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Volby do Akademického senátu Univerzity Palackého 2020 
 

Teze kandidáta 
 

VÍT PROCHÁZKA 
 

„Méně politiky, více univerzity“ 
 

Univerzita Palackého je špičková instituce terciárního vzdělávání s dlouhou tradicí, těžící 
z rodinného prostředí, přátelských vazeb a přívětivého prostředí univerzitního města.  
Je potřeba zachovat tyto hodnoty, aby Univerzita Palackého zůstala tím, čím z definice má být,          
tj. společenstvím, kolegiem.  
 

Vize: Přál bych si budovat otevřenou, sebevědomou a prozápadně orientovanou univerzitu.  
Univerzitu, která roste z tradice a vzájemné spolupráce a pochopení. Univerzitu, která bude 
důsledně hájit akademické svobody, zvyklosti a standardy.  

 
Univerzita 
Moderní a úspěšné univerzity rostou na základě harmonické spolupráce tří pilířů: vzdělávání, 
výzkumu a praxe. Medicína je ukázkovým příkladem těsného – a oboustranně výhodného vztahu 
těchto prvků: bez výzkumu by nebyla moderní léčba, bez výuky by nebyli noví zdravotníci a vědci.      
A nejen to, současná medicína není zdaleka postavena jen na absolventech Lékařských fakult. Bez 
přispění přírodovědných, psychologických, filozofických, ale i sportovně orientovaných oborů, by 
byla jen technokratickou disciplínou bez duše a empatie.  
 
Výuka 
Jako jeden z nejmladších profesorů medicíny v ČR rozumím jak potřebám studentů, tak dovedu 
pochopit stanoviska dlouholetých členů akademické obce. Jako zástupce medicínského oboru, zcela 
závislého na hluboké translaci a spolupráci s řadou biomedicínských odvětví, dovedu efektivně 
komunikovat napříč UP. Jsem zastánce inovativních způsobů výuky a věřím ve společenskou roli 
univerzity – nejen jako producenta odborníků, ale také nových osobností a elit.  
 
Výzkum 
Základní, preklinický i klinický výzkum je neoddělitelnou součástí UP a má lví podíl na odborném 
růstu jejich zaměstnanců, kvalitě výuky a excelenci instituce jako takové. Je však potřeba adoptovat 
postupy a pravidla úspěšných světových univerzit, abychom náš potenciál využili naplno. „Czech 
universities are hidden gems“ prohlásil Phil Batty, hlavní editor žebříčku univerzit Times Higher 
Education na konferenci v Olomouci dne 25. 4. 2018. K postupu do první světové ligy nám schází 
málo: důsledné uplatnění pravidel úspěšných, tlak na spolupráci a internacionalizace.   

https://cs.wikipedia.org/wiki/Univerzita
https://thesummit2018.upol.cz/
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Kvalita 
Postavení, reputace a vědecký výkon univerzity musí stát na pevných základech. Věřím v budování 
kvality od zdola, v potenciál našich studentů, jejich kreativitu a píli. Úkolem učitelů je motivovat, 
vést a poskytovat příležitosti. 
 
 
  

Prof. MUDr. Vít Procházka, PhD. 
42 let, lékař hemato-onkolog (2001+), profesor Vnitřního lékařství 
(2019), učitel pre- i postgraduálních studentů (2006+), vědec (H12, JCI 
500, orcid ID). V mládí zakládající člen Spolků mediků LF UP (1997) a 
první šéfredaktor medického časopisu HAD (1998-2001). Hrdý čestný 
člen Spolku mediků LF UP (2008). Dlouholetý člen Akademického 
senátu LF UP (2013-2020) a jeho Pedagogické komise (2013+). 
Kandidát na děkana LF UP (2018). Absolvent Proshek-Fulbrightova 
programu na University of Minnesota (2016). Věřím ve slušnost, 
komunikaci a poctivou práci. 
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