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Ostravská universita 
v Ostravě 

 Založena 28. září 1991.  

 Základy pro její vznik byly položeny 
již v roce 1953. Tehdy byla v Opavě 
otevřena Vyšší pedagogická škola. Její 
náplní bylo vzdělávání učitelů pro tzv. 
2. stupeň základních škol 

 



Ostravská universita 
v Ostravě 

 Fakulta sociálních studií  

 Fakulta umění  

 Filozofická fakulta  

 Lékařská fakulta  

 Pedagogická fakulta 

 Přírodovědecká fakulta 



Ostravská universita 
v Ostravě 

V bakalářských, magisterských, navazujících a 

doktorských programech studuje  

10 500  studentů 



Ostravská universita 
v Ostravě 

 

Akademičtí pracovníci 
Celkem: 574 
Profesoři: 58 

Docenti: 111 

Odborní asistenti: 402 

Asistenti: 3 

Vědečtí pracovníci: 20 

 
(Zdroj výroční zpráva OU za rok 2010) 



Lékařská fakulta Ostravské 
university v Ostravě 

Historie 

1. Zdravotně sociální fakulta 
Výuka zahájena v 1993  

Bakalářské obory 
 léčebná rehabilitace a fyzioterapie 

 sociálně zdravotní a geriatrická péče   

 funkční a laboratorní vyšetřování ve zdravotnictví 

Magisterský obor (od 1995)  
 obor sociální práce se zdravotnickým profilem  



Lékařská fakulta Ostravské 
university v Ostravě 

Historie 

2. Fakulta zdravotnických studií 
 

Přejmenována v roce 2008 po vzniku Fakulty 
sociálních studií, jejím základem se stala Katedra 
sociální práce Zdravotně sociální fakulty.  

 

Za 15 let existence absolvovalo studium více než 
1900 úspěšných absolventů.  



Lékařská fakulta Ostravské 
university v Ostravě 

Magisterský obor Všeobecné lékařství byl akreditován v dubnu  

roku 2010 a Fakulta zdravotnických studií byla přejmenována na 

 

Lékařskou fakultu 

Akreditace magisterského oboru 

Všeobecné lékařství 

platná do 

      31.5.2014   

 Na fakultě aktuálně studuje 

více než 1300 studentů 



Lékařská fakulta Ostravské 
university v Ostravě 

Bakalářské studijního programy 
 

Ošetřovatelství (Všeobecná sestra) 

Porodní asistence (Porodní asistentka) 

Specializace ve zdravotnictví (Fyzioterapie, Ergoterapie, Ortotik 
– protetik, Radiologický asistent, Zdravotní laborant, 
Zdravotnický záchranář, Nutriční terapeut) 

Veřejné zdravotnictví (Ochrana veřejného zdraví) 

Sociální politika a sociální práce (Společenská patologie a 
logistika terénních rizikových situací)  

 

10 oborů v prezenční formě + 5 oborů v kombinované formě 



Lékařská fakulta Ostravské 
university v Ostravě 

Navazující magisterské programy 
 

Ošetřovatelství (Ošetřovatelství ve vybraných 
klinických oborech) 

Specializace ve zdravotnictví (Komunitní péče v 
porodní asistenci, Fyzioterapie, Intenzívní péče) 

Veřejné zdravotnictví (Odborný pracovník v ochraně 
veřejného zdraví) 

 
5 oborů v prezenční formě studia + 3 obory v kombinované 

formě 

 

 



Lékařská fakulta Ostravské 
university v Ostravě 

 

Akreditované doktorské obory 
 Ošetřovatelství (P, K) 

 Veřejné zdravotnictví (P, K) 

 

Rigorózní řízení(PhDr.)  
 Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech   

 Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví 
  

 

 



Lékařská fakulta Ostravské 
university v Ostravě 
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Všeobecná sestra

Porodní asistentka

Zdravotní laborant

Radiologický asistent

Zdravotnický záchranář

Ergoterapie

Nutriční terapeut

Fyzioterapie

Ochrana veř. zdraví

Společenská patologie a logistika

Odbor. prac. v ochraně veřejného zdraví

Ošetřov. ve vybraných klinických oborech

Komunitní péče v porodní asistenci

Všeobecné lékařství

Ošetřovatelství

Ochrana veřejného zdraví

Počty studentů v jednotlivých oborech k 31.10.2011 



Lékařská fakulta Ostravské 
university v Ostravě 

Katedry LF  
 Katedra interních oborů 

 Katedra chirurgických oborů 

 Katedra anatomie, histologie a embryologie 

 Katedra biomedicínských oborů 

 Katedra patologické anatomie a soudního lékařství 

 Katedra fyziologie a patofyziologie 

 Katedra zobrazovacích metod 

 Ústav klinické farmakologie 

 Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví 

 Ústav ošetřovatelství a porodní asistence 

 Katedra rehabilitace 

 



Lékařská fakulta Ostravské 
university v Ostravě 

Personální zajištění: 

Profesoři 10 

Docenti 18 

Ostatní pracovníci 100 

Celkem 128 

DrSc. 4 

CSc. 19 

Dr., PhD. 44 

Vědecké hodnosti: 

(Zdroj výroční zpráva LF za rok 2010) 



Fakultní nemocnice Ostrava 
klinické zázemí Lékařské fakulty 

 Fakultní nemocnice Ostrava je největším státním 
zdravotnickým zařízením na severní Moravě. 
Zajišťuje zdravotní péči pro 1,2 mil. obyvatel. 

 Ročně je na 1 218 lůžkách hospitalizováno 
průměrně 42 000 pacientů, přičemž více než 50 % 
tvoří pacienti se závažnou či komplikovanou 
diagnózou. 

 Ambulantně je v nemocnici provedeno ročně 
téměř 600 000 ambulantních ošetření. 

 40 klinik, oddělení, center, laboratoří, ústavů a 
nemocniční lékárna 



Fakultní nemocnice Ostrava 
klinické zázemí Lékařské fakulty 

1994 

Otevření nového lůžkového monobloku. 

2001 

Koncem roku 2001 uveden do provozu pavilon porodnicko-gynekologické kliniky. 

 



Lékařská fakulta Ostravské 
university v Ostravě 

a MEFANET 
 Do sítě Mefanet byla fakulta přijata jako 

pasívní člen v roce 2009 a na květnovém 
zasedání roku 2011 byla fakulta přijata do 
vzdělávácí sítě MEFANET 

 V řešení – portálové napojení MEFANET x 
Ostravská univerzita (Lékařská fakulta) 

 Moodle Mefanet – LF OU oficiální partner 
projektu OPvK LF v Plzni (Klinická 
biochemie – inovovaná, interaktivní výuka 
e-learningem). 


