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Úvod 

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. (VŠZ, o. p. s.), Duškova 7, Praha 5 poskytuje 
vysokoškolské vzdělání ve zdravotnických nelékařských oborech Všeobecná sestra, 
Porodní asistentka, Radiologický asistent a Zdravotnický záchranář. Studenti studují 
prezenční (Všeobecná sestra, Porodní asistentka, Radiologický asistent, Zdravotnický 
záchranář) nebo kombinovanou formou studia (Všeobecná sestra a Zdravotnický 
záchranář). 
Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 5. května 
2016 došlo k rozšíření akreditace u oboru Zdravotnický záchranář o kombinovanou 
formu studia. 
Délka studia u všech oborů je tři roky. 

 
Studijní obory Porodní asistentka a Všeobecná sestra studijního programu 
Ošetřovatelství umožňují získat způsobilost k plnění ošetřovatelských 
činností v lůžkových i nelůžkových zdravotnických zařízeních, v privátních 
ošetřovatelských organizacích, v domácí a rodinné zdravotní péči a dále umožňují 
připravovanou registraci nebo získání zákonem předepsané licence k výkonu 
regulovaných povolání ve státech EU (tzv. regulované nelékařské profese 
s koordinovanou odbornou přípravou na úrovni EU, mezinárodní označení – 
1. úrovně). Studium připravuje teoreticky a hlavně prakticky odborné pracovníky pro 
zdravotnické instituce v České republice i ve státech Evropské unie. Odborná příprava 
je složena z ošetřovatelských, medicínských a společensko–behaviorálních 
předmětů. Hlavní důraz je kladen na předměty ošetřovatelství a ošetřovatelské péče 
ve všech oblastech péče o klienta/nemocného. Obory dále poskytují znalosti 
z anatomie a fyziologie, patologie, biochemie, mikrobiologie, hygieny, výživy 
a veřejného zdraví. Soubor předmětů je doplněn znalostmi z farmakologie, 
vyšetřovacích metod, fyzikálního vyšetření a fyzioterapie a dále znalostmi práva 
a legislativy, ekonomiky a managementu. Důraz je kladen na komunikativní 
dovednosti, psychologii, etiku, sociologii, na cizojazyčnou přípravu a komunikaci 
s informačními médii. Nejvíce je však studium orientováno na praktickou aplikaci 
získaných teoretických znalostí. Studijní praxe umožňuje posluchačům aplikaci 
teoretických poznatků v konkrétních ošetřovatelských činnostech ve zdravotnických 
zařízeních a počtem hodin splňuje doporučená kritéria Světové zdravotnické 
organizace (dále jen WHO) pro vzdělání sester. Studijní praxe je rozvržena do tří 
studijních ročníků. Studijní program zahrnuje cíle týkající se vzdělání v přímém vztahu 
ke klientovi a rodině/komunitě orientované ke strategii „Zdraví pro všechny v 21. 
století“ a „Zdraví 2020“, cíle týkající se vývoje profese v přímém vztahu k Evropské 
strategii WHO pro vzdělávání sester a porodních asistentek v interdisciplinárním 
a multiprofesním pojetí, jejich účasti v rozhodovacích procesech a přejímání 
odpovědností spojených s vedením ošetřovatelského týmu. Dále zahrnuje cíle týkající 
se vzdělání ve vztahu k jednotlivým úrovním systému zdravotní péče v České 
republice s přesahem do celoevropského měřítka a se zaměřením na rovný přístup 
k poskytovatelům zdravotní péče. 

 
Studijní program Specializace ve zdravotnictví obor Radiologický asistent připravuje 
absolventy, kteří mají teoretické a praktické znalosti v oborech, které tvoří základ 
potřebný pro poskytování zdravotní péče v klinických radiologických oborech. 
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Absolventi jsou odborníky pro práci v radiodiagnostice, radioterapii a nukleární 
medicíně, jsou připraveni pracovat s vyspělou technikou v návaznosti na 
psychologický přístup za využití znalostí medicínských předmětů, mají osvojeny 
zásady a techniky specifické ošetřovatelské péče poskytované v souvislosti 
s radiologickými výkony, jsou schopni rozpoznat projevy a příznaky změn zdravotního 
stavu a správně na ně reagovat a jsou připraveni provádět činnosti související 
s radiační ochranou pacientů a personálu podle platných právních předpisů. V rámci 
studia absolvují studenti studijní praxi ve zdravotnických zařízeních, která umožňuje 
posluchačům aplikaci teoretických poznatků v konkrétních radiologických 
činnostech. Studijní praxe je rozvržena do tří studijních ročníků. Během odborné 
praxe si studenti osvojí praktické dovednosti a znalosti v radiologických 
zobrazovacích postupech a projekčních technikách, v akvizici, zpracování a archivaci 
obrazových dat, v ozařovacích technikách, plánování radioterapie, její simulaci 
a verifikaci a v zobrazovacích a nezobrazovacích diagnostických metodách v oboru 
nukleární medicína. Získají praktické znalosti a dovednosti v obecných 
ošetřovatelských postupech, zejména ve vztahu k internímu lékařství, chirurgii, 
pediatrii a intenzivní péči a ve specifických ošetřovatelských postupech používaných 
při radiologických výkonech. Studijní obor Radiologický asistent připravuje 
samostatné odborné zdravotnické pracovníky v oblastech, kde se vyžaduje užití 
ionizujícího záření, nukleární magnetické rezonance nebo ultrazvuku 
k diagnostickému zobrazování nebo léčbě. V praxi se absolventi uplatní ve státních 
i nestátních zdravotnických zařízeních, veterinárních zařízeních a výzkumných 
laboratořích i při praktické výuce. 

 
Studijní program Specializace ve zdravotnictví obor Zdravotnický záchranář 
připravuje absolventy, kteří jsou samostatnými odbornými zdravotnickými 
pracovníky v oblastech neodkladné péče v systému zdravotnické záchranné služby a v 
dalších typech záchranných služeb souvisejících s poskytováním zdravotnické 
odborné první pomoci. Vykonávají činnosti zdravotnického pracovníka s odbornou 
způsobilostí bez odborného dohledu a poskytují v rámci přednemocniční neodkladné 
péče, včetně letecké záchranné služby a v rámci akutního příjmu, specifickou 
ošetřovatelskou péči. V rámci studia absolvují studenti studijní praxi ve 
zdravotnických zařízeních, která umožňuje posluchačům aplikaci teoretických 
poznatků v konkrétních situacích a součástí studia jsou i tři týdenní soustředění 
zaměřená mimo jiné na problematiku vodní a horské záchranné služby. Cílem studia 
je připravit vysokoškolsky kvalifikovaného odborníka pro samostatnou činnost 
v rámci specifické ošetřovatelské péče na úseku neodkladné péče při individuálním 
i hromadném postižení, schopného účinně spolupracovat se všemi složkami v rámci 
integrovaného záchranného systému. 

 

1. Základní údaje o vysoké škole 

Úplný název vysoké školy, běžně užívaná zkratka, sídlo (vč. adresy) vysoké školy 
a všech součástí (fakult, institutů, ústavů a poboček) 

 
Úplný název soukromé vysoké školy (SVŠ)  Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. 
Používaná zkratka názvu VŠZ 
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Adresa Duškova 1094/7, 150 00 Praha 5, kraj 
Hlavní město Praha 

Adresy a kontaktní údaje všech poboček Edukační centrum Vsetí 
          Horní náměstí 3, 755 01 Vsetín 

Telefon +420 210 082 412 
Fax +420 257 136 787 
ID datové schránky qvfhk8t 
E–mail info@vszdrav.cz 
Adresa www stránek http://www.vszdrav.cz 
Rektorka doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD., RN 
Ředitel       Ing. František Kunc, PhD. 

 
 

 
 
 

 

 
 
  

mailto:info@vszdrav.cz
http://www.vszdrav.cz/


6 

VŠZ - Výroční zpráva o činnosti za rok 2016 

Organizační schéma vysoké školy 

 

 
 

 

 
  

SPRÁVNÍ RADA 

VŠZ, o. p. s. 

REKTOR ŘEDITEL VŠZ, o. p. s.  

TAJEMNÍK VŠZ  
 

ÚTVAR PRO 
EKONOMIKU 

A PERSONALISTIKU 

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ 

KNIHOVNA 

A STUDOVNA 

PORADENSKÉ 
CENTRUM 

PROREKTOR  
pro pedagogickou 

činnost 

PROREKTOR 
pro výzkum 

a mezinárodní vztahy 

KATEDRA 
OŠETŘOVATELSTVÍ 

KATEDRA  

PORODNÍ ASISTENCE 

ÚTVAR PRO VÝZKUM, 
EDIČNÍ ČINNOST A 
PRO MEZINÁRODNÍ 

STYKY 

PROREKTOR pro 

rozvoj a vnitřní vztahy  

AKADEMICKÁ RADA 

 

KATEDRA 
SPECIALIZACE VE 
ZDRAVOTNICTVÍ 

KATEDRA  
CELOŽIVOTNÍHO 

VZDĚLÁVÁNÍ 

DISCIPLINÁRNÍ 
KOMISE 
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Složení (s uvedením změn v roce 2016) vědecké rady, správní rady, akademického senátu 
a dalších orgánů dle vnitřních předpisů vysoké školy 

 

 Samosprávnými orgány vysoké školy jsou: 
 rektor 
 prorektoři 
 akademická rada 
 disciplinární komise 
Rektor  doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD., RN 
Prorektoři 
Prorektor pro pedagogickou činnost: doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc. 
Prorektor pro výzkum 
a mezinárodní vztahy: prof. MUDr. Zdeněk Seidl, CSc. 
Prorektor pro rozvoj a vnitřní vztahy: Ing. Soňa Jexová, PhD. 
  

 

       
 

           
 

Akademická rada 
předsedkyně AR:  doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD., RN, 

rektorka VŠZ, o. p. s. 
členové prof. MUDr. Zdeněk Seidl, CSc. – 

prorektor VŠZ, o. p. s. 
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA –  

   rektor UK 
 doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc. – 

prorektor VŠZ, o. p. s. 
 doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, PhD. – 

děkanka ZSF ZČU v Plzni 
doc. MUDr. Alena Měchurová, CSc.,  

   vedoucí Katedry porodní asistence VŠZ 
 Dr. Susanna Bultmann–Horn – lektorka 

Oualymed, Vídeň 
   MUDr. Lidmila Hamplová, PhD. – 

vedoucí Katedry specializace ve 
zdravotnictví VŠZ 
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Ing. Soňa Jexová, PhD. – prorektorka 
VŠZ 

 MUDr. Petr Kolouch, MBA – ředitel ZZS 
Hl. města Prahy 

 Mgr. Eva Marková, Ph.D., RS – vedoucí 
Katedry ošetřovatelství VŠZ 

 MUDr. Pavel Rezek, CSc. – přednosta 
očního oddělení Oblastní nemocnice 
Kolín 
Ing. Josef Vacl, CSc. – ředitel firmy 

  PORT, spol. s r. o. 
         Eliška Brennerová – zástupce studentů 
         Denys Budarin  – zástupce studentů 

Od 1. 10. 2016 byly do AR jmenována   Silvie Pachlová – zástupce studentů 
 
Disciplinární komise: 
Předseda:  Ing. Soňa Jexová, PhD. 
Členové:  Ing. František Kunc, PhD. 
 doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc. 
Zástupci studentů: Petr Pohanka, 3 AZZ 
 Eliška Brennerová, 2 AZZ 
 Denys Budarin, 3 AVS 

od 1. 10. 2016 byly do disciplinární komise jmenovány:   
   Gabriela Chyská, 1 AVS 

          Světlana Francová, 2APA 
 

 Ostatními orgány vysoké školy jsou: 
 správní rada 
 dozorčí rada 
 ředitel 

 
Správní rada 
Předseda:  JUDr. Olga Flašková 
Členové:  Mgr. Lucie Škorpíková 
 Bc. Michaela Tůmová 

 
Dozorčí rada 
Předseda Ing. Pavel Sekanina 
Členové Mgr. Petr Hostaša 
 Radek Škorpík 
 
Ředitel Ing. František Kunc, PhD. 
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Zastoupení vysoké školy v reprezentaci vysokých škol (Česká konference rektorů, Rada 

vysokých škol) s uvedením členů (vč. změn v roce 2016) a jejich funkcí v orgánech 

reprezentace 

 
Vysoká škola zdravotnická vnímá potřebu zastoupení v různých relevantních 
uskupeních, která mohou poskytovat odpovídající informace, ale i reprezentovat její 
zájmy. Je proto členem: 
 Rady vysokých škol 
 České konference rektorů. 

 

  
 

Doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. je členkou České konference rektorů, dne 30. 9. 2016 
byla zvolena místopředsedkyní ČKR pro oblast legislativy a vnitřních vztahů. Současně 
je místopředsedkyní Sdružení profesního terciálního vzdělávání a Asociace 
vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských oborů. Doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc. 
je členem předsednictva a členem komise Rady vysokých škol pro strategie a rozvoj 
ve vysokém školství. Mgr. Eva Marková, Ph.D. je členkou sněmu Rady vysokých škol 
a Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských oborů. 

 
Poslání, vize a strategické cíle 

 
Poslání VŠZ 
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s., poskytuje studentům profesně zaměřené 
vysokoškolské vzdělávání vedoucí k získání kvalifikace pro výkon zdravotnického 
povolání. Posláním Vysoké školy zdravotnické je především umožnit studentům 
vzděláváním v realizovaných studijních oborech osvojit si všestranný přístup 
k ošetřovatelské péči, vycházející z vědeckého základu ošetřovatelství – holismu, 
konkrétního modelu ošetřovatelské péče, ošetřovatelského procesu a výzkumu 
v klinické ošetřovatelské praxi. Cílem je naučit studenty ovládat systémový přístup, 
adekvátní postoje, způsoby myšlení, schopnosti správného rozhodování v náročných 
a měnících se situacích. Zaměření studia je praktické a umožňuje studentům získat 
kvalifikaci zdravotnického pracovníka s oprávněním k výkonu zdravotnického 
nelékařského povolání v realizovaných studijních oborech. V rámci plnění třetí role 
vysokých škol se VŠZ zaměřuje na zvyšování kompetenci široké veřejnosti v oblastech 
duševního i fyzického zdraví. 

