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Zápis z 6. zasedání  
Rady studijních programů Fakulty zdravotnických studií 

(10. 11. 2021) 
 

 
Přítomni: doc. MUDr. Jiří Doležal, Ph.D. (online); Mgr. Eva Hlaváčková, Ph.D.; Mgr. Adéla 

Michková, 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. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D.; Mgr. Gabriela 
Medunová, MBA 

Hosté: prof. Ing. Tatiana Molková, Ph.D. (prorektorka UPCE), prof. MUDr. Josef Fusek, 
DrSc. (zástupce RVH UPCE), doc. Ing. Jana Holá, Ph.D. (děkanka), PhDr. Kateřina 
Horáčková, Ph.D. (proděkanka pro internacionalizaci a rozvoj), doc. RNDr. ThLic. 
Karel Sládek, Ph.D. (proděkan pro vědu a výzkum), Ing. Monika Kofferová (vedoucí 
SO, online), Ing. Hana Theer Vítková (tajemnice FZS) 

 
Program zasedání:  

1. Zahájení.  
2. Akreditace studijních programů. 
3. Projednání změn v studijních programech. 
4. Přijímací řízení na akademický rok (dále AR) 2022/2023. 
5. Státní závěrečné zkoušky AR 2020/2021. 
6. Hodnocení výuky studenty a absolventy. 
7. Nákladovost studijních programů. 
8. Celoživotní vzdělávání při Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice. 
9. Návrhy/podněty členů rady studijních programů. 
10. Různé. 
11. Schválení usnesení, závěr. 

 
Zápis: 

1. Zahájení.  
a. Seznámení se změnami ve složení členů RSP. 
b. Schválení programu jednání. 
c. prof. Ing. Tatiana Molková, Ph.D. – úvodní slovo za RVH UPCE a informace k procesům 

akreditací z pohledu RVH, chystá se do 6 let průběžné hodnocení kvality realizace studijních 
programů (dále SP). Připravuje se nový Akreditační řád a prováděcí směrnice k postupům 
akreditačního procesu a k hodnocení kvality SP akreditovaných v rámci IA. Garanti studijních 
programů (dále GSP) by se měli dostat do systému MIS za účelem čerpání potřebných informací 
pro sledování kvality SP přes IA. 

d. prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc. – nové materiály jsou v přípravě kvůli zpřehlednění pravidel 
o schvalování a udržování SP akreditovaných v rámci IA. Je přepokládána kontrola z NAÚ na 
institucionální akreditaci UPCE, která byla získána v roce 2018. Termín není zatím stanoven, 
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předpokládá se zaměření kontroly na procesy a jejich nastavení a dodržování, včetně kontroly na 
hodnocení kvality. 

2. Akreditace studijních programů. (Mgr. Markéta Moravcová, Ph.D.) 
a. Sdělena informace o úspěšném ukončení akreditace všech našich aktuálně platných bakalářských 

(dále Bc.) SP (včetně kontrolní zprávy u SP Zdravotně sociální péče, dále ZSP) a navazujících 
magisterských (dále nMgr.) SP.  

b. V AR 2021/22 je nově zahájena výuka nMgr. SP Specializace v ošetřovatelství – Perioperační 
péče (dále PPV) a SP Specializace v porodní asistenci – Perioperační péče (dále PPG), od AR 
2022/23 bude výuka nMgr. SP Organizace a řízení ve zdravotnictví (dále ORZ) a nMgr. SP 
Specializace v ošetřovatelství – Ošetřovatelská péče v interních oborech (dále OI). U všech 
nMgr. SP byla stanovena povinnost vypracovat kontrolní zprávu v průběhu akreditace SP. 

 
3. Projednání změn v SP. 

a. Představení změn v SP, které jsou mezioborové – zvýšení jazykové úrovně u předmětu 
Angličtina ve zdravotnictví (dále u jednotlivých SP neuváděno). 

b. Představení změn v Bc. SP Všeobecné ošetřovatelství (dále VO), přednesla Mgr. Jana 
Škrvňáková, Ph.D. 
• Představeny změny ostatní, méně závažného charakteru (personální změny u předmětů PZ 

a ZT, výrazné změny v počtech kreditů, aktualizace literatury a publikací) a změny závažného 
charakteru.  

• Změnou závažného charakteru je navýšení počtu přijatých studentů o 57 %, tato změna bude 
projednána a schválena na příslušných grémiích FZS a UPCE, dle platných předpisů. 

