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ZÁPIS 
ze zasedání Rady studijních programů Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice, 

konaného dne 13. 11. 2019 
 

Přítomni:  dle prezenční listiny přítomno na zasedání 9 členů z 12 členů RSP FZS 
 
Omluveni:  doc. MUDr. Milan Košťál, CSc., doc. Petra Mandysová, MSN, Ph.D., doc. MUDr. 

Jaroslav Pilný, Ph.D. 
 
Nepřítomen:  doc. MUDr. Jiří Doležal, Ph.D. 
 
Hosté:  doc. Ing. Jana Holá, Ph.D. (děkanka), Bc. Monika Kofferová (vedoucí SO) 
 
Program: 

1. Zahájení, změny ve složení RSP FZS. 
2. Akreditace, stav akreditací studijních programů Všeobecné ošetřovatelství, Zdravotnické 

záchranářství, Radiologická asistence, Zdravotně sociální péče. 
3. Stav akreditace doktorského studijního programu Ošetřovatelství. 
4. Projednání záměru podat žádost o udělení akreditace. 
5. Představení záměru podat žádost o udělení akreditace navazujícímu magisterského programu 

Organizace a řízení ve zdravotnictví. 
6. Hodnocení a úspěšnost studentů u SZZ v AR 2018/2019. 
7. Změny struktury a obsahu předmětů - identifikace předmětů, které jsou nejvíce neúspěšné napříč 

studijními obory bakalářského studia, opatření pro zvýšení atraktivnosti a úspěšnosti studentů. 
8. Hodnocení výuky. 
9. Projednání návrhů/podnětů garantů studijních programů/oborů, garantů předmětů nebo dalších 

akademických pracovníků. 
10. Výsledky přijímacího řízení na FZS v pro AR 2019/2020. 
11. Změny v přijímacím řízení pro AR 2020/2021. 
12. Diskuze. 
13. Schválení usnesení, závěr. 
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1. Zahájení, změny ve složení RSP FZS 

Předseda rady, PhDr. Zdeněk Hrstka, Ph.D., sdělil, jaké nastaly změny ve složení členů RSP FZS, přivítal 
nové členy i přítomné hosty a představil program zasedání. Informoval, že hlasování o usnesení bude 
provedeno na konci zasedání RSP FZS. 

2. Akreditace, stav akreditací studijních programů (SP) Všeobecné ošetřovatelství, Zdravotnické 
záchranářství, Radiologická asistence, Zdravotně sociální péče: 

Předseda rady PhDr. Zdeněk Hrstka, Ph.D., požádal přítomné garanty studijních programů, popřípadě 
jejich zástupce o informace k akreditacím studijních programů: 

• bakalářský studijní program Všeobecné ošetřovatelství (VO), referovala Mgr. Jana Škvrňáková, 
Ph.D. SP VO byl v roce 2019 úspěšně akreditován do prosince 2028, byl mu přidělen kód. 
Aktuálně je název SP vložen do IS STAG. Informace o SP/anotace předmětů budou do 
anglického jazyka překládány (Mgr. D. Ciberová) od 1/2020. Vložení překladů do IS STAG se 
plánuje na 04/2020. Mgr. Eva Hlaváčkova, Ph.D. doplnila, že SP VO byl připraven k akreditaci 
v rámci projektu ESPRO, díky kterému se zde zařadily i předměty vyučované v AJ. Otevření 
a přijímání studentů do tohoto SP bude vázáno na vykazování pro projekt ESPRO, kde je 
stanoven počet studentů, kteří by měli být zapsáni do SP VO v akademickém roce 2021/2022. 
Doc. Ing. Jana Holá vznesla dotaz, zda se předpokládají nějaké komplikace s přechodem studentů 
stávajícího studijního oboru (SO) na nový SP a prosí o vytvoření vzoru pro tento postup. Mgr. 
Jana Škvrňáková, Ph.D. odpověděla, že již proběhla prvotní diskuze v této záležitosti, kde bylo 
nezávazně projednáno, že kódy studijních předmětů by mohly zůstat zachovány. V případě, že 
dojde k rozdílu kreditů směrem nahoru, oproti původnímu počtu, nebude se rozdíl řešit. Pokud 
dojde k rozdílu kreditů směrem dolu, oproti původnímu počtu, bude si muset student doplnit 
chybějící kredity absolvováním volitelných předmětů. Dále navrhla, že tento bod by měl být 
projednán na další pravidelné měsíční poradě Studijního oddělení s panem proděkanem. 

