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Vážené dámy a pánové,
nedávno mi byly přednostkami a přednosty ústavů Fakulty zdravotnických věd
předány květiny u příležitosti ročního působení v roli děkanky nové fakulty. Nu
a právě tento uplynulý rok, naplněný mnoha paralerními a často hektickými ději, mne
dovedl ke dnešnímu dni. Věřím tedy, že lze inaugurační řeči odpustit některé prvky
roční zkušenosti.
Velmi si vážím příležitosti stanout v den inaugurace po boku rektora Univerzity
Palackého v Olomouci a po boku čtyř děkanů již dobře známých fakult. Připojení
Fakulty zdravotnických věd ke dnešnímu obřadu je pro nás důležité. Fakulta vznikla
vyčleněním z Lékařské fakulty v důsledku rozdílných profilů a kompetencí absolventů
a na podkladě rozdílného vědeckovýzkumného zaměření. Opakovaně jsem již
děkovala osobnostem, které věnovaly rozvoji nelékařských oborů na Univerzitě
Palackého nemalé úsilí. Ještě nikdy ale nezaznělo, že u samého zrodu bakalářských
studií ošetřovatelství na LF UP stál v roce 1991 pod vedením děkana prof. MUDr.
JUDr. Lubomíra Neorala, DrSc. proděkan doc. MUDr. J. Žádník, CSc. a že i moje
osoba byla zapojena do prvních kroků rozvoje oboru pod vedením proděkana doc.
MUDr. V. Horčičky, CSc. Následně devadesátá léta dvacátého století přinesla inovaci
požadavků na vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků. Studium oborů,
jako jsou všeobecná sestra, porodní asistentka, fyzioterapeut a mnoho dalších,
prošlo v České republice transformací a tito odborníci jsou nyní vzděláváni
bakalářským, magisterským a doktorským studiem. Samostatný rozvoj nelékařských
oborů je prohlubován a jejich existence v rámci lékařských fakult je ve světě i u nás
méně častá. Ve stávající situaci již skutečně není účelné, aby medicínské obory
určovaly priority vzdělávání, rozvoje a výzkumu „nelékařských“ oborů. To zmiňuji
s veškerou vážností a v úctě ke kolegům lékařům. Je zapotřebí docílit toho, abychom
vedli naše obory podle specifik a předmětu zájmu, které jim odpovídají a abychom se
stali dalším vědním oborům skutečnými partnery.
Vizí a idejí jsem měla jako kandidátka na volbu děkana/děkanky FZV UP
v Olomouci mnoho. Všechny se opíraly o premisu budovat fakultu s vědeckým,
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výukovým, konkurenceschopným potenciálem a s prestiží v akademickém světě.
Každým dnem přemýšlím, zda se daří vizi alespoň ve startovací rovině plnit
a soubornou analýzu předložím ke konci volebního období. V první etapě po volbách
bylo nezbytné postavit orgány fakulty, schválit vnitřní předpisy, směrnice a normy.
Zajímavou zkušeností bylo také jednání o vzniku insignií. Jsem velmi ráda, že je
navrhl olomoucký umělec prof. Zdeněk Přikryl, autor insignií primátora města
Olomouce. Výroba žezla byla svěřena do rukou akademického sochaře Kuby
a řetězy vzešly z rukou řemeslníků věhlasné zvonařské dílny rodiny Ditrichovy.
Vzhledem k tomu, že je Fakulta zdravotnických věd fakultou nelékařských
oborů, které nemají v českém kontextu možnost navazovat na tradici, je jednou
z prvních priorit posilování vědy, výzkumu a inovací. Získali jsme několik grantů ESF
OP VK, zahajujeme realizaci projektu podpořeného GAČR, jsme aktivní
ve Studentské grantové soutěži UP, rozrostl se fond Knihovny FZV a jsem velmi
ráda, že dobře spolupracujeme s Lékařskou fakultou UP i s Fakultní nemocnicí
Olomouc. Myslím, že fakulta od svého nedávného založení pokročila v mnohém
kupředu.

Zdokonalení

ovšem
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intenzivnějším

zapojení

akademických pracovníků do projektové, grantové a vědecké publikační činnosti.
Bude zapotřebí mnoha dalších kroků k tomu, aby se v klinické praxi podařilo
dosáhnout účelného naplnění rolí, které studium a současná legislativa našim
oborům přinesly. Také proto již nyní ve spolupráci s Vyšší odbornou školou
zdravotnickou v Olomouci a Olomouckým krajem připravujeme podmínky
pro přechod vyššího zdravotnického vzdělávání na vzdělávání vysokoškolské
a spolupracujeme s Fakultní nemocnicí například na projektu Modernizace praktické
výuky.
Nemyslím, že je na místě interpretovat všechny detaily, perspektivy, pozitiva či
úskalí budování nové fakulty relativně nových vědních oborů. Důležité je si uvědomit,
že nelékařské obory získaly hmatatelnou příležitost a věřme tomu, že ji uchopí se ctí.
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