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Č. j.: prsvz/0002/18  

PID: 398312 
 

 

ZÁPIS 

ze zasedání Rady studijních programů Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice, 

konaného dne 3. 5. 2018 

 

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno na zasedání 8 členů z 13 členů rady  

 

Omluveni: doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc., Mgr. Lenka Gutová, MBA, Mgr. Eva Hlaváčková, Ph.D., 

doc. MUDr. Milan Košťál, CSc., Petra Mandysová, MSN, Ph.D., Mgr. Jan Pospíchal, doc. MUDr. Jiří 

Šiller, Ph.D. 

 

Hosté: prof. MUDr. Josef Fusek (děkan), DrSc., prof. Ing. Tatiana Molková, Ph.D. (prorektorka UPa) 

 
 

Program: 

1. Úvodní slovo děkana FZS prof. MUDr. Josefa Fuska, DrSc. - předání jmenovacích dekretů 

2. Informace prorektorky pro vzdělávání a záležitosti studentů – prof. Ing. Tatiany Molkové, Ph.D. 

3. Opatření rektora č. 2/2018 – základní legislativní opora. 

4. Akreditace studijních programů fakulty přes Národní akreditační úřad, institucionální akreditace - 

aktivity vyplývající z přípravy podkladů pro hodnotící komisi zdravotnických oborů. 

5. Diskuze. 

6. Závěr. 

 

 

1. Zahájení 

Děkan Fakulty zdravotnických studií prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc. přivítal přítomné. Seznámil 

přítomné s okolnostmi vzniku rady a předal přítomným jmenovací dekrety. Nepřítomní členové obdrží 

jmenovací dekrety dopisem. 

2. Informace prorektorky pro vzdělávání a záležitosti studentů 

Prorektorka prof. Ing. Tatiana Molková, Ph.D. zmínila aktuální legislativu, z níž vyplývá zřízení Rad 

studijních programů jednotlivých fakult a jejich činnosti. V této souvislosti seznámila přítomné s kroky 

učiněnými k získání institucionální akreditace (dále jen IA), která již byla podána na MŠMT. Univerzita 

Pardubice je v pořadí čtvrtou vysokou školou, která podala žádost o IA. Zmínila také proces akreditačního 

řízení přes Národní akreditační úřad (dále jen NAÚ), který bude i nadále probíhat 

u studijních programů/oborů, které nabyla zařazeny do IA. Na Univerzitě Pardubice vznikla Rada 

pro vnitřní hodnocení, která bude spolupracovat s Radou pro studijní programy příslušných fakult. Obě 

tyto rady budou dohlížet na kvalitu realizace akreditovaných studijních programů, budou hodnotit 

a schvalovat nové žádosti o akreditace studijních programů. Do činnosti RVH budou zapojeni externí 

hodnotitelé z jednotlivých oblastí vzdělávání, včetně oblasti vzdělávání 36 Zdravotnické obory (dále jen 

OV 36). Externí hodnotitelé budou v souladu s platnou legislativou hodnotit kvalitu, připravenost 
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pro akreditaci a realizaci studijních programů v dané oblasti vzdělávání. Jejich činnost bude honorována. 

3. Informace předsedkyně RSP FZS, proděkanky pro vzdělávání a záležitosti studentů 

Proděkanka Mgr. Jana Škvrňáková, Ph.D. informovala o počtu členů RSP FZS, celkem 13 členů. 

Dále seznámila přítomné s obsahem Opatření rektora č. 2/2018, které bylo rozesláno všem členům 

rady společně s pozvánkou na zasedání rady. Uvedla postup pro jmenování předsedy, místopředsedy 

a členů rady plynoucí z výše uvedeného opatření.  

Jmenovitě: předsedkyní RSP FZS je proděkanka pro studium a vzdělávací činnost Mgr. Jana 

Škvrňáková, Ph.D. (viz Opatření rektora 2/2018), místopředsedkyní byla jmenována Mgr. Eva 

Hlaváčková, Ph.D., proděkanka pro vnitřní a vnější vztahy, dalšími členy jsou garanti studijních 

programů/oborů, budoucí garanti studijních programů, odborník z praxe je náměstkyně ošetřovatelské 

péče Ústřední vojenské nemocnice Střešovice, Praha Mgr. Lenka Gutová, MBA. Administrátorkou 

RSP FZS je paní Andrea Jušková. 

 

4. Institucionální akreditace v oblasti vzdělávání 36 Zdravotnické obory 

Proděkanka Mgr. Jana Škvrňáková, Ph.D. informovala, že žádost k IA za Univerzitu Pardubice byla 

podána 31. 1. 2018 na NAÚ. Pro OV 36 je podána žádost za Fakultu zdravotnických studií společně 

s Fakultou chemicko-technologickou. Počet studijních programů/oborů zahrnutých v uvedené oblasti 

OV 36 je: 5 bakalářských (4 FZS, 1 FCHT), 5 navazujících magisterských (4 FZS, 1 FCHT) 

a 1 doktorský (1 FZS na dostudování). 