• Z důvodu covidové epidemie proběhla v AR 2020/21 zkouška z odborné praxe v laboratorním 
prostředí místo klinickém.  

c. Představení změn v Bc. SP Radiologická asistence (dále RA) a Zdravotnické záchranářství (dále 
ZZ), přednesl Mgr. Jan Pospíchal, Ph.D. 
• Představeny změny ostatní - personální změny v SP týkající se PZ a ZT předmětů. Aktualizace 

literatury a publikací. 
d. Představení změn v Bc. SP Zdravotně sociální péče (dále ZSP), přednesla Mgr. Adéla Michková, 

Ph.D. 
• Představeny změny ostatní – personální změny v SP týkající se předmětů PZ a ZT, dále změny 

v souvislosti s požadavkem kontrolní zprávy NAÚ, která byla schválena (10/2021). Dále byly 
představeny změny v rámci mezioborového sjednocení předmětů. 

e. Představení změn v Bc. SP Porodní asistence (dále PA), přednesla Mgr. Markéta Moravcová, 
Ph.D. 
• Představeny změny ostatní - personální změny v SP týkající se předmětů PZ a ZT a další při 

zachování kvality úrovně zabezpečení výuky. Úprava portfolia dle metodického pokynu 
v rámci zkvalitnění úrovně získaných zkušeností našich absolventů. 

f. Představení změn v nMgr. SP PPV, přednesla Mgr. Markéta Moravcová, Ph.D. (připravil Mgr. 
et Mgr. Michal Kopecký)  
• Představeny změny ostatní - personální změny v SP týkající se předmětů PZ a ZT a další při 

zachování kvality úrovně zabezpečení výuky. Úprava výuky u předmětů PZ a ZT v rámci 
sjednocení s metodickými pokyny příslušných specializací.  

• Změna méně závažného charakteru - u předmětu Specializovaná ošetřovatelská péče v urologii 
byl upraven způsob ukončení předmětu na Zápočet, Zkouška. 

g. Představení změn v nMgr. SP PPG, přednesla Mgr. Markéta Moravcová, Ph.D. (připravila Mgr. 
Helena Poláčková) 
• Představeny změny ostatní - personální změny v SP týkající se předmětů PZ a ZT a další při 

zachování kvality úrovně zabezpečení výuky. Úprava výuky u předmětů PZ a ZT v rámci 
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sjednocení s metodickými pokyny příslušných specializací. Na základě nového metodického 
pokynu bylo portfolio doplněno o 1 druh výkonu (v počtu 2x). 

h. Shrnutí změn v Bc. i nMgr. SP - žádná z hlášených změn nemá podstatný vliv na změnu profilu 
absolventa. Změny závažného charakteru a méně závažného charakteru budou projednány, 
případně předány ke schválení, na příslušných grémiích FZS a UPCE. 

i. Oznamovací povinnost změn MZ ČR je stanovena pouze u specializačních SP. U kvalifikačních 
SP není třeba tyto změny MZ ČR oznamovat. 

j. Stručné zopakování informací o správném procesu a značení změn v akreditačním spisu dle 
platných předpisů.  

k. V návaznosti na informace od prof. Ing. Tatiany Molkové, Ph.D. (za RVH) bylo ustanoveno, 
a přítomní byli seznámeni, že změny v SP budou dle platných předpisů zaznamenávány 
v akreditačních spisech SP do formulářů BIIa (pro všechny formy studia), případně 
do příslušných částí akreditačních spisů, nejsou-li tyto změny obsahem formulářů BIIa (např. 
úpravy portfolií, materiálně technického zabezpečení SP apod.). Uváděné změny budou platné 
vždy pro daný AR. Při změně vyučujících budou žlutým podbarvením textu označeni noví AP, 
kteří v daném AR předměty vyučují, a šedým podbarvením s přeškrtnutím textu budou označeni 
původní vyučující ze schváleného znění akreditačního spisu a ti, kdo ukončili pracovní poměr. 

l. Diskuze k prostorovým možnostem zajištění výuky Bc. SP VO (prezenční forma) – FZS využívá 
i prostory v jiných budovách UPCE (nám. Čs. Legií, aula). Na jednání s NPK, a.s. – Pardubická 
nemocnice bylo projednáváno využívání prostor v Pardubické nemocnici studenty FZS.  

m. Je v plánu počet studentů VO (prezenční forma) zvýšit dlouhodobě oproti původnímu plánu. Při 
větším počtu studentů v SP jsou navyšovány počty skupin, nikoliv počtu studentů ve skupinách.  

n. Informace o přípravě nového akreditačního řádu a prováděcího předpisu UPCE. Je plánována 
schůzka VK a GSP k procesu zajišťování záznamů změn v akreditačních spisech SP 
a k procesu kontroly dodržování kvality SP. 

