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Mente et corde
Medicína je krósné, vznešenépovolónío současně posldní. Již otec medicíny Hippocrotes prohldsil
,,Omnium artium medicina nobilissima est", tedy ,,Ze všech věd je lékařstvínejvznešenější".Vždyť co
můžebýt krósnějšího a smysluplnějšího než vyléčiťnemocného člověka, zochrdnit jeho život či pomoci od
utrpení. Vystudovat medicínu znamenó zapojit nejen svůj rozum, to je mólo, ale i celé srdce. Jen ten, kdo
opravdu z celého srdce se chce stát lékařem, zvlódne studium a bude schopen vnímat své povolóní spíše
jako poslóní. Motto Lékařskéfakulty Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen LF UP nebo fakulta)
,,Mente et Corde" vyjadřuje uvedenou podstatu medicíny a současně je zóklodním východiskem
Strategického zóměru LF UP 2021+.

úvod

UP patří k nejkvalitnějším výukovým a vědecko-výzkumným institucím v Českérepublice.
poskytuje
Fakulta
lékařské vzdělání v magisterských i doktorských studijních programech na vysoké
LF

úrovni a současně produkuje excelentní vědecké výsledky. Hlavním cílem LF UP je vzdělávat lékaře pro
lékařskou praxi. Velmi dobré výsledky dokumentuje i hodnocení vysokých škol a fakult v roce 2018
Střediskem vzdělávací politiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, ve kterém LF UP výrazně uspěla a
byla zařazena mezi 10 nejlepšíchfakult v Českérepublice. V roce 2018 Univerzita Palackého v Olomouci
požádala o institucionální akreditaci, včetně oblastívzděláváníVšeobecné lékařstvía Zubní lékařstvl a
tuto akreditaci úspěšně získala. Významnou skutečností bylo dále získáníakreditace Asociace lékařských
fakult v Evropě (AMSE), která potvrzuje vysokou kvalitu a evropskou úroveň LF UP. Poslání fakulty lze
definovat následujícími body:
. poskytovánívzdělánív lékařských a navazujícíchmagisterských zdravotnických programech,
o vědecko-výzkumná činnost na post- i pregraduálníúrovni,
o šířenívzdělanosti,pěstování nezávislého vědeckého bádánía péčeo kulturní a vzdělanostní
rozvoj lidské společnosti.
Tradice úspěšnéfakulty počínajícírokem1778 ajejíposlání jsou pro celou akademickou obec
motivací k udržování a neustálé snaze o navyšování kvality. Podporován je rozvoj LF UP na všech
Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci I Hněvotínská 3 | 775 ].5 Olomouc

www.lf.upol.cz

Stránka 1-ze 13

vw

Lókařská ťakulta
LJri iverzity Palackéhn
v $[nnrnuci

Strategický záměr vzdělóvací a tvůrčíčinnosti
Lékařské fokulty Univerzity Palockého v Olomouci no období 2021+

úrovních,zejména příprava na vykonávání lékařského povolání, rozvoj a dalšíprohlubovánísoučasného
poznánía kvalitní pedagogická práce, která se zaměřuje především na rozšiřovánía vytříbeníkompetencí
studentů nejen pro jejich budoucíuplatněnI ale i přípravu pro život v současnédynamicky se rozvíjející
společnosti v souladu s evropským pojetím kvality univerzitního vzdělávání a lékařské či zdravotnické
činnosti.
Vědecko-výzkumná činnost je jednou z nejdůležitějšíchoblastí. Lze to doložit skutečností, že
přúmy vtéto oblasti představujízhruba 50% všech výnosů LF UP. Podle výsledků evidovaných Radou
pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen RVVI) se LF UP řadí mezi tři nejlepšílékařské fakulty v České
republice. Mnohé výsledky jsou důsledkem dlouhodobé spolupráce s výzkumnými týmy řady českých i
zahraničníchinstitucí. Dle Web of Science (dále jen WOS)je H-index fakulty 88 a počet citacídosáhl čísla

46226 (bez autocitací). Velkou pozornost věnuje LF UP vědecké výchově pregraduálních a
postgraduálních studentů, což dokládají jak počet studentských vědeckých sil (134 v roce 2019) a

studentŮ v doktorských studijních programech (401- v roce 2019), tak úspěšnéprezentace jejich výsledků
na celostátn ích konferencích.