 
Vize školy 
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. je soukromá vysoká škola poskytující různé formy 
vysokoškolského kvalifikačního vzdělání v oblasti zdravotnických nelékařských 
povolání s primárním zaměřením na oblast hl. m. Prahy a na Středočeský kraj. 
Spolupracuje s předními zdravotnickými zařízeními a odborníky z oboru medicíny 
a ošetřovatelství. Klade důraz na individuální přístup ke studentům, otevřenost 
a transparentnost ve svých aktivitách s cílem propojení teorie s praxí a osobnostním 
rozvojem studenů tak, aby po ukončení studia byli absolventi plně připraveni na 
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rychlé, reálné a bezproblémové pracovní uplatnění doma i v zahraničí. Vysoká škola 
zdravotnická, o. p. s. pružně reaguje na potřeby vyplývající ze změn a vývoje v oblasti 
zdravotnictví. Aktivně podporuje spolupráci se zahraničními partnery, v rámci které 
studenti a akademičtí pracovníci využívají možnosti studijních či pracovních stáží. 

 
 

  
 

Změny v roce 2016 v oblasti vnitřních předpisů 

 
V roce 2016 byly aktualizovány Směrnice a Rozhodnutí rektorky a ředitele školy 
v oblasti organizačních a metodických postupů: 

 
 Směrnice rektorky VŠZ č. 1/2016 k pravidlům prostupnosti pro absolventy vyšších 

odborných škol na Vysoké škole zdravotnické, o. p. s. 
 Směrnice rektorky VŠZ č. 2/2016 k zadávání, úpravě, odevzdávání  

a zveřejňování bakalářských prací 
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 Směrnice rektorky VŠZ č. 3/2016 ke stanovení pravidel pro přijímací řízení  
a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2017/2018 

 Směrnice rektorky VŠZ č. 4/2016, kterou se stanoví výše stipendia v akademickém 
roce 2016/2017 

 Dodatek č. 1 ke směrnici rektorky VŠZ č. 3/2016 k jmenování členů disciplinární 
komise – změna členů disciplinární komise 

 Dodatek č. 1 ke směrnici rektorky VŠZ č. 4/2015 ke jmenování členů etické komise 
– změna člena etické komise 

 Dodatek č. 1 ke směrnici rektorky VŠZ č. 3/2016 ke stanovení pravidel pro přijímací 
řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2017/2018 

 Pokyn rektorky VŠZ č. 1/2016 k naplňování Směrnice č. 4/2013 ke stanovení 
oblastí vnitřního hodnocení na VŠZ, o. p. s. pro akademické roky 2014 – 2017 

 Pokyn ředitele VŠZ č. 1/2016 o poskytování cestovních náhrad při služebních 
cestách zaměstnanců VŠZ 

 Opatření ředitele VŠZ č. 1/2016 o poplatku za studium pro akademický rok 
2016/2017 

 Opatření ředitele VŠZ č. 2/2016 o poplatcích na Vysoké škole zdravotnické,  
o. p. s. pro akademický rok 2016/2017 

 Opatření ředitele VŠZ č. 3/2016 o poplatku za rozdílové zkoušky pro absolventy 
vyšších odborných škol zdravotnických pro akademický rok 2016/2017 

 Opatření ředitele VŠZ č. 4/2016 o poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením 
pro akademický rok 2017/2018 

 
 Poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím 

 
V roce 2016 nebyla evidována na Vysoké škole zdravotnické, o. p. s. žádná žádost 
o poskytnutí informací (Směrnice č. 1/2008 ředitele Vysoké školy zdravotnické, 
o. p. s. k zabezpečení působnosti zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím v podmínkách Vysoké školy zdravotnické, o. p. s.). 

 

2. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 

 
VŠZ měla v roce 2016 akreditované tři studijní programy. Studijní program 
Ošetřovatelství, Specializace ve zdravotnictví a Porodní asistence. Ve studijním 
programu Ošetřovatelství B5341 má škola akreditovaný studijní obor Všeobecná 
sestra 5341R009 (prezenční a kombinovaná forma). Ve studijním programu Porodní 
asistence má škola akreditovaný studijní obor Porodní asistentka (prezenční forma). 
Ve studijním programu Specializace ve zdravotnictví B5345 jsou akreditovány obory: 
obor Radiologický asistent 5345R010 (prezenční forma) a obor Zdravotnický 
záchranář 5345R021 (prezenční a kombinovaná forma). Studijní programy jsou 
zaměřeny na oblast zdravotnictví. Obory – Všeobecná sestra a Porodní asistentka 
vzdělávají studenty ve veřejném zájmu a všechny obory respektují požadavek 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, podporovat zvyšování počtu studentů 
v oblasti bakalářských studijních programů se zaměřením na bezprostřední uplatnění 
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v praxi. Uvedené bakalářské studijní obory jsou akreditované s délkou studia 3 roky 
(tabulka 2.1). 

 
VŠZ nenabízí studium v cizích jazycích a nemá akreditovaný žádný studijní program 
v cizím jazyce (tabulka 2.2). 
 
VŠZ nemá studijní programy tzv. joint/double/multiple degree (tabulka 2.3). 

 
VŠZ nemá akreditované studijní programy společně uskutečňované s jinou vysokou 
školou se sídlem v ČR (tabulka 2.4). 

 
VŠZ nemá akreditované studijní programy společně uskutečňované s vyšší odbornou 
školou (tabulka 2.5). 

 
Akreditované studijní programy nebo jejich části jsou uskutečňované s výjimkou 
praxe a celoživotního vzdělávání v Praze, kde má vysoká škola své sídlo (tabulka 3.6). 
V rámci celoživotního vzdělávání probíhal v roce 2016 v edukačním centru ve Vsetíně 
kurz celoživotního vzdělávání Všeobecná sestra a některá vybraná cvičení 
kombinované formy oboru Všeobecná sestra. Na základě doporučení Akreditační 
komise VŠZ zde již kurz všeobecné sestry v CŽV neotevřela. Dne 30. 8. 2016 byla 
Akreditační komisi na její doporučení postoupena informace o zřízení pobočky. 

 
 Celkový počet akreditovaných studijních programů popsaných metodikou výstupů 

z učení v souladu s Národním kvalifikačním rámcem terciárního vzdělávání 

 
Všechny akreditované studijní programy realizované na VŠZ jsou popsané metodikou 
výstupů z učení v souladu s Národním referenčním rámcem terciárního vzdělávání, 
jsou to studijní programy: Porodní asistence (obor Porodní asistentka), 
Ošetřovatelství (obor Všeobecná sestra denní i kombinovaná forma) a Specializace ve 
zdravotnictví (obor Radiologický asistent denní forma a obor Zdravotnický záchranář, 
denní i kombinovaná forma). 

 
Kreditní systém studia a pravidla ECTS. 

 
VŠZ respektuje ECTS jako nástroj, který zvyšuje průhlednost vzdělávacích programů 
a usnadňuje uznávání kvalifikací v rámci evropského prostoru. Tento nástroj se 
využívá při přípravě studijních oborů a udělování vysokoškolských kvalifikací. Počet 
kreditů, které jsou každé složce přiděleny, je založen na její váze, tedy na pracovní 
zátěži nutné k tomu, aby studenti dosáhli výsledků učení z formálního hlediska. 
Kredity se studentům (v prezenčním i kombinovaném studiu) přiznávají po dokončení 
činností souvisejících s učením, které jsou vyžadovány v rámci formálního studijního 
programu nebo v rámci jedné vzdělávací složky, a po úspěšném hodnocení 
dosažených výsledků učení. Výsledky učení jsou objektivní popisy toho, co by měli 
znát studenti, kteří získali určitou kvalifikaci, absolvovali určitý program nebo jeho 
dílčí vzdělávací složku, čemu by měli rozumět a co by měli být schopni vykonávat. 
Kladou důraz na vazbu mezi výukou, učením a hodnocením. V rámci ECTS vycházíme 
ze zformulovaných výsledků učení při odhadu pracovní zátěže o následném přidělení 
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kreditů, podle pravidla, že 60 kreditů ECTS odpovídá pracovní zátěži běžného 
akademického roku. Odhadovaná pracovní zátěž součtem těchto faktorů: 
 počet hodin přímé výuky v rámci dané vzdělávací složky (počet hodin za týden 

× počet týdnů) 
 čas strávený samostatnou nebo skupinovou prací potřebnou pro úspěšné 

absolvování dané vzdělávací složky (např. přípravou na přednášky, semináře nebo 
laboratorní cvičení a dokončením poznámek po jejich skončení; shromážděním 
a výběrem vhodných materiálů; potřebným opakováním, studiem materiálů; 
vypracováním prací/projektů/disertace; praxí, např. v laboratoři) 

 čas potřebný na přípravu na zkoušku a její absolvování 
 čas potřebný na povinnou odbornou praxi. 
 VŠZ vydává automaticky a bezplatně všem absolventům Diploma supplement. 

 
VŠZ není držitelem Diploma Supplement Label anebo ECTS Label. 
Absolventi Vysoké školy zdravotnické, o. p. s. společně s diplomem získávají po 
absolvování bakalářského studia Dodatek k diplomu (Diploma Supplement) v česko–
anglické verzi, který shrnuje údaje o absolvovaném studijním programu včetně výpisu 
všech vykonaných zkoušek a dosaženého hodnocení. Diploma supplement (DS) je 
dokument, který je vydáván automaticky a bezplatně všem absolventům. Každý 
student, který úspěšně ukončí své studium, obdrží DS automaticky a zdarma. Je 
vytištěn na papíře formátu A3 s podtiskem, hologramem loga VŠZ, otiskem kulatého 
razítka a podepsán je rektorem. Shrnuje údaje o absolvovaném studijním programu 
včetně výpisu všech vykonaných zkoušek a dosaženého hodnocení. 
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Další vzdělávací aktivity (mimo uskutečňování akreditovaných studijních programů) 

 

11. 2. 2016 
Katedra ošetřovatelství Vysoké školy zdravotnické, o. p. s. pořádala odborný 
workshop pro akademické pracovníky školy a studenty „Sestra a prevence“ 
(pozvánka), (foto) 

1. 3. 2016 
Aesculap Akademie ve spolupráci s VŠZ pořádala v prostorách školy odborný 
seminář pro studenty a akademické pracovníky s názvem „Invazivní žilní 
vstupy v ošetřovatelské péči“ (pozvánka a program), (fotogalerie) 

19. 4. 2016 

nezisková organizace ROSA společně s VŠZ a Open Society Fund pořádala v 
pražském hotelu ILF 11. mezinárodní konferenci „Stop násilí ve zdravotnictví“ 
k ukončení grantového projektu financovaného z norských fondů 
(fotogalerie), (tisková zpráva) 

2. 6. 2016 
VŠZ pořádala ve spolupráci s Vysokou školou tělesné výchovy a sportu 
PALESTRA sympozium „Aplikace metodiky krátkých intervencí v praxi“ 
(program) 

29. 6. – 1. 7. 
2016 

v Edukačním centru VŠZ, o. p. s. ve Vsetíně se pod záštitou vědeckého výboru 
konalo školní kolo SVOČ (Studentská vědecká odborná činnost), kde studenti 
programu Ošetřovatelství prezentovali své odborné práce (program) 

22. 9. 2016 
VŠZ pořádala sympozium „Aplikace metodiky krátkých intervencí v praxi“ 
(program) 

19. 10. 2016 
 Workshop konaný k 3. ročníku mezinárodní konference Zážitková 
pedagogika pořádaného Vysokou školu tělesné výchovy a sportu PALESTRA 
(fotogalerie) 

 

3. Studenti 

 
Ve studijních zdravotnických programech v bakalářském studiu v prezenční formě 
studovalo na Vysoké škole zdravotnické celkem 221 studentů (tabulka 3.1). 
 
Ve studijních zdravotnických programech v bakalářském studiu v prezenční formě 
studovalo na škole celkem 52 studentů – samoplátců (tabulka 3.2). 

 
Ve studijních zdravotnických programech v bakalářském studiu v prezenční formě 
bylo na škole evidováno celkem 16 % neúspěšných studentů (tabulka 3.3). 

 
Mezi hlavní důvody, které studenti udávají, v rámci šetření studijní neúspěšnosti patří 
nesplnění studijních povinností a finanční problémy. 
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. uplatňuje individuální přístup ke studentům. 
Studenti jsou informováni o právu využívat konzultačních hodin. Dále se studenti 
mohou obrátit i na poradenské centrum, které pracuje při VŠZ. 
V komunikaci se studenty je zaveden i infomační elektronický systém, v rámci kterého 
škola připravila pro studenty elektronickou verzi studijních opor a další podpůrné 
materiály (osnovy přednášek, cvičení a seminářů včetně situačních analýz, 
demonstrací, filmů apod.), které jsou studentům uživatelsky přístupné také z dosahu 
mimo školu. 

http://www.vszdrav.cz/userdata/files/20160211.pdf
http://www.vszdrav.cz/userdata/files/20160216a.jpg
http://www.vszdrav.cz/userdata/files/20160301.pdf
http://www.vszdrav.cz/cz/leve-menu/fotogalerie/zilni-invazivni-vstupy/
http://www.vszdrav.cz/cz/leve-menu/fotogalerie/stop-nasili-ve-zdravotnictvi-2016/
http://www.vszdrav.cz/userdata/files/TZ20160419.pdf
http://www.vszdrav.cz/userdata/files/20160603.pdf
http://www.vszdrav.cz/userdata/files/20160629.pdf
http://www.vszdrav.cz/userdata/files/Sympozium_zari.pdf
http://www.vszdrav.cz/cz/leve-menu/fotogalerie/workshop-palestra-2016/
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V rámci důsledného sledování dodržování všech lhůt stanovených ve vnitřních 
předpisech konstatujeme včasný záchyt problémových situací a v rámci 
individuálního přístupu možnost působení na studenty. 
V případě finanční insolvence je studentům nabízena možnost dohody na splátkovém 
kalendáři, ev. je na webových stránkách školy zveřejněn odkaz na bankovní instituci 
nabízející možnost studentských půjček. 
Studijní neúspěšnost dosáhla v roce 2016 v průměru 7,85 %, je však velmi rozdílná 
podle studijních oborů. Studijní neúspěšností na jednotlivých oborech se zabývalo 
vedení školy a oborové katedry v rámci hodnocení kvality výuky a studia. Po každém 
semestru následuje předmětová anketa, ve které studenti hodnotí mimo jiné 
obtížnost předmětů, přístup pedagogů a studijní literaturu. Z pedagogického hlediska 
jsou činěna opatření ke standardizaci požadavků na metody hodnocení studia (např. 
způsobů zakončení předmětů, inovace studijních plánů). Studenti dále využívají 
možnosti opakování nebo přerušení vzdělávání. 