• bakalářský studijní program Zdravotnické záchranářství (ZZ) – referoval garant studijního 
programu Mgr. Jan Pospíchal, Ph.D. Sdělil, že SP ZZ byl akreditován v 11/2018, programu byl 
přidělen kód a nyní se plánuje zadání SP do IS STAG s obdobným procesem jako u SP VO. 
Uvedl, že SP ZZ je spoluakreditován s FVZ Univerzity obrany (FVZ UO), kdy UPa již SP ZZ 
akreditován má přes institucionální akreditaci, a to s přijímáním studentů do AR 2021/2022, ale 
FVZ UO tento SP akredituje přes NAÚ jako společný program a je možné, že 1 rok dojde 
k výpadku studentů FVZ UO, neboť jejich akreditace nebude včas schválena, aby se studenti dali 
do AR 2021/2022 přijímat. PhDr. Zdeněk Hrstka, Ph.D. doplnil, že pro AR 2021/2022 je s FVZ 
UO předjednáno, že vyučující z FVZ UO budou i v tomto roce nadále na FZS UPa vyučovat, 
i když nebudou moci být pro tento AR studenti FVZ do SP ZZ přijímáni. 

• bakalářský studijní program Radiologická asistence (RA) – referoval Mgr. Jan Pospíchal, Ph.D. 
v zastoupení garanta studijního programu doc. MUDr. Jiřího Doležala, Ph.D. Sdělil, že SP RA 
obdržel souhlasné stanovisko MZČR, nyní se připravuje Sebehodnotící zpráva a v týdnu od 
18. 11. 2019 by měla být Žádost o akreditaci odeslána na RVH UPa. Mgr. Jana Škvrňáková, 
Ph.D. vznesla dotaz, zda by pro SP RA mohla být jako hodnotitel Mgr. Eva Hlaváčková, Ph.D. 
Po diskuzi bylo ujednáno, že by se nemělo jednat o případný střet zájmů a tedy bude záležet na 
nominaci hodnotitelů z RVH. 

 
• Proběhla diskuze k Sebehodnotící zprávě: PhDr. Zdeněk Hrstka, Ph.D. uvedl, že podle informací 

z rektorátu UPa, nemusí být v Sebehodnotící zprávě SP, které jsou schvalovány procesem 
institucionální akreditace, uvedena univerzitní část, dostačující je Sebehodnotící zpráva oborová. 
PhDr. Zdeněk Hrstka, Ph.D. provede ověření na rektorátu UPa, případně na NAÚ, jaké části 
Sebehodnotící zprávy je potřeba dokládat pro žádosti o akreditace SP přes NAÚ. 

• Bakalářský studijní program Zdravotně sociální péče – referuje garantka SP Mgr. Adéla 
Michková, Ph.D. SP byl akreditován přes NAÚ, obdrželi jsme  3 výtky převážně personálního 
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charakteru (vysoké vytížení garanta, publikační činnosti garantů předmětů a nízké výzkumné 
zaměření pracoviště pro vědeckovýzkumnou činnost v oblasti sociální práce). Do SP ZSP bude 
přijímáno od AR 2021/2022. Uvedla, že pro projekty v sociální oblasti je složité najít 
spolupracující organizace, ale náprava bude provedena. 