Nezbytnou součástízdravého vývoje LF UP je odpovědná a oboustranně prospěšná spo|upráce
(dále jen FNOL), vjejímžrámci se daří propojovat kvalitní výuku a
vědecko-výzkumnou činnost s vysokou kvalitou léčebně-preventivnípéče.Tato synergická a velmi
přátelská součinnost významně posiluje LF UP i FNOL a představuje důležitýpředpoklad pro úspěšný
rozvoj obou organizací. LF UP spolupracuje i s dalšímiinstitucemi, například Vojenskou nemocnicí
Olomouc a řadou zdravotnický ch zařízení v Českéi Slovenské republice.

s Fakultní nemocnicí Olomouc

K

úspěšnémurozvoji

LF

UP rovněž přispívá úzká a otevřená spolupráce vedení fakulty

Akademickým senátem a Vědeckou radou LF UP, vedoucími zaměstnanci, studentskými organizacemi
působícímina fakultě a celou akademickou obcízahrnujícíučitele i studenty.

s

Vize LF UP
LF llp bude nadále přední lékařskou fakuttou v Českérepublice, jejížprestiž plyne z kvalitní
pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti.
zajištění přívětivého prostředí při zachovánívysoké míry efektivity ve všech činnostech fakulty.

o
o
o

udržovánínadstandardního vztahu

s FNo|

která představuje primární zókladnu pro

praktickou výuku, a dalšími zdravotnickými zařízeními v Českérepublice.

Podkladové materiály
Podklady pro tvorbu tohoto strategického záměru tvořily rozsáhlé datové řady, zejména za
období 2O1,L-2OL9. Dalšímvýchodiskem byla analýza zpracovaná na základě akreilitace AMSE v roce
2018. Strategický záměr LF UP je navázán na klíčovéstrategické dokumenty Univerzity Palackého
v Olomouci a Ministerstva školstvl mládeže a tělovýchovy Českérepubliky a současně plně reflektuje
vytyčenénárodnístrategie. Dalšísměřování LF UP zároveň vycházíz cílůdefinovaných v probíhajících
Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci I Hněvotínská 3 | 77515 Olomouc
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nebo připravovaných projektech (například usnesení vlády Českérepubliky ze dne 4, září 201-8 č. 563 k
"Dlouhodobému finančnímuopatření k navýšeníkapacit lékařských fakult"). Vývoj LF UP je zpracován
ve Výročních zprávách o činnosti LF UP (viz https://www.lf.upol.czlde/uredni-deska/#c8396).

Postavení LF UP
LF UP jako druhá nejstarší lékařská fakulta v Českérepublice dlouhodobě zastává místo mezi
nejprestižnějšími lékařskými fakultami v ČR a patří k významným centrům vzdělanosti a výzkumu. Role
fakulty je důležitá i v celostátním měřítku, neboť patří k největším fakultám co do počtu studentů. Bez
LF UP si nelze představit zabezpečení kvalitní lékařské péčev Čn. V,;znamné je i postavení LF UP
v mezinárodním kontextu z důvodu vysokého počtu absolventů General Medicine a Dentistry a současně
i menšího počtu absolventů studijních programů Všeobecné a Zubní lékařstv| kteří vykonávají kvalitní
lékařskou práci v řadě zemísvěta.

vzdělávací činnost
LF UP představuje modernívzdělávacíinstitucis nabídkou velmi kvalitních studijních programů.
V roce 2019 fakulta nabízela celkem 5 studijních programů:
o všeobecnélékařství
o zubní lékařství
r General Medicine
r Dentistry

.

veřejnézdravotnictví
Ve výše uvedených studijních programech studovalo k31,.12.2019 celkem 1944 studentů,22%

nich představovali zahraničnístudenti programů General Medicine a Dentistry.

Podíl
studentů/absolventů LF UP na celkovém počtu studentů/absolventů lékařských fakult v Českérepublice
z

tvořízhruba 11

%.