 
Přehled studijních výsledků: 

 
Počet negativních studijních výsledků  

 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

neúspěšných studentů 30 41 57 45 50 38 

%neúspěšných 
studentů 

8,26 10,14 11,85 7,96 9,39 7,85 

(např. v 2013/2014 přerušilo 7, osobní důvody 17, vyloučeny 21 a v 2014/2015 přerušilo 17, osobní 

důvody 19, vyloučení 14) 
 

Dlouhodobě jsou analyzovány také výsledky SZZk, ze kterých vyplývá, že největší 
neúspěšnost je u oboru PA, a to z teoretické části zkoušky. Zde je největší 
neúspěšnost u předmětu Porodní asistence, kde jsme se rozhodli studentům 
nabídnout přípravný kurz ke SZZk. Další obory mají procento neúspěšnosti od 1–10 % 
s tím, že u nich převažuje neúspěšnost z obhajoby bakalářské práce. Zvyšující se 
požadavky na bakalářské práce jsme provázali s rozšiřováním pomocných vzorů 
v obsahu skript Seminář k bakalářské práci a jejich on–line dostupnosti. 
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4. Absolventi 

 
Ve studijních zdravotnických programech v bakalářském studiu v prezenční formě na 
škole ukončilo úspěšně studium celkem 90 studentů (tabulka 4.1). 

 
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. nemá akreditované navazující magisterské 
studium. 

 
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. spolupracuje se všemi nemocnicemi na území hl. 
m. Prahy, zejména fakultními. Vybraní absolventi VŠZ se dále podílejí na realizaci 
odborné praxe jako mentoři. VŠZ pořádá konference, které jsou určeny pro studenty, 
absolventy VŠZ, zdravotnické pracovníky a odbornou veřejnost. VŠZ slouží jako 
konzultační místo pro absolventy v případě jejich dalšího studia. Absolventi mohou 
i po ukončení studia dále navštěvovat Středisko vědeckých informací a poradenské 
centrum. Absolventi VŠZ komunikují i přes facebookovou stránku školy. 
VŠZ patří mezi školy silně orientované na úzkou spolupráci s praxí a v současné době 
nemáme vypracovaný systém pro sledování úspěšnosti přijetí našich absolventů do 
dalších stupňů studia na jiných vysokých školách a jejich kariérního růstu. Neformálně 
se absolventi sami obrací na naše akademické pracovníky s žádostmi o konzultace 
nebo vedení svých diplomových prací. Jejich úspěšnou obhajobou pak máme zpětnou 
vazbu, že naši absolventi pravidelně úspěšně zakončují svá další studia. Úspěšní 
absolventi naší školy jsou též ve zdravotnických zařízeních, kde probíhají odborné 
praxe studentů, na manažerských pozicích (staniční a vrchní sestra, náměstkyně pro 
ošetřovatelskou péči). S absolventy se setkáváme i při konferencích nebo jiných 
vzdělávacích akcích. Při VŠZ působí Klub absolventů, dne 23. 11. 2016 uspořádala VŠZ 
tradiční Setkání absolventů. 

 
Zaměstnanost a zaměstnatelnost absolventů a opatření pro její zvýšení 

 
VŠZ spolupracuje se všemi nemocnicemi na území hl. m. Prahy, zejména fakultními. 
80 % absolventů nachází uplatnění v těchto nemocnicích a zdravotnických zařízeních, 
a to již během studia. Ostatní nalézají umístění v místě bydliště. Poptávka po 
absolventech zdravotnických oborů převyšuje nabídku. 
Dle evidence úřadů práce (https://portal.mpsv.cz/sz/stat/abs/polo) je 
nezaměstnanost absolventů VŠZ stabilní, a to od 0 do 1 evidovaného 
nezaměstnaného. VŠZ na svých webových stránkách monitoruje aktuální poptávku 
trhu po zdravotnických pracovnících (viz http://www.vszdrav.cz/cz/leve–
menu/burza–prace/). 

 
Spolupráce s budoucími zaměstnavateli 

 
Odborná spolupráce VŠZ s regionem je založena na intenzivních stycích školy se 
státními zařízeními, soukromými společnostmi i církevními institucemi v oblasti 
zdravotnictví i sociální péče. Dlouhodobě se jako účinné propojení jeví spolupráce se 
zdravotními a sociálními institucemi v regionu Praha a Středočeský kraj. 
Na webových stránkách školy je přímo umístěný odkaz na burzu práce (viz 
http://www.vszdrav.cz/cz/leve–menu/burza–prace/), kde jsou prolinky na 

https://portal.mpsv.cz/sz/stat/abs/polo
http://www.vszdrav.cz/cz/leve-menu/burza-prace/
http://www.vszdrav.cz/cz/leve-menu/burza-prace/
http://www.vszdrav.cz/cz/leve-menu/burza-prace/
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personální oddělení konkrétních institucí. Dále jsou zde umisťovány další individuální 
nabídky. VŠZ pořádá konference, na které jsou zváni budoucí zaměstnavatelé. 
 
Management nemocnic a zdravotnických zařízení využívá možnosti přijít mezi 
studenty a v rámci nabídky pracovních příležitostí seznamuje studenty s možnostmi 
práce v jejich zařízeních. 

 
V této oblasti VŠZ spolupracuje s následujícími institucemi: 

 
1. Agentura zdravotní domácí péče, Kladenská 276/57, Praha 6 
2. B. Braun Medical s. r. o., V Parku 2335/20, Praha 4 
3. Centro Cardiologico Monzino S.p.A., Via Parea 4, Milano, Itálie 
4. Citylab, spol. s r. o., klinické laboratoře, Čílova 303/10, Praha 6 
5. Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 50, Praha 10 
6. Fakultní nemocnice Na Bulovce, Budínova 2, Praha 8 
7. Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou 
8. GENNET s. r. o., Kostelní 292/9, Praha 7 
9. NH Hospital, Okruhová 1135/44, Praha 5 
10. IKEM, Vídeňská 1958, Praha 4 
11. Komplexní domácí péče EZRA, Izraelská 1, Praha 3 
12. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, Dittrichova 17, Praha 2 
13. Mediscan Group s.r.o., Šustova 1930, Praha 4 
14. MS CARE s.r.o., Kryštofova 1017/13, Praha 4 
15.  Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, Vlašská 36, Praha 1 
16. Nemocnice Na Františku s poliklinikou, Na Františku 847/8, Praha 1 
17. Nemocnice na Homolce, Roentgenova 2, Praha 5 
18. Nemocnice sv. Alžběty, Na Slupi, Praha 2 
19.  NOMAMED, s. r. o., Kartouzská 204/6, Praha 5 
20. Oblastní nemocnice Kladno, Vančurova 1548, Kladno 
21. Medical Care GmbH, Calwer Str. 1, Böblingen, SRN 
22. POMAD, Péče o matku a dítě, Záhřebská 30, Praha 2 
23. Psychiatrická léčebna Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 
24. Státní zdravotní ústav, Šrobárova 48, Praha 10 
25. Ústav hematologie a krevní transfuze, U Nemocnice 504/1, Praha 2 
26. Ústav pro péči o matku a dítě, Podolské nábřeží 157, Praha 4 
27. Ústřední vojenská nemocnice, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6 
28. Vsetínská nemocnice, a.s., Havlíčkovo nábřeží 600, Zlín 
29. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U Nemocnice 2, Praha 2 
30. ze:ro Berufsausübunggemeinschaft Bodelschwingstr. 10/3, Schwetzingen, 

Německo 
31. Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, Vančurova 1544, Kladno 
32.  Fakultní nemocnice Motol, V Úvalu 84, Praha 5 
2016 nově uzavřené smlouvy 
33. Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, Korunní 98, Praha 10 
34. Mediterra, U Malvazinky 177, Praha 5 
35. Rehabilitační nemocnice Beroun, Veselého 493, Beroun 
36. Klinika Dr. Pírka, Na celně 885, Mladá Boleslav 
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 smlouva = klinické odborné praxe  
 smlouva = zahraniční spolupráce 
  

Škola měla se všemi subjekty uzavřeny smlouvy o spolupráci, které zahrnovaly 
vymezení zaměření spolupráce, včetně praxe studentů a zapojení pracovníků z praxe 
do vzdělávacího procesu školy. Místem odborné praxe studentů jsou i další pracoviště 
na území celé České republiky s ohledem na profesní orientaci studentů. 

 
Posilování image školy, zvýšení externí a interní prestiže školy probíhá formou 
prezentace v médiích a kontaktem s veřejností na Dnech otevřených dveří. VŠZ 
aktivně spolupracuje s Českou asociací sester, která pravidelně přiděluje námi 
realizovaným sympoziím, konferencím a workshopům kreditní body. 

5. Zájem o studium 

 
Na studijní zdravotnické programy v bakalářském stupni studia VŠZ obdržela celkem 
322 přihlášek, počet přijatých studentů byl 279, počet studentů zapsaných ke studiu 
byl 254 ( tabulka 5.1). 

 
Ve srovnání s rokem 2015 byl počet přihlášek nižší o 38 (v roce 2015 byl počet 
přihlášek 360). Došlo k poklesu počtu přijatých ke studiu ve srovnání s rokem 
minulým o 52 studentů, došlo i k poklesu zapsaných studentů o 39 osob. 

 
Přijímací zkoušky 

 
Uchazeč/ka o studium na Vysoké škole zdravotnické, o. p. s. je povinen splnit 
následující podmínky k přijetí do studijního oboru: 

 Ke studiu může být přijat/a uchazeč/ka, který/á úspěšně ukončil/a 
středoškolské vzdělání maturitní zkouškou (zákon č. 111/1998 Sb.). 

 Jeho/ její zdravotní stav splňuje zdravotní kritéria stanovená pro studium 
a výkon povolání (pracovní pozice), které je v souladu s platnou legislativou. 

 Uchazeč/ka splnil/a podmínky přijímacího řízení vysoké školy, které jsou 
v souladu s § 48 a násl. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně 
a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách). 

 Cizinci mohou studovat ve studijním programu na základě legislativy platné 
v České republice po splnění všech požadavků, které na ně legislativa České 
republiky klade. V rámci přijímacího řízení na všechny akreditované studijní 
obory je požadováno osvědčení o vykonání Certifikované zkoušky z češtiny pro 
cizince (CCE), a to na úrovni B2. 

 
Uchazeči o studium oboru Všeobecná sestra a Porodní asistentka se podrobují testu 
zaměřenému na znalosti z biologie člověka a psychologie na středoškolské úrovni. 

 
Uchazeči o studium oboru Radiologický asistent se podrobují testu zaměřenému na 
znalosti z biologie člověka a fyziky na středoškolské úrovni. 
Uchazeči o studium oboru Zdravotnický záchranář vykonávají talentovou a písemnou 
zkoušku. Uchazeč musí být zdravotně způsobilý k výkonu povolání zdravotnického 
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záchranáře. Talentová zkouška z tělesné výchovy je hodnocena bodově. Písemnou 
zkouškou jsou testovány znalosti z biologie a fyziky. Rozsah požadovaných znalostí 
odpovídá obsahu gymnaziálního a středoškolského učiva zakončeného maturitní 
zkouškou. 

 
Přijímací zkoušky jsou zajišťovány vlastními zdroji. VŠZ také umožňuje zájemcům 
online testy nanečisto, které slouží jako příprava pro přijímací zkoušky. 
VŠZ realizovala v roce 2016 „testy nanečisto“, pro obor Všeobecná sestra, Porodní 
asistentka, Radiologický asistent a pro obor Zdravotnický záchranář. Studenti tak měli 
možnost ověřit si vstupní znalosti v testech, které se zaměřením, náročností, 
strukturou i způsobem řešení podobají testu u přijímacích zkoušek. Úspěšnost v testu 
sloužila pouze pro uchazeče. Na testy se zájemci přihlašovali z webových stránek 
školy. Test si mohou studenti zkoušet vícekrát, při každém spuštění se generuje nový 
test. Zpráva o přijímacím řízení je uveřejňována na úřední desce viz 
http://www.vszdrav.cz/cz/leve–menu/uredni–deska/zpravy–o–prijimacim–rizeni/. 

 
VŠZ neuskutečňuje magisterské ani doktorské studijní programy. 

 
 Spolupráce se středními školami. 

 
VŠZ spolupracuje se středními zdravotnickými a vyššími odbornými školami 
zdravotnickými, a to nejen ve spádové oblasti. Pro tuto příležitost jsou připraveny 
informační brožury, kde je představena nejen VŠZ jako celek, ale jsou zde podrobně 
popsány i jednotlivé studijní obory. Střední a vyšší školy jsou pravidelně informovány 
direct mailovou formou o termínech Dnů otevřených dveří, termínech přijímacích 
zkoušek, ale jsou také zvány na odborné akce VŠZ (odborná ošetřovatelská 
konference, atp.) 
 
