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Č. j.: prsvz/0004/18 

PID: 408088 
 

 

ZÁPIS 

ze zasedání Rady studijních programů Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice, 

konaného dne 15. 11. 2018 

 

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno na zasedání 9 členů z 12 členů RSP FZS 

 

Omluveni: Mgr. Lenka Gutová, MBA, doc. MUDr. Milan Košťál, CSc., Petra Mandysová, MSN, Ph.D. 

 

Hosté: prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc. (děkan) 

 
 

Program: 

1. Zahájení, změny ve složení RSP FZS. 

2. Akreditace studijních programů – informace o aktuálním stavu, akreditace nového doktorského 

studijního programu. 

3. Předměty - změny v obsahu a struktuře vybraných předmětů. 

4. Státní závěrečné zkoušky (SZZ) – úspěšnost studentů, hodnocení průběhu, úpravy a změny 

ve zkušebních okruzích SZZ. 

5. Studijní plány – změny a inovace ve výuce. 

6. Výuka – hodnocení výuky studenty a absolventy. 

7. Diskuze.  

8. Schválení usnesení, závěr. 

 

 

1. Zahájení 

Předsedkyně rady Mgr. Jana Škvrňáková, Ph.D. sdělila, jaké nastaly změny ve složení členů RSP FZS. 

Bude jmenován nový člen RSP za zesnulého doc. MUDr. Jiřího Šillera, Ph.D. - garanta navazujícího 

magisterského studijního oboru Perioperační péče. 

2. Akreditace, nové akreditace 

Předsedkyně rady Mgr. Jana Škvrňáková, Ph.D., podala informace k akreditacím studijních programů: 

 bakalářský studijní program Zdravotně sociální péče odeslán z rektorátu 

11. 9. 2018 na Národní akreditační úřad (NAÚ), přišel návrh hodnotící komise, který fakulta 

nepřipomínkovala. 

Studijní program Všeobecné ošetřovatelství (VO) byl hodnocen externím hodnotitelem 

a zpravodajem RVH UPa. Po drobných formálních úpravách půjde k projednání na RVH UPa 

10. 12. 2018 a pokud bude schválen v rámci institucionální akreditace (IA), výuka bude dle 

nového studijního programu (SP) zahájena v akademickém roce (AR) 2020/2021. 
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 Bakalářský studijní program Zdravotnické záchranářství (ZZ) – referoval garant studijního 

programu Mgr. Jan Pospíchal, Ph.D. Sdělil obsah obdržených připomínek z Ministerstva 

zdravotnictví České republiky (MZČR), jednalo se především o doplnění v personální části 

a to k praxi a dosaženému specializačnímu vzdělání, které nebylo u některých osob uvedeno, 

jelikož formuláře NAÚ byly zpracovány v souladu s metodikou, kde se uvádí vzdělání 

dosažené na vysoké škole (VŠ) a praxe pouze v rozsahu od dokončení VŠ studia. Tato 

připomínka MZČR bude brána v potaz u následně zpracovávaných akreditací. 

 Bakalářský studijní program Radiologická asistence (RA) – referoval garant studijního 

programu doc. MUDr. Jiří Doležal, Ph.D., sdělil, že struktura studijního programu se nemění, 

změny jsou spíše drobnějšího charakteru. 

 Doktorský studijní program (DSP) Ošetřovatelství – referoval pan děkan, dle podkladů 

garanta SP doc. Mandysové. 

Diskuze: doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc. doporučil povýšit počet kreditů u publikací s impakt 

faktorem. Prof. MUDr. Arnošt Pellant, DrSc. se dotazoval, zda má fakulta srovnání s nějakým 

jiným DSP v oboru Ošetřovatelství. Proděkanka Škvrňáková uvedla, že ano, že jsme si 

vědomi, že nároky na studenty v DSP jsou nastaveny poměrně vysoko. Tato skutečnost je 

dána snahou zvýšit prestiž tohoto studia a také podmínkami, které jsou stanoveny standardy 

NAÚ a VŠ zákonem. V neposlední řadě chceme, aby byl studijní program srovnatelný se 

studiem v zahraničí. Akreditace studijního programu je připravená 

i v anglické verzi pro zahraniční studenty. Příprava studijního programu je financována 

z projektu.  