Nezbytnou součástíkvality výuky je počet profesorů, docentů, odborných asistentů a dalších
akademických pracovníků. Tabulka 1 uvádí věkovou kvalifikační strukturu akademických pracovníků v
roce 2019. Celkový fyzický počet akademických pracovníkůčinil 653, přepočtený na úvazky pak 283.
Tabulk
aoulka t:
1-: věková
vekova kvallTlkacnl
kvalifikačn í struktura a kadem ickÝch acoVnl íkůLF UP
oce 2019
kateeorie
20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 ]o-99
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Prestiž LF UP rovněž dokazuje dlouhodobý významný převis uchazečůo studium nad kapacitními
možnostmi fakulty, Tabulka 2 uvádíjako příklad základní údaje o přijímacím řízenív roce 20].9,

abulka

2

o

acím řízenípro akad. rok 2019

agisterské studijní pro8ramy
všeobecnélékařství
General Medicine
zubní lékařství
Dentistry

20

Forma

Počet
přihlášek

Dostavilo

P

2063

Přijato

ke studiu se
za psa lo

1636

473

287

se

M

P

600

418

L40

59

P

LI25

965

I25

88

P

1,13

81

29

1"5

103

82

3]

32

54

50

47

45

47

46

46

46

2

2

I

0

Navazující magisterské studijní progra my
Veřejné zdravotnictví
K
Doktorské studijní programy
P
Doktorské studijní programy v
češtině
K
Doktorské studijní programy v
aneličtině
Vysvětlivky: P - prezenčnístudium,

P
K

-

kombinované studium

Tvůrčíčinnost
LF UP dosahuje svýmivědeckýmivýsledky evropské isvětové úrovně, Největšímnožstvívýsledků
základního i aplikovaného výzkumu je každoročněprezentováno formou článkův domácích
izahraničních odborných časopisech. Publikace pracovníků fakulty jsou meziročně silně zastoupeny v
databázích WOS a Scopus. Zásadní část publikovaných výsledků je vytvořena ve spolupráci jak s

výzkumnými týmy z ostatních výzkumných institucí v Českérepublice, tak s mezinárodními vědeckými
týmy, Kvalitu tvůrčíčinnosti potvrzují údaje v grafu 1. Je vhodné zdůraznit, že pokles RlV bodů byl
způsoben změnou metodiky Rady pro výzkum, vývoj a inovace Českérepubliky, resp. hodnocením pouze
výstupů publikovaných v impaktovaných časopisech zařazených v databázi WOS. Z údajůje zřejmé, že
LF UP se v tomto hodnocení držína 2. místě v rámci lékařských fakult v Českérepublice.
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Graf 1: Hodnocenítvůrčíčinnostina základě RlV bodů
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lnternacionalizace
LF UP intenzivně podporuje internacionalizaci vzdělávacího i vědecko-výzkumného prostředí.
Prohloubení mezinárodních aktivit a celkový rozvoj internacionalizace jsou naplňovány formou podpory
zahraničníchstipendijních a studijních pobytů, pracovních zahraničníchcest, vzdělávacími veletrhy,
mezinárodní propagací LF UP, navazováním nových a posílením stávajících strategických partnerství
nebo realizací cizojazyčných programů. Snahou je neustále zlepšovat administrativní podporu jak
zahraničních zaměstnanců, tak stávajících zaměstnanců při realizaci výjezdů do zahraničí. Jsou

prohlubovány jazykové znalosti zaměstnanců, rozšiřovány cizojazyčnémoduly info;"mačních systémůa
webových stránek, dále je zavedeno dvojjazyčnéznačeníbudov, V roce 2019 činil počet zahraničních
studentů/absolventů LF UP 349 (293/37 v programu General Medicine, 56/13v Dentistry).
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Role LF UP ve specializačním vzdělávání
Důležitá je i role LF UP ve specializačnímvzdělávání lékařů.V této oblasti splňuje fakulta všechny
deklarované požadavky a v roce 2019 činil počet zařazených lékařů ve specializačnípřípravě1418. LF UP
získala akreditaci MZ ČR pro teoretickou část výuky ve všech základních kmenech specializačního
vzdělávání. V souladu s Veřejnoprávní smlouvou podepsanou mezi Ministerstvem zdravotnictví České
republiky a Univerzitou Palackého v Olomouci dne 1. 9. 2017 zajištuje LF UP teoretickou část výuky
v řadě akreditovaných lékařských oborů.

zaměstnanci

LF UP realizuje hodnocení svých zaměstnanců na základě implementace komplexního
informačního systému pro hodnoceníakademických pracovníků(lS HAP). Cílem je zabezpečovat kvalitní
vzdělávacíivědeckou činnost, podporovat motivacia získávání kvalitních pracovníků včetně kategorie
postdoktorandských pracovníků. Současně se LF UP snažíudržet optimální rozložení struktury
akademických pracovníků,aby nebyly ohroženy podmínky pro akreditace jednotlivých studijních
programů.
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STRATEGlcxÉ cÍlr lÉrnŘsrÉFAKULTY UNlVERzlTY PALACKÉHo V oLoMoUcI
na obdobi2O2L- 2030
Strategický cíl 1
, Strategický cíl