Pro zájemce o studium škola pořádá pravidelně dvakrát ročně (většinou na začátku 
února a dubna) Dny otevřených dveří. Součástí prezentace školy a oborů je také 
krátká anketa. Jejím cílem je profilovat zájemce tzn. zjistit odkud na VŠZ přicházejí, 
jakou mají motivaci pro studium u nás a kde získávají informace o studiu na VŠZ. 
Struktura uchazečů není konstantní – nejčastěji se Dnů otevřených dveří zúčastňují 
studenti vyšších odborných zdravotnických škol a středních zdravotnických škol, dále 
pak zájemci z praxe a nejméně bývá studentů gymnázií. Mezi nejčastější motivy ke 
studiu dlouhodobě patří zájem o obor, uplatnění v praxi a dobrá pověst školy. 
Studenti při získávání informacích o naší škole pracují buď s referencí přátel, 
pedagogů a rodičů nebo vyhledávají informace na internetu. Studenti navštěvují 
přímo webové stránky VŠZ a nebo jsou na ně směřováni přes rejstříkové weby, kde 
probíhala bannerová inzerce (www.vysokeskoly.cz, www.kampomaturite.cz). Trend 
současných i budoucích studentů, preference internetu sledujeme dlouhodobě nejen 
na našich webových stránkách, ale také na facebookovém profilu školy. 
 

6. Akademičtí pracovníci 

 

 Přepočtené počty (podíl celkového počtu skutečně odpracovaných hodin za sledované 

 období všemi zaměstnanci a celkového ročního fondu pracovní doby připadajícího na 

http://www.vszdrav.cz/cz/leve-menu/uredni-deska/zpravy-o-prijimacim-rizeni/
http://www.vysokeskoly.cz/
http://www.kampomaturite.cz/
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 jednoho zaměstnance pracujícího na plnou pracovní dobu) akademických a vědeckých 

 pracovníků ve struktuře dle vnitřního kvalifikačního řádu vysoké školy (tabulka 6.1) 

 
 Na VŠZ je fyzicky přepočtených 30,2 úvazků, z toho 20,6 žen (tabulka 6.1). 
 

 Věková struktura akademických a vědeckých pracovníků s uvedením počtu žen (ve 

struktuře dle vnitřního kvalifikačního řádu vysoké školy (tabulka 6.2) 

 
Věkový průměr akademických pracovníků VŠZ převažuje nad 50 let (tabulka 6. 2). 

 
 Počty akademických pracovníků podle rozsahu pracovních úvazků a nejvyšší dosažené 

kvalifikace (tabulka 6.3) 

 
Na VŠZ působí 4 profesoři, 5 docentů, 9 akademických pracovníků s tituly DrSc.,CSc., 
Dr., Ph.D. Th.D. a 9  odborných asistentů (tabulka 6.3). 

 
Počty akademických pracovníků s cizím státním občanstvím (tabulka 6.4) 

 
V roce 2016 byli na VŠZ zaměstnaní 2 akademičtí pracovníci s cizím státním 
občanstvím. 

 
 Počty docentů a profesorů jmenovaných v roce 2016 s uvedením jejich průměrného 

věku (tabulka 6.5) 

 
V roce 2016 nebyl jmenován docent nebo profesor. 

 

Přehled kurzů dalšího vzdělávání akademických pracovníků vysoké školy  

(tabulka 2.6, 2.7) 

  
- „Intenzivní žilní vstupy v ošetřovatelské péči“. Sympozium pořádané ve spolupráci 

s Aeskulap Akademií -  1. 3. 2016. Sympozia se zúčastnilo 108 akademických 
pracovníků a studentů VŠZ. 
 

  Kariérní řád pro akademické pracovníky a motivační nástroje pro odměňování 

zaměstnanců v závislosti na dosažených výsledcích 

 
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. má zpracovanou strategii ke zvyšování vzdělání 
pedagogických pracovníků. Tato strategie má přímou vazbu na finanční ohodnocení 
uvedených pracovníků. 
Tuto oblast řeší Pokyn ředitele VŠZ č. 4/2013 ke sledování činností akademických 
pracovníků na VŠZ, o. p. s. 
VŠZ podporuje zaměstnance v jejich profesním růstu, umožňuje jim další studium, 
účast na odborných konferencích a odborných akcích. 
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7. Sociální záležitosti studentů a zaměstnanců 

 
V roce 2016 pobíralo stipendia celkem 131 studentů, z toho 18 studentů pobíralo 
prospěchové stipendium, 1 student sociální stipendium a 112 studentů ubytovací 
stipendium (tabulka 3.4). 

 

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s., vydává v souladu s § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 
111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon 
o vysokých školách), v platném znění, Stipendijní řád. Stipendium podle tohoto 
stipendijního řádu vyplácí Vysoká škola zdravotnická, o. p. s., z vlastních zdrojů, 
zejména z příspěvků, dotací a grantů a z dotace na stipendia poskytované MŠMT 
podle § 40 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Kromě stipendia podle tohoto 
stipendijního řádu může student obdržet stipendium přiznané ministerstvem podle 
vyhlášených programů. Stipendijní řád stanovuje druhy stipendií, podmínky jejich 
přiznání a způsob vyplácení. Vysoká škola může studentovi přiznat: 

 prospěchové stipendium, 

 mimořádné stipendium, 

 ubytovací stipendium, 

 sociální stipendium. 
 

Co se týče sociálního znevýhodnění, je studentům v rámci smlouvy o zabezpečení 
studia čl. IV, bod 2, písm. b) a ve Statutu Vysoké školy zdravotnické, o. p. s. části druhé 
čl. 12 odst. 3 je uvedena možnost snížení nebo prominutí poplatku za studium a dále 
je umožněno zažádat o splátkový kalendář k úhradě školného nebo o odložení 
poplatku za studium. Stipendia jsou každoročně vyhlašována Směrnicí rektorky na 
následující akademický rok. 

 
Na Vysoké škole zdravotnické, o. p. s. je zřízeno Poradenské centrum, které garantuje 
odbornou péči o psychosomatickou kondici posluchaček a studentů všech oborů. V 
poradenské činnosti pomáhá diskrétně řešit psychosociální problematiku v oblasti 
osobní, rodinné, partnerské i v oblasti mezilidských vztahů. Vytváří optimální 
předpoklady pro stabilitu psychického stavu klientů a spolupracuje na vytváření 
záměrů pro jejich blízkou i vzdálenou budoucnost. Provádí i nejnáročnější 
psychoterapeutické služby a činnosti vedené v Katalogu prací pod označením 1.5.1. 
Poradna umožňuje psychoterapii formou rozhovoru i formou nejmodernějších 
terapeutických metod v práci s tělem, poskytuje psychoterapeutické služby, pracuje 
v protistresových programech, v individuální a skupinové terapii. 
Služby v centru poskytuje PhDr. Eva Kymrová, PhD., specialistka v metodách One 
Brain Of the Person – Centered Approach a hlubinné abreaktivní psychoterapie. 

 
Studium podle individuálních studijních plánů není studentům umožňováno. VŠZ ani 
tuto možnost neuvádí ve svých vnitřních předpisech. V rámci organizace studia, 
studijního a zkušebního řádu byl zatím vždy nalezen dostatečný prostor pro řešení 
vzniklých situací (podmíněný zápis, rektorský termín, přerušení nebo opakování). 
Zdravotně postižení studenti ke studiu přijímáni nejsou, neboť VŠZ realizuje studijní 
obory, které zdravotně postižení studenti primárně studovat nemohou, a to 
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v souladu s Přílohou č. 2 a § 6 vyhlášky MZ ČR č. 79/2013 Sb. ze dne 26. března 2013, 
o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních 
službách, (vyhláška o pracovně–lékařských službách a některých druzích posudkové 
péče). Přesto však vysoká škola disponuje bezbariérovým vstupem do budovy a také 
sociálním zázemím pro handicapované osoby. Možnost pomoci studentům ve složité 
sociální situaci je zakotvena ve Stipendijním řádu vysoké školy (viz 
http://www.vszdrav.cz/userdata/files/Stipendijni_rad.pdf). 

 
Na škole studují také i cizí státní příslušníci, kteří překonávají jazykovou bariéru 
v rámci využívání konzultačních hodin akademických pracovníků školy. 

 
Mimořádně nadaní studenti se zúčastňují různých projektů a výjezdů do ciziny. 
Studenti s vynikajícími studijními výsledky (studijní průměr 1,00 – kategorie „A“, 
studijní průměr 1,01–1,20 – kategorie „B“) mohou získat prospěchové stipendium. 
Studijní průměr se počítá se zaokrouhlením na dvě desetinná místa. Maximální výše 
stipendia je 500,– Kč za měsíc. Dále mohou studenti získat za vynikající prezentaci 
odborných výsledků výzkumné práce na návrh vedoucího katedry mimořádné 
stipendium až do výše 2 000,– Kč za kalendářní rok nebo za vynikající sportovní 
výsledky až do výše 1 000,– Kč za kalendářní rok. 
Studenti Vysoké školy zdravotnické, o. p. s. jsou řádnými studenty ve smyslu zákona 
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, a tudíž mohou využívat 
možnosti kolejního a agenturního způsobu ubytování a menzovního způsobu 
stravování. Mimo to jsou v budově školy instalovány automaty k zajištění teplých 
a studených nápojů a rovněž je instalován potravinový kusový automat k poskytování 
občerstvení v podobě studené kuchyně. VŠZ nemá vlastní koleje a ani nevydává 
hlavní jídla. Pro studenty je zřízena malá jídelna, ve které jsou k dispozici mikrovlnné 
trouby, rychlovarné konvice včetně nádobí k případnému využití (tabulka 12.1). 

 
 Péče o zaměstnance 

 
Pracovní prostředí na všech pracovištích je na vysoké estetické úrovni. Pracovny 
i kanceláře jsou vybaveny kvalitním nábytkem na míru s potřebnou, průběžně 
doplňovanou a modernizovanou technikou včetně zázemí – malé kuchyňky s lednicí 
a mikrovlnnou troubou, a to na každém patře. V budově jsou instalovány nápojové 
a jídelní automaty – je dohlíženo na dobrou kvalitu a širokou nabídku nápojů 
i potravin. Všichni pracovníci mají zdarma zajištěn pitný režim. 

 
VŠZ poskytuje tyto zaměstnanecké výhody: 
 5 týdnů dovolené THP, 8 týdnů u akademických pracovníků 
 motivační odměny 
 zvýhodněné mobilní volání – hlasové a datové služby – mobilní přístroje 
 jazykové a zaměstnanecké kurzy 
 Microsoft Office zdarma do soukromých zařízení + antivirový program 
 možnost parkování na parkovišti v blízkosti školy 
 služby kadeřnice 
 vánoční setkání se sportovní akcí a večeří 
 teambuilding 

http://www.vszdrav.cz/userdata/files/Stipendijni_rad.pdf
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Vedoucí zaměstnanci školy včetně pracovnic na studijním oddělení mají služební 
mobilní telefony s připojením na internet. Akademičtí pracovníci jsou dále vybaveni 
přenosnými počítači pro práci nejen ve škole, ale i v domácím prostředí. 

 

8. Infrastruktura 

Fondy knihoven (dle tabulky) (tabulka 12.2) 

 

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Počet 

Přírůstek knihovního fondu za rok 112 

Knihovní fond celkem 2706 

Počet odebíraných titulů periodik: 
– fyzicky 
– elektronicky (odhad) * 12/3 

 
Středisko vědeckých informací Vysoké školy zdravotnické, o. p. s. (dále knihovna) je 
registrováno na Ministerstvu kultury pod evidenčním číslem MK 6552/2015 jako 
veřejná specializovaná knihovna (sigla: ABD184) s profilovaným fondem zaměřeným 
na vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků. Knihovna poskytuje služby 
pro studenty vysoké školy, akademické pracovníky, zaměstnance školy, ale i širokou 
veřejnost. Knihovna je otevřena 20 hodin týdně, na základě individuální domluvy 
kdykoli v rámci pracovní doby. 
Středisko vědeckých informací Vysoké školy zdravotnické, o. p. s. (dále knihovna) 
prošlo v roce 2016 zásadní organizační a systémovou restrukturalizací. V průběhu 
akademických prázdnin došlo ke stěhování knihovny do nových prostor, čímž se 
zvýšila integrita s organizačně–administrativními odděleními vysoké školy (především 
pak studijním oddělením). 
V rámci stěhování pak proběhla kompletní revize fondu a jeho konverze do nového 
knihovního systému KOHA. KOHA je open–sourcový knihovní systém, jehož vývoj 
sleduje nejnovější trendy ve zpracování a vyhledávání dokumentů. Systém vznikl 
v roce 2000 na Novém Zélandu a v současné době existuje ve více než dvaceti 
jazykových verzích. Od roku 2015, kdy je dostupná česká jazyková mutace systému, 
konvertovalo na tento systém přes 60 českých knihoven. Instalace systému byla 
realizována interně prostřednictvím IT servisu VŠZ, retrokonverze fondu (z dosud 
používaného knihovního systému KP–WIN) byla provedena manuálně. Od začátku 
akademického roku 2016/2017 je plně funkční katalogizace monografií, výpůjční 
protokol a OPAC katalog. Tyto funkce jsou nezbytné pro plynulý chod knihovny. 
Kompletní revitalizace knihovny proběhla v období letních prázdnin. Pro další rok je 
plánována: katalogizace periodik a kvalifikačních prací, nadstavbové funkce OPAC 
katalogu a statisticko–informační funkce systému. 
V rámci retrokonverze bylo implementováno nové předmětové třídění. Dosud 
využívané přírůstkové třídění bylo, na základě požadavku větší otevřenosti volného 
fondu pro studenty, přestavěno na předmětové. Nový třídící systém kopíruje studijní 
obory vysoké školy (1 – ošetřovatelství; 2 – porodnictví; 3 – urgent; 4 – radiologie; 5 
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– behaviorální vědy; 6 – specializace; 7 – veřejné zdravotnictví; 8 – příručky; 9 – 
konferenční materiály). Pro jednotlivé předmětové kategorie byl zvolen barevný 
orientační systém s využitím tzv. tag clouds. Všechny monografie jsou k dispozici 
v absenční formě. 
Kvalifikační práce jsou uživatelům (v rámci knihovny VŠZ) zpřístupňovány prezenční 
formou. Obecně stanovuje podmínky Směrnice rektorky VŠZ číslo 6/2013 K zadávání, 
úpravě, odevzdávání a zveřejňování bakalářských prací. Snadný přístup k fulltextům 
bakalářských prací vč. posudků vedoucího práce a oponenta mají studenti 
zabezpečen prostřednictvím intranetu (Sharepoint). Nově se buduje unikátní fond 
šedé literatury ve formě doplňkových materiálů ke kvalifikačním pracím. Studenti 
vypracovávají v rámci své bakalářské práce edukační a informační materiály v podobě 
letáků, brožurek event. jiných nestandardních forem. Projekt je ve fázi sběru, 
kompletace a evidence materiálů, na které bude plynule v dalším období navazovat 
zařazení do fondu knihovny. 
Středisko vědeckých informací disponuje předplatným 12 tištěných odborných 
periodik a předplatným 1 elekronického časopisu Ošetrovateľstvo a Porodna 
asistencia. Další oborová fulltextová periodika jsou studentům zprostředkována 
prostřednictvím webových stránek knihovny: Central European Journal of Nursing 
and Midwifery; Central European Journal of Public Health; Česká radiologie; Journal 
of nursing, social studies and public health; Kontakt a Profese online. Na webových 
stránkách knihovny je také seznam základních oborových bibliografických zdrojů. 