4. Přijímací řízení. 
a. Představeny výsledky přijímacího řízení (dále PŘ) pro AR 2021/22 – počty, úspěšnost, srovnání 

s předchozími roky. 
b. Informace o přípravách PŘ na AR 22/23. Příjem přihlášek od 1. 11. 2021. Termín PŘ stanoven 

na 16. 5. – 18. 5. 2022 v prostorách FEI. PŘ formou elektronického testování bude probíhat pro 
Bc. i  nMgr. SP. Elektronická forma testování bude probíhat již 3. rok. 

c. Představeny změny v PŘ.  
5. Státní závěrečné zkoušky AR 2020/2021 (dále SZZ). 

a. Představena průběžná úspěšnost studentů u SZZ, celková úspěšnost bude vyhodnocena až po 
prosincových termínech, které byly studentům povoleny z důvodu epidemiologické situace 
Covid-19.  

b. Diskutovány provedené a plánované změny v průběhu SZZ a práci na závěrečných pracích 
vedoucí ke zvyšování kvality.  

6. Hodnocení výuky studenty a absolventy. 
a. Seznámení s výsledky ankety A za LS AR 2020/21. Průměrný počet hodnotících studentů / 

respondentů je stále nízký. Počet hodnocení s negativním komentářem výrazně klesl oproti 
letnímu semestru 2019/20.  

b. Představeny výsledky dotazníkového šetření studentů závěrečných ročníků. Výsledky byly 
projednány na ÚKD i VK a jsou k dispozici v Knihovně UPCE. 

7. Nákladovost studijních programů. 
a. Děkanka FZS a tajemnice FZS představily přehled nákladovosti jednotlivých SP FZS. Poté 

proběhla diskuze k tématu.  
8. Celoživotní vzdělávání na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice. 

a. Přednesla Mgr. Eva Hlaváčková, Ph.D. 
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b. Představeny reakreditované kurzy Akreditační komisí MZ ČR pro nelékařské zdravotnické 
profesionály. 

c. Konání kurzů je omezeno aktuální covidovou situací.  
9. Návrhy/podněty členů rady studijních programů. Diskuze. 

a. Před zasedáním RSP nebyl obdržen žádný návrh/podnět k projednání. Byly diskutovány podněty 
vznesené členy RSP na jednání. 

b. V rámci projektu ESPRO je zaváděna supervidovaná praxe v rámci předmětu odborné praxe SP 
VO. 

c. Upozornění, že MPSV ČR připravuje (v řádu let) výrazné změny v kvalifikačních standardech 
pro SP zaměřené na vzdělávání v sociální/zdravotně sociální práci.  

d. Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany (dále FVZ UO) akredituje SP Organizace 
a řízení ve zdravotnictví (dále OŘZ) v kombinované formě studia. Nyní je žádost předložena na 
Ministerstvu obrany ke schválení. FZS bude přizvána k výuce v tomto (ze strany FVZ UO) 
společném studijním programu. Studenti FVZ UO se budou výuky našeho nMgr. SP ORZ 
účastnit pouze v kombinované formě studia. Předběžně je stanoven počet přijímaných uchazečů 
do studia nMgr. SP ORZ na 20 studentů pro každou formu studia. 

10. Schválení usnesení, závěr. 
a. Seznámení přítomných s návrhem usnesení RSP. 
b. Navrhované usnesení bylo schváleno. 
c. Seznámení přítomných s termíny plánovaných zasedání RSP v roce 2022.  

11. Předsedkyně RSP poděkovala přítomným za podnětnou diskuzi a ukončila jednání. 
 

 

 
 

 
Předpokládané termíny zasedání RSP FZS v roce 2022 jsou stanoveny na  

13. 4. 2022 a 16. 11. 2022 od 14,00 hodin. 

Usnesení RSP z 10. listopadu 2021 
 

Rada studijních programů Fakulty zdravotnických studií:  
1. schválila návrh programu, vyslechla změny ve složení RSP FZS; 
2. vyslechla informace o stavu akreditačního procesu studijních programů FZS; 
3. projednala změny v realizovaných studijních programech FZS; 
4. vyslechla informace o přijímacím řízení pro AR 2021/2022 a o plánování přijímacího řízení 

pro AR 2022/2023; 
5. vyslechla průběžné hodnocení ze SZZ 2020/2021; 
6. vzala na vědomí výsledky hodnocení výuky studenty;  
7. vyslechla informace o nákladovosti studijních programů FZS; 
8. vyslechla informace k celoživotnímu vzdělávání při FZS; 
9. projednala body v diskuzi; 
10. schválila toto usnesení. 

 