Strategický
Strategický
Strategický
Strategický
Strategický

2

cíl 3
cíl

4

Kvalitní výuka pro 21. století
Kvalitní vědecko-rnýzkumná činnost
, Administrativně vstřícná fakulta
' ldravá, společensky odpovědni{ a udržitelná fakulta

cíl 5 1 Fakulta v g_|obální akademické síti
cíl 6_ , Systematizace nástrojŮ třetí role
cíl 7 ] Podpora společné identity

)

1

§trategick,ýcíl8
Strategický cíl 9

lnternacionalizacefakulty
; Strategická partnerství

Strategický cíl 1: Kvalitní vrýuka pro 2L. století
Studenti, kvalitnívýuka a úspěšníabsolventijsou v centru zájmu LF UP. K dosaženítohoto cíle povede
rozvoj následujících pilířův oblasti vzdělávání;
o Dalšírozvoj studijních programů realizovaných fakultou
o Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání (realizace projektu,,Dostavba kampusu LF UP", viz Příloha

.

o
r
o
o
o
r
o
o

č. 1)

podpora pedagogických kompetencí akademických pracovníků/učitelů
o Kariérnírozvoj učitelů
o lnovace ve vzdělávání
o Flexibilní formy vzdělávání
o Ceny vynikajícím učitelům

Rozvoj klinické výuky s využitímpotenciálu FNoL

a dalšíchzdravotnických zařízení(např.

Vojenské nemocnice Olomouc)
Metodická podpora inovacíve výuce a vzdělávání
posílenítechnologických prvků ve výuce stávajících předmětů
podpora a realizace da|šíhovzdělávánízaměstnanců LF up
zkvalitňování pedagogické praxe v rámci doktorských studijních programů (dále jen Dsp)
pokračujícíimplementacesystémuEcTs
Rozšiřovánívýuky na simulátorech
Jednotná metodika evidence a administrace praxí a stáží
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.
r
.
.
r
r
o

podpora uchazečů,studentů a absolventů (např. účastna studentských veletrzích Gaudeamus,
realizace Dne otevřených dveří, odpovědná aplikace stipendijního systému, pořádání
každoročníhosetkání absolventů faku|ty)
pravidelné konzultace vedení LF up se zástupci studentů v otázkách, které se studentů dotýkají
zapojenístudentů do inovacíve vzdělávání, tvorbě a hodnocenístudijních programů
podpora studentských aktivit a spolků (spolek mediků, sdruženístudentů stomatologie ČR,
lFMSA, PEPA)
podpora aktivního zapojenístudentů do výuky a života fakulty
podpora evaluací výuky studenty
podpora u3v a dalších forem vzdělávání (Dětská univerzita, kurzy a akce pro širšíveřejnost)

Strategický cíl 2: Kva!itní vědecko-rr,ýzkumná činnost
K dosaženícílův

o
.
.
o
o

o
o
.

o
.
.
o
o

této oblasti bude LF UP realizovat následující činnosti:

zajištění rozvoje výzkumných kapacit
podpora spolupráce s domácími i zahraničnímivědeckými týmy a pracovišti
posilovánímezinárodního rozměru výzkumu a v,ívoje
podpora integrace zahraničníchvědeckých pracovníků (a jejich rodin) do života fakulty, města
Olomouc a regionu
lnterní monitoring a hodnocení výzkumných týmů, akademických a vědeckých pracovníků
(lS HAP)

lmplementace interního hodnoceníostatních pracovníků(ls Hop)

lmplementace doporučeníexterních hodnocení dle Metodiky2Ol7+

a

dalších externích

hodnocení (např. ze strany AMSE)
podpora strategickéh o řízení vědy a výzkumu
o Tvorba a podpora systémových stimulačních opatření pro podporu kvalitního výzkumu
o Definování výzkumných priorit zohledňujících společenskou potřebu
o Metodická a administrativní projektová podpora
o Podpora propojovánívýzkumu a výuky
podpora ochrany duševníhovlastnictví
podpora transferu znalostí
podpora propojení s aplikačnísférou
lnovace a podpora programů Dsp
podpora doktorandů
o lnternacionalizace doktorského studia
o Propagace a motivace k doktorskému studiu
o Podpora exce'lentních PhD studentů (např, udělování cen za nejlepšípublikační
výsledky)
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o