 

Tištěná periodika v knihovně – rok 2016 

Adiktologie 4x ročně (+suppl) 

Anesteziologie a intenzivní medicína 6x ročně 

Bolest 4x ročně 

Braunoviny 6x ročně 

Česká gynekologie 6x ročně 

Česká oční optika 4x ročně 

Florence 10x ročně 

Gynekolog 4x ročně 

Ošetřovatelská péče 6x ročně 

Praktická gynekologie 4x ročně (+suppl) 

Praktická radiologie 4x ročně 

Zdravotnictví a medicína 12x ročně 

 
Knihovna poskytuje také rešeršní služby. V roce 2016 knihovna vypracovala 93 
bibliografických rešerší z nelicencovaných veřejně dostupných zdrojů. Rešeršní 
záznamy jsou transformovány do formy harvardských citací. Studenti měli v prosinci 
volný přístup do databáze Ovid Emcare, zaměřené na ošetřovatelství, zdravotnické a 
pečovatelské profese, v rámci projektu databáze měsíce. Standardně studenti a 
akademičtí pracovníci využívají licenční zdroje poskytované v rámci servisu Národní 
lékařské knihovny, služby DDS Virtuálního polytechnického katalogu (VPK) 
provozovaného Národní technickou knihovnou a služeb MVS. 
 
Roční výkaz knihovnicko–informačního pracoviště 
Středisko vědeckých informací Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. 
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Sledované období: 2016 
 

Počet knihovních jednotek 2706 

Počet výpůjček celkem 516 

Počet titulů docházejících tištěných periodik 12 

Počet rešerší zpracovaných na pracovišti 93 

Počet nově registrovaných uživatelů 63 

Rozsah úvazku pracoviště 1.0 

Výdaje na knihovní fond 42500 Kč 

Počet hodin vzdělávacích akcí 8 

Počet účastníků vzdělávacích akcí 130 

 
 Informační a komunikační služby  

 
Všechny učebny jsou vybaveny moderními dataprojektory Panasonic, širokoúhlými 
plátny a jsou ozvučeny. K dispozici jsou dále i přenosné projektory Casio. 
 
Škola má k dispozici 90 počítačů, z čehož 40 počítačů je umístěno v učebnách 
a studovně, která je studentům volně přístupná. Na všech uživatelských počítačích je 
nainstalován operační systém Windows 7 a kancelářský balík MS Office 2013. 
Všechny počítače jsou připojeny k lokální počítačové síti. Pro tiskový výstup slouží na 
škole 6 síťových tiskáren. Další tiskárny jsou umístěny v jednotlivých kabinetech 
akademických pracovníků. 

 
Datová struktura školy kompletně využívá technologie Gigabit Ethernet. Rychlost 
internetového připojení je 40 Mb/s. 

 
V kabinetu didaktické techniky je provozován program pro správu majetku školy. Ve 
studijním oddělení, kabinetech pedagogů a učebně výpočetní techniky je instalován 
databázový program pro administrativu a správu dat BAKALÁŘI. Dále jsou využívány 
zdravotnické programy (např. VAP, Turbo–asistent, výukový anatomický program 
Lidské tělo, epidemiologický program EPI6), výukový jazykový program LANDI2000 
pro anglický a německý jazyk a multimediální překladový slovník LANDIT98. 

 
Každý zaměstnanec školy a každý student má zřízen uživatelský účet, se kterým jsou 
spojena určitá přístupová práva, která rozhodujícím způsobem určují oprávnění 
uživatele ve vztahu ke zdrojům sítě. Každý student a učitel má pod tímto účtem zřízen 
školní email a přístup do školního vzdělávacího a informačního portálu spravovaného 
v aplikaci Microsoft SharePoint. Prostředí SharePoint má k dispozici řadu modulů, 
např. elektronické přihlašování ke zkouškám (k zápočtům) nebo elektronické 
přihlašování k odborné praxi. Každý modul má své specifické vlastnosti a nastavení 
a širokou škálu možností využití. Nastavení modulů lze přizpůsobovat a využívat 
v různých pedagogických situacích. Do online kurzu mohou vyučující vkládat různé 
typy studijních materiálů (např. text k nastudování, podkladový soubor ke stažení, 
elektronická skripta apod.) nebo mohou sloužit jako podpora pro konkrétní činnost 
studentů (např. diskuse nad odborným článkem, odevzdání vypracovaného úkolu, 
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absolvování testu složeného z různých typů testových úloh a další). Kurzy umožňují 
automaticky vyhodnocovat testy a další činnosti. 
 
Studenti, pedagogové a zaměstnanci školy se rovněž mohou připojit k internetu 
kdekoliv v prostorách školy přes WIFI prostřednictvím svého uživatelského účtu. 

 

9. Celoživotní vzdělávání 

 
VŠZ má 1 kurz celoživotního vzdělávání ve studijním programu Ošetřovatelství 
(tabulka 2. 6). 

 
Kurzy celoživotního vzdělávání (CŽV) na vysoké škole (tabulka 2.7) 

 
Kurz celoživotního vzdělávání ve studijním zdravotnickém programu měl v roce 2016 
celkem 0 účastníků  (tabulka 2. 7). 

 

10. Výzkumná, vývojová, umělecká a další tvůrčí činnost (ve smyslu § 1 zákona 
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách) 

 
Rozvoj výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti vysoké školy a posílení 
vazeb mezi těmito činnostmi a činností vzdělávací (dle §1 zákona č. 111/1998 Sb., 
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) 
a dle vyhlášky MŠMT č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního 
programu): 

 
 Naplňování Dlouhodobého záměru MŠMT a Dlouhodobého záměru VŠZ 

 
Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další 
tvůrčí činnosti (dále jen dlouhodobý záměr) Vysoké školy zdravotnické, o. p. s., na 
období 2016–2020 vychází z koncepčního dokumentu „Dlouhodobý záměr vzdělávací 
a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast 
vysokých škol na období 2016–2020“ MŠMT, z programového prohlášení vlády České 
republiky, z Dlouhodobého záměru ministerstva zapojení České republiky do 
vzdělávacích programů Evropského společenství, zejména Erasmus. Dále vychází 
z projektů spolupráce v oblasti strategie a řízení Výboru pro vědu a vysoké školství 
Rady Evropy. 
Aplikační vědecká činnost VŠZ stojí na obvyklých pilířích, kterými jsou: účast 
akademických pracovníků v pracovních skupinách řešících resortní granty, realizace 
vlastních projektů VŠZ, pořádání vědeckých konferencí s mezinárodní účastí, účast na 
těchto konferencích pořádaných jak partnerskými VŠ v ČR i v zahraničí, tak i jinými 
organizacemi, publikační činnost akademických pracovníků a jejich vědecká činnost 
v rámci dizertačních a habilitačních řízení. 
Tato činnost akademických pracovníků je v rámci jejich vědecko–pedagogického 
působení dále cílena do oblasti studentských aktivit: realizací studentských 
workshopů konaných paralelně s vědeckými konferencemi, zapojováním studentů do 
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akcí odborných profesních organizací, prezentováním na odborných konferencích a v 
tisku, v rámci studentských bakalářských prací a jejich oceňování při promocích. 

 
VŠZ se také přímou účastí akademických pracovníků podílela na realizaci: 

 MŠMT IPN CZ.1.07/4.1.00/33.0005 – Kvalita, relevance, efektivita, diverzifikace 
a otevřenost vysokého školství v ČR. Strategie vysokého školství do roku 2030 
(KREDO). Řešitel: MŠMT; partner VŠZ/doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. – garant 
v projektu na VŠZ. 

 
Nevýzkumné projekty/granty: 
2016–2017 
Aplikace metodiky krátkých intervencí v praxi. IČ 10678. Rozhodnutí číslo: 
SOZ/10678/6306/2016/1. Podpořeno v rámci výběrového řízení k dotačnímu 
programu „Národní program zdraví – projekty podpory zdraví“ sekce pro ochranu 
a podporu veřejného zdraví MZ ČR. Projekt je zaměřen na aplikaci mezinárodně 
ověřené a WHO doporučené metody intervence pacientů ve prospěch zdravého 
životního stylu. Podstatou projektu je zařadit informace o této metodě do výuky 
studentů oboru Všeobecná sestra a dále tuto metodu pod vedením mentorek a pod 
supervizí odborných asistentů VŠZ aplikovat do praxe ve 21 vybraných zdravotnických 
zařízeních, kde studenti realizují praxi. Cílem projektu je získání dovedností 
studentkami v aplikaci metody do praxe a pro hospitalizované  
i ambulantní pacienty zvýšení zdravotní gramotnosti o rizikových a protektivních 
faktorech životního stylu a jejich motivace ke změně chování. Předpokládaným 
dlouhodobým efektem projektu je snížení incidence chronických neinfekčních 
onemocnění, které vznikají v důsledku nezdravého životního stylu a snížení 
ekonomických ztrát, které vznikají v důsledku těchto nemocí. Hlavní řešitel: MUDr. 
Lidmila Hamplová, PhD. 
 
2016 
Aplikace metodiky krátkých intervencí v prevenci HIV/AIDS a ostatních STD.  
IČ 1832. Podpořeno v rámci výběrového řízení k dotačnímu programu „Národní 
program řešení problematiky HIV/AIDS“ sekce pro ochranu a podporu veřejného 
zdraví MZ ČR (č.j. 62183/2016–1/SOZ). Projekt je zaměřen na aplikaci mezinárodně 
ověřené a WHO doporučené metody intervence pacientů ve prospěch bezpečného 
reprodukčního chování. Podstatou projektu je zařadit informace o této metodě do 
výuky studentů oboru Všeobecná sestra a Porodní asistentka a dále tuto metodu pod 
vedením mentorek a pod supervizí odborných asistentů VŠZ aplikovat do praxe ve 21 
vybraných zdravotnických zařízeních, kde studenti realizují praxi  
a v zařízeních, kde již pracují studenti kombinované formy studia. Cílem projektu je 
získání dovedností studentkami v aplikaci metody do praxe a pro hospitalizované  
i ambulantní pacienty zvýšení zdravotní gramotnosti o prevenci HIV/AIDS  
a ostatních sexuálně přenosných onemocnění. Předpokládaným dlouhodobým 
efektem projektu je snížení incidence sexuálně přenosných onemocnění, která 
vznikají v důsledku nedodržování zásad safer sexu. Hlavní řešitel: MUDr. Lidmila 
Hamplová, PhD. 
 
 

http://www.vszdrav.cz/userdata/files/Projekt_10678_rozhodnuti_prilohy.pdf
http://www.vszdrav.cz/userdata/files/Projekt_10678_rozhodnuti_prilohy.pdf


28 

VŠZ - Výroční zpráva o činnosti za rok 2016 

2015–2017 
BuildPHE (Building Professional Higher Education Capacity in Europe). Číslo 
projektu 2015–1–PL01–KA203–017072. Cílem projektu je praktické využití definice, 
charakteristik a kritérií profesně zaměřeného vysokoškolského vzdělávání a podpora 
rozvoje škol tento typ vzdělávání nabízejících. V projektu HAPHE (2011–2013) skupina 
partnerů pod vedením EURASHE, evropské reprezentace institucí poskytujících 
takové vzdělávání, navrhla výše zmíněnou definici pro kvalitní profesně zaměřené 
vysokoškolské/terciární vzdělávání a rozpracovala související charakteristiky 
a kritéria týkající se oblasti řízení, vzdělávání a výzkumné/tvůrčí činnosti. Ve všech 
těchto aspektech je principiálním požadavkem systematická konzultace a spolupráce 
s představiteli „světa práce“ (praxe) a značný prostor pro jejich vliv na výsledné 
záměry a návrhy. Hlavní řešitel: Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Tarnowie, 
PL. Partneři: ČR (VŠZ, o. p. s. Praha, VŠTE České Budějovice, Caritas Olomouc), HR, SI, 
EE, MT, EU. 
 