 Změna v garantování navazujícího magisterského studijního oboru Perioperační péče 

za doc. MUDr. Jiřího Šillera, Ph.D. je v řešení. 

 Garanti studijních programů/oborů a vedení fakulty připomínkovali kvalifikační standardy 

oborů Zdravotnický záchranář, Všeobecná sestra, Radiologický asistent, Dětská sestra přes 

Radu vysokých škol a Českou konferenci rektorů. 

 

3. Změny struktury a obsahu předmětů 

Předsedkyně rady Mgr. Jana Škvrňáková, Ph.D. informovala: 

 o předmětech, které jsou nejvíce neúspěšné napříč studijními programy/obory bakalářského 

typu studia. Předměty a opatření provedená ke snížení neúspěšnosti studentů: 

Anatomie – nakoupeny nové anatomické modely, prezentace akademických pracovníků (AP) 

z přednášek jsou poskytnuty studentům, úspěšnost v písemných dílčích testech/závěrečném 

testu jsou podmínkou pro získání zápočtu před zkouškou. 

Latinská terminologie – dotisk skript, diskuze s AP o neúspěšnosti studentů v předmětu. 

Ošetřovatelství – část výuky převzala Mgr. Eva Hlaváčková, Ph.D., diskuze s AP 

o metodice výuky předmětu. 

Ošetřovatelské postupy – sjednocení požadavků v dílčích testech, závěrečná zkouška bude 

realizována formou modelových situací. 

 U navazujících magisterských studijních oborů Perioperační péče, Perioperační péče 

v gynekologii a porodnictví – budou vytvořeny podmínky pro zvýšení praktických dovedností 

a zlepšení materiálně/technického vybavení k realizaci modelových situací v odborných 

laboratořích. Bylo řešeno na schůzkách s AP ve dnech 31. 8. a 9. 10. 2018. Připomínky 

k výuce praktických předmětů jsou obsaženy v hodnocení studentů v IS STAG za letní 

semestr 2017/2018. 
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4. Hodnocení SZZ a výstupy 

Předsedkyně rady Mgr. Jana Škvrňáková, Ph.D. předložila zpracované výsledky státních závěrečných 

zkoušek v AR 2017/2018: 

 úspěšnost studentů u SZZ v AR 2017/2018 v porovnání s AR 2016/2017. 

 Změny harmonogramů a klasifikace pro SZZ v AR 2018/2019 - na základě diskuse a připomínek 

zkoušejících u SZZ bude možné i při hodnocení E (3) a průměru od 1,51 – do 2,5 hodnocení velmi 

dobře u SZZ. 

 Úprava a změny ve zkušebních  okruzích SZZ obor Všeobecná sestra a Zdravotně-sociální 

pracovník, kdy dojde k redukci rozsahu, tak aby byla sjednocena úroveň u všech bakalářských 

oborů na 75-80 okruhů. 

 

5. Modernizace a úprava studijních plánů 

Předsedkyně rady Mgr. Jana Škvrňáková, Ph.D. informovala o těchto změnách: 

 bude provedena úprava rozsahu a řazení předmětů Psychologie, Komunikace ve studijních plánech 

bakalářských studijních programů (Všeobecné ošetřovatelství, Zdravotnické záchranářství 

a Porodní asistence) po akreditaci. 