Podpora zahraničních mobilit studentů DSP (stáže v zahraničních vědeckých centrech,
laboratořích atd,)

Strategický cíl 3: Administrativně vstřícná fakulta
Tento strategický cíl vyžaduje plnění následujících činností:
o lniciace legislativních změn strategického řízeníLF up
o Rozvoj vnitřních kapacit pro strategické řízení
e optimalizace systémůřízeníkvality
. optimalizace yízenílidských zdrojů
o snižování administrativní zátěže akademických pracovníků
o Revize vnitřních procesů (včetně VaV ve vztahu k Metodice 20L7+)
. Optimalizace parametrů lS HAP ve vztahu k Metodice 2017+
o pokračovánívelektronizaci administrativních dokumentů
. zajištěníprofesionální péčeo zaměstnance
. lmplementace systému vzdělávánízaměstnanců LF up
o zkvalitňování náboru ivýběru akademických a neakademických zaměstnanců

Strategický cíl 4: Zdravá, spotečensky odpovědná a udržitelná fakulta
V rámci tohoto cíle bude LF UP realizovat následujícíopatření:
. Řádná péče,plánování a realizace oprav a rekonstrukcí nemovitostív užívánífakulty (viz příloha

.
.
.
o
o

č. 1)

zajištění společenskéodpovědnosti a udržitelného rozvoje (minimalizace odpadů, cirkulární
ekonomika, šetření vodou a energiemi, péčeo zeleň, zabezpečení stravování zaměstnanců a
studentů fakulty atd.)
zvýšeníenergetické a ekologické efektivity fakultní infrastruktury
Rozvoj a optimalizace podpůrnéinfrastruktury
Digitalizace archivních a spisových služeb
zdúraznění principu zdravého životního stylu a realizace projektů podporujících tyto aspekty

Strategický cíl 5: Fakulta v globáIní akademické síti
Tento strategický cíl vyžaduje plnění následujících činností:
o Efektivní využitínových typů sociálních sítí
o Realizace vnitrofakultní diskuze problematických otázek
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Strategický zóměr vzdělóvací a tvůrčíčinnosti
Lékařské fakulty lJniverzity Palackého v Olomouci no období 2O21+

o
o
.
o
.

přímá komunikace vedení LF up s akademickou obcí
Materiální a technologické zabezpečení nové generace elektronické komunikace
využitíkomunikačních nástrojů a vzdělávacího potenciálu k propojenís praxí
podpora a využitíodborných a knihovnických databází
využitíspeciálních platforem pro zaváděnístrategických změn

Strategický cíl 5: Systematizace nástrojů třetí role
Tento strategický cíl předpokládá plnění následujících činností:
. Účast LF up při řešenístrategických cílůvoblasti společenskéodpovědnosti a udržitelného
rozvoje
o zapojení do řešení výrazného nedostatku lékařů ve zdravotnickém systému Českérepubliky
o Realizace specializačního vzdělávání lékařů v celém spektru této činnosti
o Realizace spolupráce s odbornými lékařskými společnostmi a spolky lékařů Českélékařské
společnosti Jana Evangelisty Purkyně

Strategický cíl 7: Podpora společnéidentity
Nezbytným předpokladem úspěšnéhorozvoje LF UP je ztotožněníakademickéobce s fakultou a převzetí
odpovědnosti za celé spektrum její činnosti. Konkrétníčinnosti při plnění tohoto cíle lze definovat
následně:

o
o
o
.
o
o
o
.

Budováníznačky a společnéunikátnífakultní kultury
vytváření a kultivace veřejného prostoru, přičemž cílovými skupinami jsou jak studenti a
zaměstnanci LF UP, tak uchazeči o studium, absolventi a širšíveřejnost, zdravotnická zařízení,
státní instituce, firmy atd.
produkce obsahově a vizuálně kvalitních materiálů, aktivit a veřejně přístupných akcí
zvyšování spokojenosti studentů a zaměstnanců, včetně podpory studijního a pracovního
prostředí
udržováníjednotnéhovizuálního stylu a jeho důsledná, kreativní aplikace
Budování značky v zahraničí
Realizace široce pojaté uchazečskékampaně prostřednictvím optimálních marketingových
nástroj ů

podpora zlatých a diamantových promocí setkávání absolventů LF up (kořeny/Radices) a další
práce s absolventy
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Strategický zóměr vzdělóvací a tvůrčíčinnosti
Lékařské fakulty tJniverzity Palackého v Olomouci na období 2021+

