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Zápis z 5. zasedání Rady studijních programů Fakulty zdravotnických studií 
(14. 4. 2021) 

 
 
Přítomni on-line: doc. MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.; Mgr. Eva Hlaváčková, Ph.D.; Mgr. Markéta 

Moravcová, Ph.D.; prof. MUDr. Arnošt Pellant, DrSc.; Mgr. Jan Pospíchal, Ph.D.; 
Mgr. Jana Škrvňáková, Ph.D. 

Omluveni: doc. MUDr. Milan Košťál, CSc.; doc. Petra Mandysová, MSN, Ph.D.; Mgr. Gabriela 
Medunová, MBA; Mgr. Adéla Michková, Ph.D.; doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. 

Nepřítomni: --- 
Hosté: doc. Ing. Jana Holá, Ph.D. (děkanka), PhDr. Kateřina Horáčková, Ph.D. (proděkanka 

pro internacionalizaci a rozvoj), Ing. Monika Kofferová (vedoucí SO) 
 
 
Program zasedání:  

1. Zahájení.  
2. Akreditace studijních programů (SP) – informace o aktuálním stavu. 
3. Přijímací řízení na AR 2021/2022 – plán. 
4. Státní závěrečné zkoušky (SZZ) AR 2019/2020 – celkový přehled. 
5. Výuka – hodnocení výuky studenty a absolventy. 
6. Návrhy/podněty garantů SP/SO a dalších akademických pracovníků. 
7. Různé. 
8. Diskuze.  
9. Schválení usnesení, závěr. 

 
 
Zápis: 
1. Zahájení: 

• uvítání, seznámení s programem, informace o nahrávání zasedání. 

2. Akreditace studijních programů (SP): 
• od AR 2020/21 Bc. SP Všeobecné ošetřovatelství, Zdravotnické záchranářství, Zdravotně 

sociální péče, 
• od AR 2021/22 Bc. SP Porodní asistence, Radiologická asistence, Specializace 

v ošetřovatelství – Perioperační péče, Specializace v porodní asistenci – Perioperační péče, 
• od AR 2022/2023 nMgr. SP v procesu akreditace Organizace a řízení ve zdravotnictví (dále 

ORZ), Specializace v ošetřovatelství – Ošetřovatelská péče v interních oborech (dále OI). 
• Informace k SP ORZ podala garantka SP doc. Ing. Jana Holá, Ph.D.: 

- SP získal souhlasné stanovisko MZ ČR, zpracovává se sebehodnotící zpráva, finalizuje se 
smlouva s FVZ UO v Brně. Předpokládá se schválení SP na podzim 2021. 



2 
 

- SP ORZ bude pravděpodobně hodnocen komisí Rady pro Vnitřní hodnocení UPa pro oblast 
pro zdravotnictví a společenské vědy a zároveň pro ekonomické vědy. 

• Informace k SP OI podala PhDr. Kateřina Horáčková, Ph.D.: 
- Představení garanta SP (prof. MUDr. Luboš Sobotka, CSc.), informace o počtech hodin 

teoretické výuky a praxe v prezenční i kombinované formě studia. Kompletují se 
elektronické opory. SP do budoucna počítá s rozšířením na odborný modul se získáním další 
specializované způsobilosti pro oblast ošetřovatelské péče v geriatrii. Předpokládáme 
společnou výuku v 1. ročníku a pak rozdělení na 2 větve pro příslušná zaměření. 

• Změny v SP: 
- Všeobecné ošetřovatelství – JŠ – Aktuálně beze změn, ale změny budou v budoucnu, např. 

zajištění náhrady vyučujícího u předmětů vyučovaných v anglickém jazyce a změna garanta 
předmětů z oblasti psychologie.  

- Zdravotnické záchranářství – JP – Nová přednášející u předmětu Komunikace a interaktivní 
procesy (Mgr. Lucie Chrudimská, DiS.).  