 Bude implementována výuka modelových situací na simulovaném pacientovi – referovala blíže 

proděkanka Mgr. Eva Hlaváčková, Ph.D., uvedla, že tato modernizace vychází z projektu ESPRO 

a možností plynoucích z nákupu nových simulačních modelů, které pomohou zlepšit měkké 

dovednosti studentů. Bohužel není možné nyní naplnit vizi a realizovat zřízení simulačního centra 

a to z hlediska nedostatečných prostor v areálu fakulty. Modely a pomůcky jsou nyní uskladněny 

v dostupných prostorech (odborné laboratoře či skříně). Do budoucna budeme vyvíjet snahu získat 

vhodné prostory pro zřízení simulovaného centra. 

 

6. Hodnocení výuky 

Předsedkyně rady Mgr. Jana Škvrňáková, Ph.D. informovala o zpracovaných výsledcích anket 

a dotazníků: 

 hodnocení studentů výuky v IS STAG za LS 2017/2018 – studenti FZS mají v rámci UPa druhou 

nejvyšší účast v tomto hodnocení, přesto není účast studentů vysoká. Obvykle hodnotí studenti, 

kteří jsou z kategorie velmi spokojených a nespokojených studentů. 

 Dotazník absolventů – dotazník Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských 

zdravotnických profesí „Uplatnění studentů - absolventů nelékařských zdravotnických oborů“, 

vyplněn na 23 vysokých školách. Účastnilo se z naší fakulty 98 % absolventů. Z výsledků 

dotazníku vyplývá, že absolventi prezenční formy bakalářského studia chtějí dále studovat nebo 

pracovat v oboru z 85 %, pouze 6 % chce pokračovat mimo svůj obor, u absolventů kombinované 

formy bakalářského studia 100 % absolventů chce setrvat v oboru a absolventi kombinované formy 

navazujícího magisterského studia hodlají setrvat v oboru ze 71 % a 20 % hodlá dále studovat nebo 

pracovat mimo svůj obor. 

 

7. Projednání návrhů/podnětů garantů studijních programů/oborů, garantů předmětů nebo 

dalších akademických pracovníků 

Předsedkyně rady Mgr. Jana Škvrňáková, Ph.D. neobdržela žádné podněty k projednání. Předložila 

členům RSP seznam externích hodnotitelů studijních programů FZS pro institucionální akreditaci. 

 

Děkan seznámil přítomné s činností RVH UPa a systémem hodnocení studijních programů na UPa. 

V rámci RVH UPa jsou stanoveny tři subkomise dle zaměření studijních programů a to pro oblast 

technickou, oblast ekonomie a informatiky a oblast zdravotní a filozofickou. 
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Návrh usnesení ze dne 15. 11. 2018 

 

Rada studijních programů Fakulty zdravotnických studií: 

1) schválila návrh programu, vyslechla změny ve složení RSP FZS; 

2) vyslechla informace o již probíhajících akreditacích, souhlasila s připravovanými studijními 

programy ZZ a VO, projednala a souhlasila s novými akreditacemi - bakalářský studijní program 

Radiologická asistence a doktorský studijní program Ošetřovatelství, 

(hlasovalo: 9 PRO, 0 PROTI, 0 NEPLATNÝCH); 

3) vyslechla a projednala návrhy změn struktury a obsahu předmětů, které jsou nejvíce neúspěšné 

v bakalářských studijních programech (Anatomie, Latinská terminologie, Ošetřovatelství, 

Ošetřovatelské postupy); 

4) vyslechla hodnocení a zpracované výstupy ze SZZ 2017/2018; 

5) vyslechla informaci o modernizacích a úpravách studijních plánů; 

6) vzala na vědomí výsledky hodnocení výuky studenty, absolventy; 

7) vzala na vědomí seznam externích hodnotitelů studijních programů FZS pro institucionální 

akreditaci. 

 

 

Termín dalšího zasedání RSP FZS je stanoven na 11. 4. 2019 od 14.00 hodin. 

 

 

 

 

Pardubice dne 26. 11. 2018 

Zapsala: Andrea Jušková 