Strategický cíl 8; lnternacionalizace fakulty
Strategický cíl zaměřený na zvyšování úrovně internacionalizace LF UP předpokládá plnění následujících
činností:

o

o

zajištění vysoké kvality studijních programů v cizím jazyce (především General Medicine

a

Dentistry)

posíleníinternacionalizace českých programů, uznávání studia na zahraničních lékařských
faku ltách

o podpora zahraničních klinických praxí
. užšíprovázání nabízených předmětů v
.
o
o
.
o

rámci českých studijních programů, výměnných

programů a programů v cizím 1azyce
zvyšováníinterkulturních, jazykových a odborných kompetencí akademických pracovníků pro
výuku českých a zahraničníchstudentů
zvyšování kompetencí českých studentů pro práci v interkulturním prostředí, výuka češtinypro
zahraničnístudentyv rámcijejich adaptace na česképrostředí
posilování rozvoje LF up ve spolupráci se zahraničními studenty a zaměstnanci
podpora výuky češtinypro zahraničnístudenty Dsp a zaměstnance LF up
lnternacionalizace v oblasti vědy-výzkumu-inovace

Strategický cíl 9: Strategická partnerství
Strategická partnerstvíjsou nezbytným předpokladem pro úspěšný rozvoj LF UP. Hlavnícílelze definovat
následujícími body:
o upevňování nadstandardního partnerstvís FNoL
o Rozvoj partnerství s vojenskou nemocnicí olomouc
o zajištěníspolupráce s dalšímizdravotnickými zařízeními v Českérepublice
o Rozvoj partnerství s dalšími fakultami v rámci univerzity palackého v olomouci
o Rozvoj partnerstvís dalšímilékařskými fakultami v Českérepublice i zahraničí
r Rozvoj partnerstvís vědecko-výzkumnými organizacemi v českérepublice i zahraničí
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Strategický zóměr vzdělóvací a tvůrčíčinnosti
Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci na období 2021+

Projednáno Vědeckou radou Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
dne 2. listopadu 2020

Schváleno Akademickým senátem Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
dne

1-5.

června 2021

V Olomouci dne

1_5.

června 2021
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ť/

ň%r. rvuo.. Josef Zadražil, CSc.

děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
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Příloha č. 1

Souhrn Plánu investičníchaktivit LF UP pro roky

Název

2ozt- 2a3o

Adresa

Zdroj

Výstavba nové budovy LF UP (viz poznámka)
Rekonstrukce budovy Teoretických ústavůLF UP

Hněvotínská

|SPROF|N LF UP

Hněvotínská

zdroje UP

opravy Dostavby Teoretických últavůLF

Hněvotínská

3
3
Obnova a rozvoj materiálně technické základny fakulty (nákup Hněvotínská 3
nových PřístrojŮ/simulátorů, obnova zastarávajících přístrojů
a zařízení investičního charakteru nezbytných pro chod
fa ku

UP

lty)

zdroje UP
zdroje Up
a event, další
dotačnízdroje

Poznámka
Výstavba nové budovy LF IJP
StruČný Popis akce: Jedná se o výstavbu nového objektu při ulici Hněvotínská, kteryi bude obsahovat
Posluchárnu s kapacitou 40O studentů a potřebné výukové prostory a zázemí. Součástínového

objektu bude i nezbytné stravovacízázemí.
Náklady akce: 575 333 tis, Kč
Rámcový harmonogram akce:

o
o
o
o

Studie t2/2O18
Projektová dokumentace I2/2O2I
Zahájení realizace akce 4/2022
Ukončenírealizace akce O8/2O24

ZdŮvodnění akce: Akce

je součástídlouhodobého rozvojového plánu

LF

UP

av

souladu se

schváleným záměrem na podporu lékařských fakult v ČR (usnesenívlády Čn r. ssz ze dne 6. 6. 2018)
a schválením Dlouhodobého finančního opatření k navýšeníkapacit lékařských fakult ČR na období
2ol9-2o29 vládou ČR dne 4.9.2oI8.
Synergické vazby na jiné investičníakce: Nejsou žádné.

Lékařská fa ku lta
www.lf.upol.cz
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