- Zdravotně sociální péče – MM – SP eviduje více změn, důvodem je plánované odevzdání 
kontrolní zprávy v srpnu 2021. Změny se týkají rozsahu zapojení GSP do výuky. Došlo ke 
snížení výukové zátěže GSP a ke změně garantů a vyučujících u předmětů Filosofie a etika, 
Metody a techniky sociálního výzkumu, Neziskový sektor, Sociální patologie, Sociální 
politika, Sociální zabezpečení, Speciální pedagogika, Teorie a metody sociální práce. 
Proběhla konzultace Asociace vzdělavatelů v sociální práci, kde byla doporučena v SP ZSP 
změna charakteristiky předmětu Filozofie a etika. Byly doplněny osobní listy nově 
zapojených vyučujících. 

- Role GSP a změny v SP – opatření rektora č. 3/2017, UPa připravuje prováděcí předpisy 
pro předkládání SP k hodnocení, kontrolních zpráv a hodnocení kvality. 
 proběhla schůzka garantů nově garantovaných a již realizovaných SP, vedoucích 

kateder a vedení fakulty. Plánuje se další schůzka ohledně předmětů, které jsou 
vyučovány mezioborově. 

 změny ve SP je nutné zaznamenávat do akreditačního spisu dle požadavků uvedených 
v op. rektora č. 10/2020, změny budou vedeny ve spisu žádosti uloženém na sdíleném 
úložišti FZS UPa, na tyto změny navazuje i práce dalších kolegů. 

3. Přijímací řízení (dále PŘ) na AR 2021/2022: 
• plán PŘ 2021/2022, 
• probíhá přípravný kurz z biologie pro uchazeče (online, cca 100 účastníků), 
• dne 14. 4. 2021 byly schváleny AS FZS nové/aktualizované směrnice o PŘ, navýšení hranice 

celkového počtu uchazečů pro přijetí bez přijímací zkoušky u Bc. SP na 60, u nMgr. SP na 70. 
• Změna termínu PŘ vzhledem k posunu termínu maturitních zkoušek: 

- 19. 5. 2021 - SP VOp a VOk, 
- 20. 5. 2021 - SP ZZ a PA, 
- pro studenty v izolaci byl stanoven náhradní termín 9. 6. 2021. 
- testování cca 800 uchazečů bude probíhat elektronicky z oblasti biologie, stejně jako 

v minulém roce bude realizováno za dodržení aktuálně platných hygienických nařízení 
a povinnosti doložit doklad o testování (prodělaném onemocnění do 90 dnů od pozitivního 
testu nebo certifikátu o očkování). 

4. Státní závěrečné zkoušky (SZZ) AR 2019/2020 – celkový přehled: 
• informace ohledně úspěšnosti studentů u SZZ se zohledněním prosincových termínů SZZ (Bc. 

87 %, nMgr. 86 %),  
• SZZ v AR 2020/2021 – ovlivněno epidemiologickou situací, plánuje se prezenční forma, model 

2 skupiny v 1 den za respektování platných opatření. Aktuálně evidujeme 45 žádostí o řádný 
termín v září a 6 v prosinci. Hlavním důvodem jsou omezení/nemožnost sběru dat a velké 
zatížení studentů v rámci výpomoci ve zdravotnických/sociálních zařízeních. 

5. Výuka – hodnocení výuky studenty a absolventy. 
• Zúčastnění byli seznámeni s výsledkem hodnocení studentů ve STAGu (Anketa A) – 

Hodnocení bylo na celouniverzitní úrovni doplněno o hodnocení formy online výuky. 
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Představeno porovnání výsledků za ZS AR 19/20 a ZS AR 20/21, převládají pozitivní 
komentáře. Plánuje se hodnocení LS AR 20/21, čeká se na celouniverzitní termín. Proběhlo 
dotazníkové šetření u studentů závěrečných ročníků a absolventů, probíhá zpracování 
výsledků.  

• Organizace praxí – HB – v AR 2020/2021 testován modul praxí v IS STAG, testované skupiny 
studentů 2. PA, 2. VS a 2. ZZ, doporučeno prodloužení testování i na ZS 2021/2022 se stejnými 
studenty (3. PA, 3. VS a 3. ZZ). 

• MENTORING – STÍNOVÁNÍ – KH – studenti umísťováni s mentory do NPK, a.s., FN HK, 
úspěšně proběhl 2/ZS (VS) i 1/LS (VO, PA a ZZ). 