2015–2016 
Norské fondy. Projekt č. 595 – "Stop násilí pro zdravotnictví", podpořeno Nadací 
Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován 
z Norských fondů. Cílem projektu je přispět k prevenci a snížení výskytu domácího 
násilí a zvýšení informovanosti o této oblasti mezi pomáhajícími zdravotnickými 
profesemi. Hlavní řešitel: ROSA– centrum pro týrané a osamělé ženy. Partneři: VŠZ. 
Dostupné z: 
http://www.dejmezenamsanci.cz/podporene–projekty/mapa–projektu/gp:1001/ 

 
 Propojování tvůrčí činnost s činností vzdělávací 

 
V roce 2016 směřovala Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. svoji tvůrčí činnost v rámci 
propojení vědecké a pedagogické činnosti na: 
 realizaci projektů, které byly zaměřené na zapracování inovací, a to jak do 

předmětů teoretických, tak i do předmětů praktických včetně odborné praxe 
 pořádání konferencí a workshopů s aktivní nebo pasivní účastí studentů 
 publikování v recenzovaných odborných sbornících z mezinárodních vědeckých 

konferencí (domácí a zahraniční) 
 vydávání monografií nebo zpracování jejich částí 
 tvorbu studijních textů a opor 
 publikování v recenzovaných časopisech domácích a zahraničních 
 tvorbu interaktivních učebních textů 
 recenzentní a editorské práce. 

 
Za významné propojování vědecké a pedagogické práce s aplikační sférou 
považujeme členství akademických pracovníků v odborných komisích (resortních, 
institucionálních, profesních). 
 
prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc. 
Místopředseda České společnosti lékařské fyziky při ČLS JEP 
Člen gastroenterologické společnosti a hepatologické společnosti při ČSL – Biologická 
společnost, o. p. s. , Praha 

http://www.dejmezenamsanci.cz/podporene–projekty/mapa–projektu/gp:1001/
http://www.vszdrav.cz/cz/leve-menu/akademicti-pracovnici/jiri-benes
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Člen koordinační rady UK a Akademie věd pro doktorské studijní programy (Ph.D. 
studium) 
Garant oboru gastroenterologie Lékařské komory pro ČR 
 
prof. MUDr. Jaroslava Dušková, CSc., MBA 
Spolupracovník International Academy of Cytology (FIAC) 
Členka komise pro atestační zkoušky 
Odborný posuzovatel Českého institutu pro akreditaci 

 
prof. MUDr. David Jahoda, CSc. 
Místopředseda Sekce pro kostní a kloubní infekty ČSOT 
 
prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. 
2011 jmenován odborným garantem na Odboru vědy a vzdělávání MZČR 
Česká lékařská společnost J.E. Purkyně – Onkologická společnost 
Hematologická společnost 
Internistická společnost 
Člen Učené společnosti ČR 
Člen Academia Medica Pragensis 
International Society of Hematology (ISH) 
American Society for Clinical Oncology (ASCO) 
Multinational Assocation for Supportive Care in Cancer (MASCC) 
European Association for Medical Oncology (ESMO) 
European Association for Cancer Research (EACR) 
European Association for Cancer Education (EACE) 

 
prof. MUDr. Zdeněk Seidl, CSc. 
Člen akreditační komise pro neuroradiologii 
Česká neurologická společnost 
Česká radiologická společnost 
Česká neuroradiologická společnost 
 
doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc. 
Člen – Chirurgická společnost, Gastroenterologická společnost, 
Koloproktologická sekce chirurgické společnosti – člen výboru 
Onkologická společnost 
Česká společnost pro využití laseru v medicíně – člen revizní komise 
Evropská laserová asociace – ELA 
Evropská onkochirurgická společnost 
Nositel Purkyňovy medaile a čestný člen ČLS JEP 
Španělská laserová společnost – čestný člen 
Člen Předsednictva RVS 
Soudní znalec pro obor chirurgie 
 
doc. MUDr. Jiří Málek, CSc. 
Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny – předseda komise 
pro historii oboru 

http://www.vszdrav.cz/cz/leve-menu/akademicti-pracovnici/jaroslava-duskova
http://www.vszdrav.cz/cz/leve-menu/akademicti-pracovnici/pavel-klener
http://www.vszdrav.cz/cz/leve-menu/akademicti-pracovnici/zdenek-seidl
http://www.vszdrav.cz/cz/leve-menu/akademicti-pracovnici/ladislav-horak
http://www.vszdrav.cz/cz/leve-menu/akademicti-pracovnici/ladislav-horak
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Česká společnost pro studium a léčbu bolesti 
 
doc. MUDr. Alena Měchurová, CSc. 
Členka výboru Sekce perinatální medicíny při ČGPS ČLS JEP, předsedkyně výboru 
Garant národního diabetologického programu 
Členka komise IGA MZ ČR pro obor gynekologie a porodnictví 
Členka České neonatologické společnosti 
Členka Sekce gynekologů a porodníků lůžkových zdravotnických zařízení 

 
doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. 
Členka České konference rektorů 
Od 30. 9. 2016 místopředsedkyně České konference rektorů 
Členka Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí 
v ČR 
Místopředsedkyně Sdružení profesního terciárního vzdělávání 

 
MUDr. Lidmila Hamplová, PhD. 
Členka redakční rady Central European Public Health Journal 
 
MUDr. Jiří Knor, Ph.D. 
Člen Výboru odborné společnosti urgentní medicíny ČLS JEP 
Předseda Akreditační komise MZ pro obor UM 
Soudní znalec pro obor UM 
 
Mgr. Eva Marková, Ph.D. 
Členka RVŠ 
Členka ČAS 
Členka Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí 
v ČR 
 
MUDr. Barbora Kubešová 
Členka Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP 
 
PhDr. Ivana Jahodová 
Člen expertní skupiny „Optimalizace sítě zdravotních a sociálních služeb“ (MZ ČR, 
MPSV) 
Člen expertní skupiny pro definici podmínek pro udělení, oprávnění poskytovat 
dlouhodobou péči a katalogu služeb a výkonů (MZ ČR,MPSV) 

 
Ing. Ing. Bc. Ondřej Měchura 
Česká společnost pro informatiku a kybernetiku, Akreditovaný tester ECDL 
 
PhDr. Karolina Moravcová 
Členka SIGMA THETA TAU International USA 
Členka projektové skupiny EU „Příprava regulačních mechanizmů v EU“ 

   Členka ČAS 
 

http://www.vszdrav.cz/cz/leve-menu/akademicti-pracovnici/alena-mechurova
http://www.vszdrav.cz/cz/leve-menu/akademicti-pracovnici/lidmila-hamplova
http://www.vszdrav.cz/cz/leve-menu/akademicti-pracovnici/lidmila-hamplova
http://www.vszdrav.cz/cz/leve-menu/akademicti-pracovnici/jiri-knor
http://www.vszdrav.cz/cz/leve-menu/akademicti-pracovnici/jiri-knor
http://www.vszdrav.cz/cz/leve-menu/akademicti-pracovnici/ivana-jahodova
http://www.vszdrav.cz/cz/leve-menu/akademicti-pracovnici/ivana-jahodova
http://www.vszdrav.cz/cz/leve-menu/akademicti-pracovnici/ondrej-mechura
http://www.vszdrav.cz/cz/leve-menu/akademicti-pracovnici/ivana-jahodova
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Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. 
ČAS – výkonný člen Pracovní skupina pro bezpečí zdravotníků 
Aesculap Akademie – Bezpečí personálu European Violence in Psychiatry Research 
Group 
 
PhDr. Mgr. Bc. Josef Taybner 
Člen Komory záchranářů 
Člen České asociace sester – sekce intenzivní medicíny 
Člen České resuscitační rady 
 
Mgr. Marie Vlachová 
Člen Akreditační komise MZ ČR 
Člen zkušební komise akreditovaných kvalifikačních kurzů MZ ČR 

 
Mgr. Ondřej Ulrych 
Člen ČAS sekce ARIP 

 
VŠZ, o. p. s. je také spoluvydavatelem vědeckého recenzovaného časopisu 
Zdravotnictví a sociální práce, časopis je zaregistrován MK ČR pod číslem E19259, 
ISSN 1336–9326. 

 
Akademičtí pracovníci školy také uplatňovali propojení vědecko–pedagogické 
činnosti účastí na mezinárodních konferencích, kongresech a sympoziích konaných 
v ČR nebo v zahraničí: 
Prezentace na zahraniční konferenci: 7 
Konference s mezinárodní účastí: 10 
Prezentace na domácí konferenci: 10 
 
Akademičtí pracovníci propojovali vědecko–pedagogickou činnost s publikační, např. 
za rok 2016 evidujeme: 
Článek v zahraničním časopise s IF: 2 
Článek v domácím časopise s IF nebo časopise zařazeném v databázi Scopus, Web of 
Science či jiné mezinárodní databázi: 1 
Článek v časopise (seznam recenzovaných periodik ČR): 5 
Článek v jiném recenzovaném časopise (zahraniční) (3) 
Příspěvek (fulltext) v recenzovaném sborníku zahraniční konference: 2 
Příspěvek (abstrakt) v recenzovaném sborníku zahraniční konference: 6 
Příspěvek (fulltext) v recenzovaném sborníku domácí konference: 9 
Příspěvek (abstrakt) v recenzovaném sborníku domácí konference: 4 
Monografie (a kapitola) vydaná v zahraničí: 2 
Skripta a učební texty (kapitoly): 6 
  
Naši akademičtí pracovníci působí i v redakčních radách renomovaných zahraničních 
i domácích časopisů. 
Členství v redakčních radách: 
KLENER, P. 
Klinická onkologie 

http://www.vszdrav.cz/cz/leve-menu/akademicti-pracovnici/ondrej-mechura
http://www.vszdrav.cz/cz/leve-menu/akademicti-pracovnici/josef-taybner
http://www.vszdrav.cz/cz/leve-menu/akademicti-pracovnici/marie-vlachova
http://www.vszdrav.cz/cz/leve-menu/akademicti-pracovnici/pavel-klener
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Časopis lékařů českých 
Hematology (Harwood Academic Publisher) 
Hematological Oncology (Willey Chichester) 
Biomarkers and Environment 
Medical Science 
KNOR, J. 
externí recenzent časopisu Urgentní medicína 
MÁLEK, J. 
European Society of Anaesthesiology, Anesteziologie a intenzivní medicína – člen 
rady recenzentů 
Chinese Journal of Clinicians – člen redakční rady 
NĚMCOVÁ, J.  
Zdravotnictví a sociální práce 
HAMPLOVÁ, L. 
Central European Public Health Journal 
Externí recenzent odborných materiálů Státního zdravotního ústavu 
Externí časopis Hygiena 
Externí recenzent časopisu kontakt  

 
  Zapojování studentů bakalářských studijních programů do tvůrčí činnosti na vysoké 

škole 

 
2015–2016 
Norské fondy. Projekt č. 595 – „Stop násilí pro zdravotnictví“, podpořeno Nadací 
Open Society Fund Praha z programu Dejme (že) nám šanci, který byl financován 
z Norských fondů. VŠZ byla partnerem v projektu organizace ROSA – centrum pro 
týrané a osamělé ženy. Cílem projektu bylo přispět k prevenci a snížení výskytu 
domácího násilí a zvýšení informovanosti o této oblasti mezi pomáhajícími 
zdravotnickými profesemi. 

 
V roce 2016 získala Vysoká škola zdravotnická o. p. s. dotace z Ministerstva 
zdravotnictví na realizaci 2 projektů v rámci dvou samostatných výběrových 
dotačních řízení sekce ochrany a podpory veřejného zdraví Ministerstva zdravotnictví 
ČR. Jednalo se o dotační řízení „Národní program zdraví – projekty podpory zdraví“, 
z něhož byl podpořen projekt s názvem Aplikace metodiky krátkých intervencí v praxi 
a o dotační řízení „Národní program řešení problematiky HIV/AIDS“, z něhož byl 
podpořen projekt s názvem Aplikace metody krátkých intervencí v prevenci šíření 
HIV/AIDS a ostatních STD. Oba projekty byly podány jako dvouleté s dobou realizace 
v letech 2016–2017. Vedoucí Katedry specializace ve zdravotnictví doc. MUDr. 
Lidmila Hamplová PhD. je hlavní řešitelkou obou projektů. Na naplňování projektu 
Aplikace metodiky krátkých intervencí v praxi participují kromě koordinátorky 
odborné praxe z Katedry specializace ve zdravotnictví Mgr. Renaty Procházkové též 
akademické pracovnice z katedry ošetřovatelství, a to vedoucí Katedry 
ošetřovatelství Mgr. Eva Marková Ph.D. a odborná asistentka Katedry ošetřovatelství 
PhDr. Jana Hlinovská PhD. Členkou řešitelského týmu je i a prorektorka Vysoké školy 
zdravotnické o. p. s. Ing. Soňa Jexová, PhD. Na projektu Aplikace metody krátkých 
intervencí v prevenci šíření HIV/AIDS a ostatních STD participuje koordinátorka 

http://www.vszdrav.cz/cz/leve-menu/akademicti-pracovnici/jiri-knor
http://www.vszdrav.cz/cz/leve-menu/akademicti-pracovnici/ladislav-horak
http://www.vszdrav.cz/cz/leve-menu/akademicti-pracovnici/lidmila-hamplova
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odborné praxe z Katedry specializace ve zdravotnictví Mgr. Renata Procházková a 
prorektorka Vysoké školy zdravotnické o. p. s. Ing. Soňa Jexová, PhD. Projekty jsou 
realizovány v rámci komunitní praxe studentů v 21 smluvních zdravotnických 
zařízeních v Praze a Středočeském kraji a v mnoha dalších lůžkových a ambulantních 
zařízeních po celé ČR, kde studentky denní formy studia vykonávají individuální praxi 
nebo kde studentky a studenti kombinované formy studia pracují. Hodnocení 
realizace obou projektů po ukončení 1. roku bylo „vynikající – projekt splněn 
příkladným způsobem“. Písemné hodnocení obou projektů z MZ ČR je dostupné na 
webu VŠZ, o. p. s. v kategorii Dotace. 

 
V rámci zadávání bakalářských prací jsou témata prací úzce vázána ke studovanému 
oboru a vycházejí z potřeb společenské praxe a z plánu činnosti VŠZ, za rok 2016 
evidujeme 10 takových výstupů. Při slavnostních promocích jsou vyhlašovány 
a oceňovány nejlepší bakalářské práce v jednotlivých studijních oborech. 

 
VŠZ, o. p. s. každý rok pořádá mezinárodní konference, na kterých se podílejí 
i studenti. 19. 4. 2016 pořádala nezisková organizace ROSA společně s VŠZ a open 
Society Fund v pražském hotelu ILF 11. mezinárodní konferenci „Stop násilí ve 
zdravotnictví“ k ukončení grantového projektu, které se účastnili i studenti VŠZ. 
23. 5. 2016 studenti oboru Zdravotnický záchranář prezentovali dětem z MŠ a ZŠ 
Prahy 5 zásady první pomoci na Dětském dni pořádaném Městskou částí Praha 5 a 
Městskou policií (fotogalerie). 
3. 6. 2016 studenti oboru Zdravotnický záchranář prezentovali dětem ze ZŠ 
K Milíčovu, Praha 4 zásady poskytování první pomoci v rámci zdravotně-výchovné 
akce DEN BEZ ÚRAZŮ pořádaného Hygienickou stanicí hlavního města Prahy na ZŠ 
K Milíčovu (poděkování). 
19. 10. 2016 workshop konaný k 3. ročníku mezinárodní konference Zážitková 
pedagogika pořádaného Vysokou školu tělesné výchovy a sportu PALESTRA 
(fotogalerie). 
 21. 10. 2016 proběhlo metodické cvičení hromadného neštěstí (60 studentů ZZ + VS), 
simulace hromadného neštěstí při výbuchu neznámé látky, nácvik třídění a odsunu 
raněných. 
7. 11. 2016 studenti oboru Zdravotnický záchranář prezentovali pod vedením Mgr. 
Jaroslava Pekary, Ph.D. zásady poskytování první pomoci při infarktu myokardu a 
cévní mozkové příhodě na Dnech zdraví – Zdravé srdce pořádaných Městskou částí 
Praha 8 (program). 
14. 12. 2016 VŠZ pořádala první ročník Zdravotnických olympijských her (pozvánka), 
(foto galerie). 

 

http://www.vszdrav.cz/cz/leve-menu/fotogalerie/ddm-2016/
http://www.vszdrav.cz/userdata/files/20160603.pdf
http://www.vszdrav.cz/cz/leve-menu/fotogalerie/workshop-palestra-2016/
http://www.vszdrav.cz/userdata/files/20161107b.jpg
http://www.vszdrav.cz/userdata/files/20161214b.pdf
http://www.vszdrav.cz/cz/leve-menu/fotogalerie/zoh-2016/
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 Účelové finanční prostředky na výzkum, vývoj a inovace  

 
Na výzkum, vývoj a inovace byly v roce 2016 získány finanční prostředky ve výši  
498 000 Kč (řešení všech níže uvedených projektů bylo realizováno přímo VŠZ): 

 
 V rámci dotačního řízení „Národní program zdraví – projekty podpory zdraví“ byl 

podpořen projekt č. 10678 Aplikace metodiky krátkých intervencí v praxi částkou 
332 000 Kč. 
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 V rámci dotačního řízení „Národní program řešení problematiky HIV/AIDS“ získala 
VŠZ pro projekt č. 1832 s názvem Aplikace metody krátkých intervencí v prevenci 
šíření HIV/AIDS a ostatních STD 166 000 Kč. 

 
 Vědecké konference (spolu) pořádané vysokou školou (počet v roce 2016, kolik bylo 

s mezinárodní účastí) (tabulka 8.1) 

 
                      Vědecké konference s mezinárodní účástí: 
 

 "Sport a zážitková pedagogika 2016" 3. ročník mezinárodní vědecké konference. 
Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o., ve spolupráci s 
Univerzitou Śląski v Katowicích a Vysokou školou zdravotnickou,  
o. p. s. v Praze, 20. 10. 2016, workshopy 18. – 19. 10. 2016. 

 „Stop násilí ve zdravotnictví“. Mezinárodní konference ke grantovému projektu z 
norských fondů, pořádaná neziskovou organizací Rosa, Nadací Open Society 
Found a VŠZ, o. p. s., Praha, 19. 4. 2016. 
 
Vědecké konference: 
 

 SVOČ – školní kolo ve studijním programu – Ošetřovatelství. 29. 6. – 1. 7. 2016, 
Edukační centrum Vsetín 

  „Intenzivní žilní vstupy v ošetřovatelské péči“. Sympozium pořádané ve spolupráci 
s Aeskulap Akademií. 1. 3. 2016. 

 
 
 

 
 

 Podpora studentů doktorských studijních programů a pracovníků na tzv. post-

doktorandských pozicích  

 
Akademičtí i ostatní zaměstnanci VŠZ pracují na svém odborném růstu. Aktivně se 
účastní odborných seminářů a konferencí pořádaných vysokými školami, odbornými 
lékařskými společnostmi, nemocnicemi nebo sesterskými organizacemi, u nás  
i v zahraničí, odborných stáží na různých zdravotnických pracovištích, studijních 
pobytů ve zdravotnických zařízeních. Akademičtí pracovníci si dále zvyšují vzdělání 
v doktorském a dalším studiu. Na Jihočeské univerzitě České Budějovice na Zdravotně 



36 

VŠZ - Výroční zpráva o činnosti za rok 2016 

sociální fakultě ukončil doktorandské studium Mgr. Jaroslav Pekara. Na Vysoké škole 
zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislavě pokračují v doktorandském 
studiu PhDr. Ivana Jahodová a PhDr. Karolina Moravcová. Na Trnavské univerzitě na 
Fakultě zdravotnictva a sociálnej práce pokračovala v doktorandském studiu PhDr. 
Jarmila Verešová. Od akademického roku 2016/2017 přestoupila z Trnavské 
univerzity a pokračuje v doktorandském studiu na Vysokej škole zdravotnictva a 
socialnej práce sv. Alžběty v Bratislavě. 

 
Na Trenčianské univerzitě Alexandra Dubčeka na Fakultě zdravotnictva složila 
rigorózní zkoušku PhDr. Jana Toufarová. 
PhDr. Karolina Stuchlíková pokračuje od roku 2015 v doktorandském studiu na 
Fakultě ošetrovateľstva a zdravotnických odborných štúdií SZU v Bratislavě. 
PhDr. Miroslava Kubicová ukončila v roce 2015 rigorózní zkoušku na Vysokej škole 
zdravotnictva a sociálnej práce sv. Alžběty v Bratislavě a pokračuje v doktorandském 
studiu na téže vysoké škole. 
PhDr. et Mgr. Josef Taybner ukončil studium zakončené rigorózní zkouškou na Vysoké 
škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislavě. 

 
MUDr. Lidmila Hamplová, PhD. podala žádost o zahájení habilitačního řízení v oboru 
veřejné zdravotnictví na Slovenské zdravotnické univerzitě v Bratislavě dne  
29. 12. 2016. 

 
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. má zpracovanou strategii ke zvyšování vzdělání jak 
pedagogických, tak i technicko–hospodářských pracovníků školy. Tato strategie má 
přímou vazbu na finanční ohodnocení (Pokyn ředitele VŠZ č. 4/2013). 

 
Podíl aplikační sféry1 na tvorbě a uskutečňování studijních programů 

 
Studijní obory jsou koncipovány v souladu s požadavky Směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2005/36/ES, o uznávání odborných kvalifikací a zákona MZ  
č. 96/2004 Sb., v platném znění, o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti 
k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících 
s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 
o nelékařských zdravotnických povoláních), vyhlášky MZ č. 55/2011 Sb., v platném 
znění, kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných 
pracovníků a vyhlášky č. 129/2010 Sb., v platném znění, kterou se stanoví minimální 
požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu 
nelékařského povolání. 
Toto legislativní zakotvení VŠZ ve svých studijních programech plně respektuje, což je 
podloženo i vyjádřeními MZ ČR k jednotlivým studijním oborům. 
Zásadní provázanost je uskutečňována jak v teoretické, tak i praktické části studijních 
programů. V teoretické části jde o realizaci výuky renomovanými odborníky, kteří 
zajišťují provázanost a aplikaci vědeckých poznatků. V praktické části jde o oblast 
odborných praxí, které jsou uskutečňovány na špičkových akreditovaných 

                                                      
1 Subjektem aplikační sféry se zde rozumí právnická osoba, která je podnikatelem (jejíž hlavní činností není výzkum a vývoj) a orgán veřejné 

správy s přímým vyloučením jiných výzkumných organizací. 



37 

VŠZ - Výroční zpráva o činnosti za rok 2016 

zdravotnických pracovištích. Důraz je kladen na vědecké uchopení studované 
problematiky, a to jak v teoretické, tak i v empirické oblasti. 
Ve studijním oboru Všeobecná sestra jsou zakotveny požadavky uvedené  
ve Věstníku MZ ČR, 2008, částka 6. Pro studijní obor Porodní asistentka jsou 
respektovány požadavky uvedené ve Věstníku MZ ČR, 2009, částka 3. 
 
Všichni odborní akademičtí pracovníci, odborní asistenti a asistenti mají Osvědčení 
k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru Všeobecná 
sestra/Porodní asistentka/Radiologický asistent/Zdravotnický záchranář či Osvědčení 
o specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře v různých 
oborech a licenci České lékařské komory pro výkon vedoucích funkcí v daném oboru 
a tuto profesní způsobilost nadále rozvíjejí. 

 
 Spolupráce s aplikační sférou na tvorbě a přenosu inovací 

 
Zapojení do projektů a akcí pořádaných zdravotnickými zařízeními např.: 
21. 10. 2016 – metodické cvičení hromadného neštěstí (60 studentů ZZ + VS) 

 
Výstupy z bakalářských prací v podobě edukačních letáčků, karet nebo brožur jsou 
používány ve zdravotnických zařízeních k osvětě laické veřejnosti a k edukaci 
pacientů a jejich rodinných příslušníků. V roce 2016 byl počet bakalářských prací 
s přímým výstupem do praxe 10. 

 
  Uzavřené smlouvy  se subjektem aplikační sféry na využití výsledků výzkumu, vývoje 

a inovací.  

    
V roce 2016 byl celkový počet platných smluv se subjektem aplikační sféry 32  
(v roce 2015 byl počet smluv 30). 

 
Zdravotnické zařízení: 

 
1. Agentura zdravotní domácí péče 
2. Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 
3. Fakultní nemocnice Na Bulovce, Praha 8 
4. B. Braun Medical s. r. o. 
5. GENNET, s. r. o. 
6. Johnson&Johnson 
7. Fakultní nemocnice v Motole 
8. Fakultní nemocnice Thomayerova nemocnice, Praha 4 
9. IKEM 
10. Komplexní domácí péče EZRA, Izraelská, Praha 3 
11. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje 
12. MEDICENTRUM PRAHA, a. s. 
13. PMK Medical Care 
14. Nemocnice Na Homolce, Praha 5 
15. NH Hospital a. s. Nemocnice Hořovice 
16. Oblastní nemocnice Mladá Boleslav 
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17. POMAD 
18. Psychiatrická léčebna Bohnice 
19. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, Praha 
20. Státní zdravotní ústav Praha 10 
21. Ústav hematologie a krevní transfúze, Praha 2 
22. Ústav pro péči o matku a dítě, Praha 4 
23. Ústav sociálních služeb Podolská, Praha 4 
24. Ústřední vojenská nemocnice Praha 
25. Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje 
26. Vsetínská nemocnice, a. s. 
27. Všeobecná fakultní nemocnice Praha 
28. 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy 
2016 nově uzavřené smlouvy 
29. Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, Korunní 98, Praha 10 
30. Mediterra, U Malvazinky 177, Praha 5 
31. Rehabilitační nemocnice Beroun, Veselého 493, Beroun 
32. Klinika Dr. Pírka, Na celně 885, Mladá Boleslav 

 
 Počty odborníků z aplikační sféry podílející se na výuce v akreditovaných studijních 

programech (tabulka 8.2) 

 
Na výuce v akreditovaných studijních programech se na VŠZ podílí 22 odborníků 
z aplikační sféry a 12 mentorů odborné praxe. 

 
 Počty studijních oborů, které mají ve své obsahové náplni povinné absolvování 

odborné praxe po dobu alespoň 1 měsíce. (tabulka 8.3) 

 
Studijní obory Všeobecná sestra a Porodní asistentka jsou koncipovány v souladu 
s požadavky Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES, o uznávání 
odborných kvalifikací. Společně se studijním oborem Radiologický asistent 
a Zdravotnický záchranář jsou akreditovány dle zákona MZ č. 96/2004 Sb., v platném 
znění, o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských 
zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní 
péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických 
povoláních), vyhlášky MZ č. 55/2011 Sb., v platném znění, kterou se stanoví činnosti 
zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků a vyhlášky č. 129/2010 Sb., 
v platném znění, kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy 
k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského povolání. 
Uvedené legislativní normy stanovují minimální délku odborné praxe u konkrétních 
studijních oborů, která však vždy přesahuje 1 měsíc. V případě studijního oboru: 

 Všeobecná sestra je to 2 320 hodin 

 Porodní asistentka 1 760 hodin 

 Radiologický asistent 1 200 hodin 

 Zdravotnický záchranář 1 800 hodin 
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Výše příjmů, které vysoká škola v roce 20161 

 
VŠZ neměla žádné příjmy, které by získala: 

  z prodeje licencí v roce 2016 

  uskutečňování placených kurzů prohlubujících kvalifikaci zaměstnanců   
subjektů aplikační sféry1  

 ze smluvních zakázek za uskutečňování tzv. smluvního prodeje 
(kontrahovaného)   výzkumu a vývoje2 

 uskutečňování placených kurzů prohlubujících kvalifikaci zaměstnanců subjektů 
aplikační sféry1 

 činností provedených v rámci odborných konzultací a poradenství nebo 
odborné činnosti pro subjekty aplikační sféry2  

 
Počet spin–off/start–up podniků podpořených vysokou školou v roce 2016 

 
VŠZ nebyly podpořeny v roce 2016 žádné spin–off/start–up podniky. 

 
Strategie pro komercializaci 

 
VŠZ jako obecně prospěšná společnost, která nevytváří zisk, nemá zpracovanou 
strategii pro komercializaci. 

 
 Působení v regionu 

 
VŠZ dále úzce spolupracuje se ZZS hl. m. Prahy, s městskou částí Praha 5, s Policií ČR, 
Praha 5 a s neziskovou organizací ROSA. VŠZ spolupracuje v rámci regionu se všemi 
stupni škol, počínaje mateřskými. 
Edukační středisko ve Vsetíně se spoluúčastnilo „Světového dne ledvin“, které 
pořádalo  Hemodialyzační středisko Vsetínské nemocnice a „Světového dne 
chronické obstrukční plicní nemoci“, který pořádaly Hospic Citadela Valašské Meziříčí, 
Domov pro seniory Podlesí u Valašského Meziříčí a další). 

 

11. Internacionalizace 

  Rozvoj mezinárodních vztahů a mezinárodního prostředí a jeho prioritní oblasti  

 
V oblasti mobilit poskytoval do 31 . 8. 2016 poradenství manažer projektů  
Ing. Václav Hofman, PhD., jehož kompetencí byla mj. koordinace programu Erasmus+.  

                                                      
1 Licenční smlouva je definována jako poskytnutí práva ve sjednaném rozsahu a na sjednaném území na nabytí či poskytnutí licence na 

některou z ochran duševního a průmyslového vlastnictví. Licenční smlouvy se uzavírají k patentovaným vynálezům, resp. zapsaným užitným 
vzorům, průmyslovým vzorům, topografii polovodičových výrobků, novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat či k ochranným známkám 
písemnou smlouvou. Poskytovatel opravňuje nabyvatele ve sjednaném rozsahu a na sjednaném území k výkonu práv z duševního 
a průmyslového vlastnictví a nabyvatel se zavazuje k poskytování určité úplaty (licenční poplatky) nebo jiné majetkové hodnoty. Nabyvateli 
přitom nehrozí obvinění z narušení duševního vlastnictví či autorského práva ze strany poskytovatele. 
2 Smluvní výzkum je výzkum na zakázku, který vychází ze spolupráce (interakce) specificky plnící především výzkumné potřeby subjektů 

aplikační sféry a vysokoškolská instituce je pro subjekt aplikační sféry realizuje dle jeho požadavků a potřeb výzkum, na který jsou jí tímto 
subjektem poskytovány finanční prostředky. Typicky zahrnuje rozsáhlejší projekty, originální výzkum a psaný report. Obvykle bývá výzkum 
na zakázku zadán jednou konkrétní externí organizací (pro její potřebu). Není rozhodující, zda finanční prostředky, které subjekt aplikační 
sféry na takový smluvní výzkum vynaložil, pochází z veřejných či soukromých zdrojů. Za smluvní výzkum nelze považovat případ, kdy je vysoká 
škola příjemcem účelové podpory na aplikovaný výzkum. 
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Od 1. 9. 2016 převzala agendu RNDr. Jana Jílková, Ph.D., která zajišťuje osobní 
prezentaci možností programu a nábor studentů, komunikaci s potenciálními zájemci 
a komplexní péči o ně. Na webových stránkách školy se pravidelně aktualizují 
informace, včetně vypisování výběrových řízení 
(http://www.vszdrav.cz/cz/vszdrav/zahranicni–spoluprace/erasmus/). V souvislosti 
s naplněním požadavků Charty Erasmus+ (ECHE) apelujeme na diseminaci získaných 
zahraničních zkušeností a dovedností na trh práce v České republice po návratu 
studentů ze stáží a studijních pobytů. 

 
   V roce 2016 byla uzavřena spolupráce: 

1. Università Tor Vergata, Roma, Italy. 

2. School of Economics, Law and Medical Sciences in Kielce, Poland 

VŠZ rozvíjela kontakty se zahraničními partnery v oblasti vzdělávání a probíhala 
spolupráce s významnými zdravotnickými institucemi a vysokými školami ve Velké 
Británii, v Německu, Itálii a Slovenské republice. V rámci programu Erasmus měli 
studenti a akademičtí pracovníci možnost realizovat studijní a výukové pobyty, 
pracovní stáže a školení. 
Mobility studentů jsou nadále provázeny poměrně malým zájmem, přesto se síť 
zahraničních partnerských VŠ stále rozšiřuje a nadále oslovujeme další partnerské 
školy, které by poskytly kompatibilitu studijních programů a oborů. Od zapojení do 
programu Erasmus+ v akademickém roce 2005/2006 se počet vyjíždějících studentů 
nezvýšil. Přesto realita mobilit zdaleka neodpovídá projevovanému zájmu 
a nabízeným možnostem. Studenti mají malý zájem především z důvodu finanční 
náročnosti. Nejvíce vyjíždějí studenti studijního programu Ošetřovatelství. 
Studentské mobility i pracovních stáží v zahraničních nemocnicích se však účastní 
pouze jednotlivci. Zahraniční stáže a praxe nejsou povinnou součástí studijních 
programů. VŠZ spolupracovala dále v rámci bilaterální spolupráce s Itálií 
a Německem. 

 
Po absolvování výběrového řízení byla vyslána VŠZ studentka oboru Radiologie na 3–
měsíční studijní pobyt (6. 10. 2016 – 5.1. 2017) na univerzitu v Římě: Università Tor 
Vergata, Roma, Italy. Studijní pobyt byl zajištěn tak, aby byl kompatibiliní se studiem 
na VŠZ. 
 
V rámci programu Erasmus+ se uskutečnila mobilita 2 akademických pracovníků VŠZ 
na School of Economics, Law and Medical Sciences in Kielce, Poland. V rámci tohoto 
výjezdu bylo realizováno školení, výuka CLIL – Resuscitace pro cca 70 studentů (oborů 
fyzioterapeut, kosmetika, všeobecná sestra). 

 
V rámci spolupráce se School of Economics, Law and Medical Sciences in Kielce, 
Poland došlo k realizaci tří mobilit partnerů ze School of Economics, Law and Medical 
Sciences in Kielce, Poland. 

 
V roce 2016 proběhla přípravná jednání, jak písemná, tak osobní k navázání 
spolupráce s univerzitní nemocnicí ve Vídni, která by umožnila letní individuální praxe 
studentů. 

http://www.vszdrav.cz/cz/vszdrav/zahranicni-spoluprace/erasmus/
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Mezinárodní vztahy rozvíjí VŠZ se Sekcí sester pracujících v zařízeních sociální péče 
Slovenské společnosti sester, která je organizační složkou Slovenské lékařské 
společnosti v Bratislavě. 

 

 
 

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. pokračovala ve spolupráci na realizaci vzdělávacího 
projektu „Progetto Formazione“, v rámci kterého nabízela svým absolventům 
možnost jednoleté studijní stáže zaměřené na oblast ošetřovatelství v kardiologii 
a onkologii. 
Tento projekt je realizován ve spolupráci s Univerzitní klinikou v Miláně, 
Kardiologickým centrem Monzino a Evropským onkologickým institutem, také 
v Miláně. Tato špičková zdravotnická pracoviště kromě léčby nejmodernějšími 
technologiemi provádějí také vědecký výzkum a univerzitní studia. 
Stáž „Progetto Formazione“ je podporována místní samosprávou kraje Lombardie 
a je Ministerstvem zdravotnictví v Římě uznávána jako odborná praxe. Organizační 
záštitu nad projektem převzala společnost International Consulting. 

 
Rozvoj mezinárodních vztahů podporuje VŠZ dále také vysíláním akademických 
pracovníků na mezinárodní konference a v domácím prostředí pořádáním 
mezinárodních konferencí a dalších akcí. 

 

 Zapojení do mezinárodních vzdělávacích programů vč. mobilit (tabulka 7.1) 

 
Vysoká škola byla v roce 2016 zapojena do mezinárodních vzdělávacích programů 
Erasmus+. V tomto roce proběhly 2 mobility akademických pracovníků a jedna 
mobilita studentky v rámci tohoto programu. 

 
Mobilita studentů a akademických pracovníků podle zemí (tabulka 7.2) 

 
V roce 2016 proběhla 1 mobilita studentů (Itálie) a 2 mobility akademických 
pracovníků (Polsko). 
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12. Zajišťování kvality a hodnocení realizovaných činností 

 
 Zajišťování vnitřního hodnocení kvality vzdělávání 

 
o Formální charakteristika (popis systému hodnocení, periodicita, hodnotitelé 

apod.) 

 
Systém hodnocení kvality vzdělávání na VŠ – vnitřní a vnější hodnocení vychází ze 
SWOT analýzy realizované v rámci zpracování Dlouhodobého záměru vysoké školy. 
Kvalita studijního programu je na VŠZ zajišťována v rámci několika úrovní kontroly. 
Základem je akreditace studijních programů, která stanoví časové schéma kontroly 
a její formální podobu. Vedení VŠZ průběžně sleduje postupy, aktivity a metody 
zjišťování a zajišťování kvality realizovaných činností. 
Další úroveň kontroly představuje systém vnitřní kontroly kvality studijního 
programu, který je vymezen evaluací v rámci oborových rad, dále pak zpětnou vazbou 
ze strany studentů (např. aktivními prezentacemi na Studentském parlamentu) 
a poznatky získanými na úrovni tuzemských i mezinárodních kontaktů s vysokými 
neuniverzitními školami. Za významnou součást systému vnitřní kontroly kvality je 
považována i zpětná vazba od zdravotnických zařízení, která se podílejí na zajištění 
odborné praxe na výukových pracovištích. 
Na VŠZ je uplatňován systémový přístup k evaluaci vzdělávání. 

 
Systém vnitřního hodnocení kvality vzdělávací činnosti je založen na klasických 
možnostech a nástrojích vzdělávacího procesu, tzn. na poznatcích jednotlivých 
akademických pracovníků získaných v průběhu vyučování. Poznatky jednotlivých 
akademických pracovníků jsou doplňovány informacemi získanými cíleně vedenými 
aktivitami, k nimž patří např. pravidelné rozhovory se studenty, projednávání jejich 
připomínek a námětů, pořádání pravidelných tzv. studentských parlamentů a vedení 
školy. Tyto schůzky umožňují výměnu názorů, rychlou informovanost a operativní 
reagování na zjištěné problémy či nejasnosti. Schůzky se konají podle potřeby, 
zpravidla jedenkrát za měsíc. 

 
o Vlastní hodnotící proces (kritéria, vybraná oblast, porovnání s tzv. Standards and 

Guidelines for Quality Assurance in European Higher Education Area) 
 

Akademičtí pracovníci školy připravují, plánují, realizují, rozhodují a hodnotí výuku 
teoretickou i praktickou. Evaluace praktické výuky (odborné praxe) probíhá 
pravidelně ihned po jejím skončení v budově školy a v jejím průběhu v podobě 
periodických supervizí odborných vyučujících na jednotlivých pracovištích. 

 
Vlastní evaluační proces probíhá na konci výchovně vzdělávacího procesu. 
Management vysoké školy průběžné hodnotí proces výuky. Pravidelně kontroluje 
formulování a plnění cílů, použitých nástrojů, metod, postupů, plánování a přípravu 
výuky vzhledem ke vzdělávacímu programu a podmínkám, ve kterých výuka probíhá, 
organizace, formy a metody výuky, motivace a hodnocení, výsledky výuky. 
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Neuniverzitní profesně zaměřená VŠZ nemá zatím zavedeny Standards and 
Guidelines for Quality Assurance in European Higher Education Area – proto je 
nemůžeme porovnat. 
Domácí i zahraniční partneři školy hodnotí naše aktivity jako velmi žádoucí 
a příkladné pro posílení uplatnění absolventů na trhu práce a při zvyšování mobility 
studentů i akademických pracovníků. 

 
o Výsledky hodnocení a jejich využití 

 
Vlastní hodnotící proces je přínosný pro sebereflexi, sebehodnocení pedagogické 
činnosti a následný rozvoj vysoké školy. Umožňuje nám uvědomovat si nové 
poznatky, zkušenosti a prožitky. Hodnotící kritéria jsme zavedli s ohledem na aktuální 
situaci na škole a v souladu s Aktualizovaným dlouhodobým záměrem vzdělávací 
a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti. 

 
o  Součásti vnitřního hodnocení kvality, šetření mezi studenty 

 
Významnou složkou hodnocení kvality pedagogického procesu jsou studenti, kteří 
mají možnost prostřednictvím anket, zaměřených nejenom na předměty a pedagogy, 
ale i na celkové klima ve škole, výrazně zasáhnout do jeho podoby. Dalším nástrojem 
je funkční systém průběžné komunikace online jako přímý důsledek klientského 
přístupu ke studentům. Zpětnou vazbou jsou pravidelné ankety, realizované 
a vyhodnocované na konci každého semestru. Uplatnění absolventů považujeme za 
jeden z klíčových ukazatelů úspěšnosti školy. Otázky směřují k hodnocení přínosu 
studia, navrhovaných změn ve struktuře studia, profesnímu uplatnění a potřebě 
dalšího vzdělávání. V rámci sestaveného dotazníku pro studenty VŠZ používáme 
elektronický systém pro generování, vyplňování i vyhodnocování dotazníku 
v anketách hodnocení, který je jedním z modulů SharePointu. Vedle tohoto dotazníku 
je pravidelně vyhodnocován dotazník, který vyplňují studenti při SZZk. