město. Ostravští radní doporučili zastupitelům, aby 
přispěli univerzitě pěti miliony korun. “Věřím, že zastupitelé dotaci schválí. Peníze pomohou univerzitě rozjet 
přípravy na vznik lékařské fakulty,” řekl primátor Petr Kajnar. 
 
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - severni Morava a Slezsko 
 

V zámku Žerotínů začíná setkání Kruhů přátel hudby 
22.5.2008    Mladá fronta DNES    str. 4   Východní Morava 

    (jfg)         

Valašské Meziříčí - Čtyřicet let trvání si připomíná valašskomeziříčský Kruh přátel hudby. 
 Slavnostní jubileum oslaví uspořádáním patnáctého ročníku celostátního setkání zástupců Kruhů přátel 
hudby. 
 “V 19.30 hodin začne ve velkém sále koncert komorního orchestru Camerata Janáček, kam budou mít 
předplatitelé komorních koncertů bezplatný vstup,” uvedl předseda meziříčského Kruhu přátel hudby Jan 
Vymětal. Sobotní program se soustředí do evangelického kostela, kde první koncert začne už o půl jedenácté. 
“Vystoupí na něm pedagogové a posluchači Fakulty umění Ostravské univerzity,” dodal Jan Vymětal. 
 Odpoledne se ještě uskuteční zájezd na nedaleké Pustevny a také do Valašského muzea v přírodě v 
Rožnově pod Radhoštěm. 
 
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - jihovýchodní Morava 
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