6. Návrhy/podněty garantů SP/SO a dalších akademických pracovníků. 
• Podnět JŠ k nové podobě praktické zkoušky ve 2. ročníku pro SP VO, ZZ a PA:  

- nemohlo být realizováno praktické zkoušení z odborné praxe na odděleních v klinickém 
prostředí.  

- Garanti SP ZZ, VO a příslušní vedoucí kateder se sešli, prodiskutovali a vytvořili přehled 
výhod a nevýhod zkoušení v laboratorních podmínkách a v klinickém prostředí (vytvořena 
tabulka – RSP nemá k dispozici k nahlédnutí). Nyní je nutno zvážit +/- a rozhodnout, v jakém 
prostředí budeme zkoušení provádět. Zda sjednotit pro všechny SP či nechat na GSP. 
Zkoušení v laboratorních podmínkách by bylo třeba již nyní začít připravovat.  

- Na KPZ se u SP PA (aktuálně již u staré akreditace), ale v plánu i do budoucna pro novou 
akreditaci, se již v 2. ročníku zkoušelo v laboratorních podmínkách a je v plánu navázat 
praktickou zkouškou v klinickém prostředí pro studenty 3. ročníku PA. 

- MM požádala o podklady ze schůzky a následně bude sjednána schůzka s GSP a VK, kde 
bude prodiskutován další postup. Bylo doporučeno respektovat charakter praktické zkoušky 
dle příslušných SP, aby nedošlo ke změně charakteru dovedností absolventa příslušných SP. 

7. Různé a diskuze: 
• JD: Plánuje se nMgr. pro radiologickou asistenci?  

- JH: V tuto chvíli není v plánu, hlavně z kapacitních důvodů, ale je ovlivněno i rozpočtem 
a financováním nových studií. Důvodem je též nedostatek habilitovaných akademických 
pracovníků (většinou externisté, kteří zvyšují nákladovost SP), FZS nemá dostatečnou 
vědeckou a výzkumnou činnost příslušného zaměření. Do budoucna FZS zvažuje nejdříve 
specializační kurz a teprve poté zvážit nMgr.  

• JŠ: Prosba o seznámení s nákladovostí SP na příštím zasedání RSP.  
- JH: Nákladovost je stále rozpracována, následně bude zveřejněna u zápisů z příslušných 

grémií, na kterých bude tato informace předkládána. 
• EH: Jaký je dlouhodobý strategický záměr v rozvoji SP na FZS?  

- JH: V 2021+ nejsou v plánu výrazné změny, budoucí strategie bude záviset na vnějších 
faktorech, nyní jsme fixováni na 900 studentech vzhledem ke kapacitě fakulty, nabízí se do 
budoucna v Bc. SP např. Dětská sestra a Fyzioterapeut, v nMgr. modul Geriatrie, případně 
specializační kurz z oblasti radiologické asistence (viz výše) apod. Aktuálním záměrem je 
navýšení počtu všeobecných sester a udržování kvality studia. 

8. Schválení usnesení, závěr. 

• Poděkování a rozloučení. 
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Předpokládaný termín dalšího zasedání RSP FZS je stanoven na  
10. 11. 2021 od 14,00 hodin. 

Usnesení RSP ze 14. dubna 2021 
 

Rada studijních programů Fakulty zdravotnických studií:  
1. schválila návrh programu; 
2. vyslechla informace o stavu akreditačního procesu a zahájení realizace studijních programů 

FZS; 
3. projednala Žádost o akreditaci navazujícího magisterského studijního programu 

Specializace v ošetřovatelství – Ošetřovatelská péče v interních oborech; 
4. vyslechla informace o změnách ve studijních programech; 
5. projednala způsob provádění změn v akreditačních materiálech studijních programů  

v průběhu jejich realizace; 
6. vyslechla informace o plánování a změnách v přijímacím řízení pro AR 2021/2022; 
7. vyslechla konečné vyhodnocení ze SZZ 2019/2020 a plán SZZ 2020/2021; 
8. vzala na vědomí výsledky hodnocení výuky studenty; 
9. vyslechla průběžné informace o plánování a organizaci odborné praxe; 
10. navrhla další postup k organizaci praktické zkoušky v rámci odborné praxe u studijních 

programů Všeobecné ošetřovatelství, Zdravotnické záchranářství a Porodní asistence. 
 