 
3. Stav akreditace doktorského studijního programu Ošetřovatelství 

Doktorský studijní program (DSP) Ošetřovatelství – referovala paní děkanka doc. Ing. Jana Holá, Ph.D., 
dle podkladů garanta SP doc. Mandysové, MSN, Ph.D. SP byl postoupen k posouzení NAÚ. NAÚ vyzvalo 
UPa k doplnění vybraných osobních listů do SP. Jednalo se o osobní listy, které byly na základě 
připomínky RVH UPa z žádosti o akreditaci SP vyňaty. Aktuálně je žádost, po požadovaných úpravách, 
znovu odeslána na posouzení NAÚ, vyjádření bychom mohli obdržet maximálně do konce 1. čtvrtletí roku 
2020. Tento SP je vázán na projekt, kde je podmínkou, že by se studenti do SP měli poprvé přijímat již 
v AR 2021/2022. Je zde však i možná časová rezerva a odložení příjmu prvních studentů až na AR 
2022/2023. Obdrželi jsme návrh členů hodnotící komise, který FZS nerozporovala. Paní děkanka uvedla, 
že pro tento SP počítáme i s personálními rezervami ve formě 0,5 pracovního úvazku pro další 2 odborníky 
z praxe a podala informaci, že hovořila s Ing. Pruskem ve věci žádosti o poskytování vyšší podpory 
ze strany pověřených osob Oddělení vzdělávání pro akreditační proces. Prof. MUDr. Arnošt Pellant, DrSc. 
se dotázal, kolik vysokých škol má již akreditován tento druh SP (4 fakulty). 
 
4. Projednání záměru podat žádost o udělení akreditace 

Předseda rady informoval, že k nutnosti podat žádosti o nové akreditace (stávající studijní obory PA, PPG, 
PPV a OI) vede změna legislativy MŠMT. SP byly představeny v záměrech SP + prezentace. 

• Diskuze:  
o Na téma vhodnosti představování Záměrů o akreditacích v textové formě, která 

zahrnovala i upozornění, že tato forma pravděpodobně nebude dostačující pro prezentaci 
na Vědecké radě či Kolegiu pana rektora, neboť obsahuje hlavně související legislativu, 
cíle a profil absolventa, ale neobsahuje konkrétní data o časových dotacích SP, 
harmonogramech SP a změnám SP oproti původním SO. Předseda rady informoval, 
že Záměry jsou vypracovány proto, protože oficiálně se žádá o nový SP dle stávající 
legislativy, i když jde v podstatě o reakreditaci původních SO. SP budou nejprve 
ve formě Záměru představeny na grémiích UPa a FZS, teprve posléze budou 
prezentovány jako Žádosti. Bylo odsouhlaseno, že změny SP oproti původním SO by 
měly na RSP a ostatních grémiích být v podkladech uvedeny alespoň pro informaci, např. 
vzhledem k legislativním změnám, spolupráci s jinými odborníky apod. 

• Předseda rady navrhnul přeskočení prezentací SP, kde nejsou změny uvedeny a zahájil diskuzi 
k změnám SP oproti SO. 

o Bakalářský SP Porodní asistence – změny SP vycházejí z legislativy, kvalifikačního 
standardu (v obsahu vzdělávání přibyly např. 3 hodiny zubního lékařství apod.), změnila 
se i evropská legislativa. V počtu výkonů ke změnám nedošlo, skladba odborných 
pracovišť zůstává beze změn, hodiny jsou také přibližně stejné. Od NAÚ je nově 
stanoveno označení hlavních předmětů jako Základní teoretické předměty profilujícího 
základu (ZT) a Předměty profilujícího základu (PZ) a nutnost uvedení garantů předmětů 
minimálně s titulem Ph.D. V návaznosti na tyto změny byly např. do SP přidány 
předměty vyučované v anglickém jazyce, či předmět Pedagogika a edukace nebo První 
pomoc (oba povinně volitelné). 

o Navazující magisterský SP Specializace v porodnictví – důvodem akreditace nového SP 
jsou legislativní změny, změna názvu SP, garantem je stanoven doc. MUDr. Milan 
Košťál, CSc. Došlo ke změnám v rámci kvalifikačního standardu, mění se struktura 
předmětů, byly přidány předměty v AJ (legislativa z NAÚ). Standard pro UPa vzhledem 
k jazykové úrovni je B2 nebo B2+ (ukončení jazyku). Bylo přidáno 5-6 předmětů z SP 
Specializace v ošetřovatelství (pro výkon povolání Sestra pro perioperační péči) a tím 
došlo k navýšení hodin výuky. Skladba praxe je změněna, musí být i na pracovištích, 
která nejsou porodnicko-gynekologického typu. SP je nutno odeslat co nejdříve, protože 
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brzy dojde ke změně kvalifikačního standardu, a mohlo by to vést k následným 
rozsáhlým změnám již rozpracovaného SP. Akreditace probíhá v rámci projektu KAPR 
v souladu s projektem VESTA. Záměr i žádost budou připraveny pro výuku v prezenční 
i kombinované formě, ale nyní je SO vyučován pouze v kombinované formě. 