Složení komise pro hodnocení OV 36 je:  

prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční vztahy, vedoucí Ústavu ošetřovatelství 

a porodní asistence LF OU, Ostrava 

PhDr. RNDr. Daniel Jirkovský, Ph.D., MBA –  vedoucí Ústavu ošetřovatelství 2. LF UK, Praha 

prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D. – přednosta Ústavu porodní asistence, FZV UP, Olomouc 

doc. PhDr. Mgr. Helena Kisvertová, Ph.D. – Ústav ošetřovatelství, FZV UP Olomouc 

 

Osobní návštěva komise v prostorách fakulty je nahlášena na pondělí 28. 5. 2018 v čase 10.00 – 13.00 

hodin. Osobní účast garantů studijních programů/oborů byla vyžádána, oblasti kontroly 

a požadované materiály byly stanoveny. Jedná se o oblast vzdělávací činnosti, výzkumné, tvůrčí 

a publikační činnosti, mezinárodní spolupráce a personálního zabezpečení studijních programů. 

Sebehodnotící zpráva pro IA OV 36 byla odeslána členům RSP FZS společně s pozvánkou na zasedání. 

Studijní program Zdravotně sociální péče nebyl zařazen do IA vzhledem k tomu, že nepokrývá větší 

část OV 36. 

 

Aktuální stav v akreditacích 

Již byla připravena akreditace kvalifikačního bakalářského studijního programu Všeobecné 

ošetřovatelství, byla schválena VR FZS a AS FZS, kolegiem rektora UPa a odeslána na MZČR. 

K dnešnímu dni není vydáno souhlasné stanovisko MZ ČR, již proběhla 3x urgence, bez odezvy. 

Akreditace byla upravena dle požadavku MZČR a odeslána dne 9. 2. 2018. 

 

V přípravě je nyní akreditace kvalifikačního bakalářského studijního programu Zdravotnické 

záchranářství, byla schválena na  VR FZS a AS FZS, bude provedeno dopracování, předložena bude 

kolegiu rektora a následně odeslána na MZ ČR do konce měsíce června. Současná akreditace tohoto 

studijního programu/oboru je platná do 30. 9. 2020. Zdravotnické záchranářství je společný studijní 

program s Fakultou vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, proto je nutné i schválení na MO ČR.  

 

Zahájena je příprava je akreditace kvalifikačního bakalářského studijního programu Radiologická 

asistence, nyní probíhá tvorba studijního plánu, současná akreditace končí 31. 5. 2020. 
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Akreditace studijního programu fakulty přes Národní akreditační úřad 

Připraven, schválen VR FZS, AS FZS, kolegiem rektora a odeslán k posouzení je kvalifikační 

bakalářský studijní program Zdravotně sociální péče. Pozitivní stanovisko od MPSV ČR již máme, 

stanovisko MZČR nebylo zatím vydáno, již proběhla 3x urgence, bez odezvy. Odesláno bylo 

po drobných úpravách na MZČR 19. 2. 2018. 

 

 

 

5. Diskuze 

V rámci diskuze zmínil doc. MUDr. Jiří Doležal, Ph.D. zájem o akreditaci specializačního studia NMgr. 

pro obor Radiologický asistent v kombinované formě. Bylo by vhodné získat podporu dalších odborníků 

z oboru radiologie pro získání této akreditace. V praxi je nedostatek radiologických asistentů 

se specializací. Dalším pozitivem akreditace výše uvedeného magisterského specializačního studia je 

pro klinická pracoviště, která dosud využívající specializační vzdělávání radiologických asistentů přes 

NCO NZO a IPVZ. Dosavadní výše uvedené specializační studium pod NCO NZO a IPVZ je finančně 

nákladné.  

Garant studijního oboru Radiologický asistent doc. MUDr. Jiří Doležal, Ph.D. delegoval vedoucí Katedry 

radiologie a managementu Mgr. Věru Záhorovu, Ph.D. k zastoupení své osoby v rámci plánované 

návštěvy komise IA dne 28. 5. 2018 z důvodu lékařského vyšetření. Děkan fakulty prof. MUDr. Josef 

Fusek, DrSc. a proděkanka Mgr. Jana Škvrňáková, Ph.D. vyjádřili zájem fakulty o získání akreditace 

NMgr. pro obor RA. 

 

6. Závěr 

Předsedkyně rady, proděkanka Mgr. Jana Škvrňáková, Ph.D. poděkovala přítomným za účast na zasedání, 
zhodnotila význam RSP FZS a shrnula vize a plány fakulty pro nadcházející období. 
Závěrem děkan prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc. poděkoval za účast na zasedání RSP FZS všem 

přítomným. 

 

 

Termín dalšího zasedání RSP FZS je stanoven na 15. listopad 2018 v 15.00 hodin. 

 

 

 

 

Pardubice dne 4. 5. 2018 

Zapsala: Andrea Jušková 