o Navazující magisterský SP Specializace v ošetřovatelství (pro výkon specializace Sestra 
pro perioperační péči) – garantem je stanoven doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D., který 
se ze zasedání rady omluvil. Zástupce, PhDr. Kateřina Horáčková, DiS., nebyla na radu 
pozvána a není tudíž přítomen plně informovaný zástupce, který by mohl o změnách SP 
referovat. Mgr. Jana Škvrňáková, Ph.D. uvedla, že změny v SP souvisí převážně 
se změnami souvisejících legislativ. Byla snaha snížit počty hodin studia, nově byly 
zavedeny volitelné předměty (Multikulturní ošetřovatelství a Současnost a perspektivy 
ve zdravotnictví) a předměty vyučované v anglickém jazyce. Akreditace probíhá v rámci 
projektu KAPR v souladu s projektem VESTA. 

o Navazující magisterský SP Specializace v ošetřovatelství (pro výkon povolání Sestra pro 
interní obory) – změny v SP jsou, ale není možno o nich detailně radu seznámit, 
a to vzhledem k nepřítomnosti garanta SP, doc. Mgr. Petry Mandysové, Ph.D., která se 
omluvila, a nepřítomnosti kompetentního zástupce pro tuto záležitost. I zde došlo 
k přidání volitelných předmětů, určení předmětů PZ a ZT, dodržení podmínky 
požadovaného vzdělání u garantů studijních předmětů, přidání předmětů vyučovaných 
v anglickém jazyce. SP zohledňuje všechny změny standardů i legislativy. Funguje zde 
výborná spolupráce s Geriatrickým centrem Pardubické nemocnice (PN), které splňuje 
podmínku akreditovaného oddělení. Byla vyjádřena lítost, že tuto akreditaci nemá Interní 
oddělení Pardubické nemocnice. 
 Proběhla diskuze na téma možné akreditace a hlídání termínů akreditací 

odborných pracovišť v PN pro tento obor. Mgr. Gabriela Medunová, MBA 
se dotázala, zda není potřeba akreditovat pro různé obory i odborná pracoviště 
ve Svitavské nemocnici. Paní děkanka vznesla požadavek na Mgr. Medunovou, 
MBA, zda by mohl vzniknout přehled akreditovaných zařízení, jejich oddělení 
a délky platností těchto akreditací a požádala o prověření systému hlídání 
platností a prodlužování akreditací. Odpověď – Mgr. Němečková z PN má 
přehled o platných akreditacích v PN a jejich dobách platnosti. 

 
5. Představení záměru podat žádost o udělení akreditace navazujícímu magisterského programu 

Organizace a řízení ve zdravotnictví 

Referovala děkanka FZS doc. Ing. Jana Holá, Ph.D. - SP OaR bude vycházet z platné legislativy 
a metodického pokynu. Studijní program je specializační, absolvent má konkrétní kompetence. Cílem SP 
je vzdělávání a příprava studentů pro manažerské kompetence. Realizaci SP komplikuje nedostatek 
kvalifikovaných personálních kapacit. Probíhají diskuze s jinými fakultami UPa (FES a FCHT), které by 
pomohly SP zaštítit výukou určitých předmětů habilitovanými akademickými pracovníky. Tito by byli 
stanoveni garanty předmětů a k nim by vždy byl určen i odborník z praxe. Spolupracující pracoviště v PN, 
je projednáváno s Mgr. Gabrielou Medunovou, MBA, která bude stanovena garantem praxe. Dále např. 
Ing. Ivana Urešová, MBA, Ing. Miroslav Procházka, Ph.D., Ing. Michal Provazník, MUDr. David Marx, 
Ph.D.... a naši akademičtí pracovníci z FZS, kterými disponujeme. 

• Diskuze: 
o Paní děkanka vyjádřila záměr o zvýšení atraktivity SP pomocí nabídky možnosti získat 

certifikaci kurzů Mentoring a Kvalita a bezpečí. MUDr. David Marx, Ph.D. by nabízel 
absolventům SP např. kurzy Interní auditor či Manažer rizik a bezpečnosti, připravil by 
SAK. Informovala, že vzhledem k nutnosti dokončit nejdříve akreditace SP Porodní 
asistence, Ošetřovatelství a porodní asistentství (pro výkon povolání Porodní asistentka), 
Specializace v ošetřovatelství (pro výkon povolání Sestra pro perioperační péči) a  
Specializace v ošetřovatelství (pro výkon povolání Sestra pro interní obory) bude SP 
Organizace a řízení ve zdravotnictví detailněji řešen až od roku 2020. V roce 2021/2022 
by se snad mohli přijmout první studenti, ale spíše až 2022/2023. 

o Mgr. Jana Škvrňáková, Ph.D. se dotázala, zda bude nový SP Organizace a řízení ve 
zdravotnictví akreditován v rámci institucionální akreditace (IA), nebo přes NAÚ. 
Informovala, že záviset to bude na oblasti vzdělávání, do které bude SP zařazen. Pokud 
bude pro oblast zdravotnictví, mohlo by jít schvalování přes IA, ale pokud by SP spadal 
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do oblasti vzdělávání management a správa, pak by se schvalovalo přes NAÚ. Předseda 
rady, PhDr. Zdeněk Hrstka, Ph.D. ověří tuto problematiku na rektorátu UPa a NAÚ.  

o Dále byla rada informována, že pokud bude SP Organizace a řízení ve zdravotnictví 
připraven jako specializační SP, bude třeba získat souhlas MZČR. Mgr. Gabriela 
Medunová, MBA uvedla, že z hlediska uplatnění v praxi pro oblast řízení/management 
není specializace nutná. 

o Prof. MUDr. Arnošt Pellant, DrSc. se dotázal, zda víme, jak velký je zájem o tento SP. 
Paní děkanka odpověděla, že je kalkulováno s počtem cca 35 studentů pro všechny 
odbornosti. 

 
6. Hodnocení a úspěšnost studentů u SZZ v AR 2018/2019 

Předseda rady PhDr. Zdeněk Hrstka, Ph.D. informoval o zpracovaných výsledcích anket a dotazníků: 
• Hodnocení a úspěšnost studentů u SZZ v AR 2018/2019 – předseda rady představil po oborech, 

ve kterých oblastech hodnocení došlo ke zlepšení či zhoršení hodnocení a informoval, že došlo 
k výraznému zlepšení kvality prezentací při obhajobách závěrečných prací (ZP). 

• Předseda rady seznámil přítomné s přehledem udělených studentských cen za akademický rok 
2018/2019. 

• Diskuze:  
o Je potřeba nastavit proces pro případy, kdy student a akademický pracovník, který je 

vedoucím ZP, nejsou kompatibilní, případně nefunguje vzájemná spolupráce při 
zpracovávání tématu ZP. Důležité je, aby studenti byli motivováni řešit tyto situace včas 
a aby existovaly vhodné způsoby řešení. Nejdéle u tezí by mělo dojít k vyjasnění 
předpokladů obou stran a případného nesouladu, či ke změně/ukončení spolupráce. 

o V prezentované tabulce za září 2019 není poznat, zda se jedná o řádný či opravný termín. 
Paní děkanka požádala předsedu rady PhDr. Zdeňka Hrstku, Ph.D. o pravidelné 
seznamování rady s úspěšností studentů u řádných termínů SZZ a založení statistiky pro 
evidenci úspěšnosti ročníku pro potřeby garantů studijních programů v rozdělení celková 
úspěšnost, úspěšnost na první pokus SZZ, úspěšnost ročníku od počátku studia. Přehled 
úspěšnosti studentů v řádných termínech akademického roku 2018/20109 tvoří Přílohu 
č. 1 tohoto zápisu. 

o Mgr. Markéta Moravcová, Ph.D. upozornila na mylnou informaci v zaslaném podkladu 
s názvem „Hodnocení a úspěšnost studentů SZZ 2018-2019“, kde u bakalářského 
studijního programu Porodní asistence/Porodní asistentka nemá být uveden bod odkazující 
na nízkou úroveň vědomosti studujících, neboť nekoresponduje se skutečností. Předseda 
rady informoval, že tento bod bude ze záznamu vyškrtnut. 

 
7. Změny struktury a obsahu předmětů - identifikace předmětů, které jsou nejvíce neúspěšné napříč 

studijními obory bakalářského studia, opatření pro zvýšení atraktivnosti a úspěšnosti studentů 

Předseda rady informoval, že nejvíce neúspěšnými předměty napříč studijními obory bakalářského studia 
jsou Anatomie a Ošetřovatelské postupy. Jedná se o zásadní předměty, u kterých je potřeba náročnost 
zachovat. Dlouhodobě se analyzují a řeší faktory související s neúspěšností. Pan proděkan konstatoval, že 
přibývá předmětů s pozitivním hodnocením a ubývá s negativním. 

• Diskuze: 
o Předmět Ošetřovatelské postupy by měl obsahovat pouze základní postupy, 

a ne specializované, které jsou bohužel také zastoupeny. Nyní je nastaven systém zkoušení 
studentů v modelových situacích, který by měl zůstat nezměněn 3-4 roky a poté 
vyhodnocen. 

o Předmět Anatomie zavedeno průběžné testování studentů, byl vydán Anatomický atlas, 
nakoupeny nové anatomické modely a byla přepracována a vydána nová textová skripta 
za účelem zjednodušení a zvýšení srozumitelnosti textu 

 
8. Hodnocení výuky 

Předseda rady PhDr. Zdeněk Hrstka, Ph.D. shrnul informace o následujících bodech: 
• Hodnocení studentů výuky v IS STSAG za LS 2018/2019, celkově lze zaznamenat pozitivní trend 

v kladném hodnocení výuky předmětů. 
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o Hodnocení statisticky vychází obdobně jako předchozí srovnávací období.  
• Hodnocení absolventů – dotazník AVVNZP, všeobecný dotazník 

o Přes 80 % absolventů se rozhoduje zůstat v oboru.  
• Výsledky dotazníkového šetření určeného pro studenty závěrečných ročníků bakalářského 

a magisterského studia 2018/2019 
o V oboru pracuje většina absolventů, kteří odpovídali na otázky v dotazníkovém 

šetření (83 %, tzn. 10 studentů). Všichni respondenti uvedli, že pracují v ČR. 
o Volbu současného pracoviště respondentů nejvíce ovlivnila dobrá dostupnost od 

bydliště. 
o Atmosféru na fakultě v době studia hodnotí respondenti (58 %, tzn. 9 absolventů) 

jako velmi dobrou nebo dobrou. 
o Nejlépe hodnocenými prostory z hlediska vybavení a zázemí jsou počítačové a 

přednáškové učebny FZS, nejhůře hodnocena je jídelna SZŠ. 
o Jedna pětina respondentů využila možnost účasti na kurzu nebo jiné vzdělávací 

akci pořádané fakultou.  
• Výsledky dotazníkového šetření absolventů FZS 2017/2018 (realizace v 07/2019)  

o Nejlépe byla vyhodnocena odbornost, nejhůře schopnost AP motivovat studenta, 
vedení praxe mentorem při praxi využívá pouze malé množství studentů. Nejhůře 
hodnocenou spolupracující nemocnicí z NPK, a.s. byla uvedena Pardubická 
nemocnice. Tato informace by měla být součástí následujícího jednání Mgr. 
Kateřiny Hlaváčkové, Ph.D. s Mgr. Lucií Jánskou, náměstkyní ošetřovatelské 
péče pro PN. 

o U Mgr. absolventů 70 % respondentů pracuje i nadále ve svém současném 
zaměstnání 

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

akademických pracovníků. 
• Předseda rady informoval, že do současné doby neobdržel žádný oficiální podnět, ale bude 

se zabývat i připomínkami zmíněnými na dnešním zasedání rady. 
 

10.  Výsledky přijímacího řízení na FZS pro AR 2019/2020 
• Do AR 2019/2020 nastoupilo 380 studentů do 1. ročníků Bc. a NMgr. studia. Celkový počet 

studentů napříč obory a ročníky je nyní cca 875 studentů. Celkové počty studentů by měly 
vycházet z tvrdého IS STAG a vyjadřovat počty studentů k 31. 10. daného AR (placení studenti). 
Je důležité sledovat/porovnávat rozdíly mezi předcházejícím a aktuálním AR. 

 
11.  Změny v přijímacím řízení pro AR 2020/2021 

• Předseda rady seznámil přítomné se změnami pro AR 2020/2021, přihlášky jsou nově řešeny 
elektronicky, a to včetně lékařského potvrzení a poplatku za přihlášku. Bez uhrazení poplatku 
nebude přihláška přijata.  

• Přijímací řízení pro Bc. obory bude 27. 5. 2020, pro NMgr. obory 20. 5. 2020. 
• U Bc. oborů se snížil limit počtu uchazečů pro konání přijímacího řízení bez přijímacích zkoušek. 

Nově je hranice 35 uchazečů. 
• Je zrušen institut dodatečného zápisu, tzn., že bude dávána přednost uchazečům „pod čarou“, 

kteří již mají maturitní vysvědčení, před uchazeči, kteří úspěšně složili přijímací zkoušky („nad 
čarou“), ale maturitní vysvědčení nemají. 

• 16.5. 2020 proběhne generální zkouška přijímacího řízení na FEI. 
 

12.  Diskuze 
• Nutno RSP informovat o změnách akreditací. 
• Pokud není přítomen zasedání rady garant studijního programu, musí být přizván jeho zástupce. 
• U nových akreditací bude radě představován záměr, u reakreditací bude rada informována 

o základních informacích SP a zároveň o změnách oproti původní akreditaci. 
• Navrhnuto přidat do usnesení, že rada vyslechla akreditační záměry včetně návrhů studijních 

programů. 
• Žádost, zda by bylo možné garantům SP zřídit přístup do tvrdého IS STAG pro jejich SP. 

V měkkém IS STAG role garanta SP (případně zástupce) existuje, jakmile bude SP spuštěn, bude 
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mít přístup. Pokud bude potřeba získat další informace, je potřeba specifikovat požadavky, jaké 
informace jsou potřeba a posléze se bude řešit jejich předání garantovi SP. Specifikaci požadavků 
zajistí Mgr. Jana Škvrňáková, Ph.D., po zahájení výuky v nově akreditovaných studijních 
programech. 

• Je potřeba určit, kdo bude zodpovědný za vkládání údajů do IS STAG. 
• Žádost Mgr. Gabriely Medunové, MBA, zda může poskytnout data z rady, zejména výsledky 

dotazníkových šetření, svým kolegyním (ano s podmínkou zachování anonymity AP a ostatních 
pracovníků fakulty). 

• Paní děkanka informovala, že FZS vyhrála ve studentské anketě fakultu roku v oblasti 
zdravotnictví. Hodnotilo 132 respondentů, získáno bylo hodnocení 91,3 %. 
 
 

13.  Schválení usnesení, závěr 
• Předseda rady seznámil přítomné s usnesením RSP, o kterém dal hlasovat. 

 
 
 
 

Návrh usnesení ze dne 13. 11. 2019 
 
Rada studijních programů Fakulty zdravotnických studií: 

1) Bude doplněno po schválení znění zápisu 
 

 
 
Termín dalšího zasedání RSP FZS je stanoven na 15. 4. 2020 od 14.00 hodin. 
 
 
 
 
Pardubice dne 13. 12. 2019 
Zapsala: Ing. Hana Barochová 
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Příloha č. 1 Přehled úspěšnosti studentů v řádných termínech akademického roku 2018/20109. 
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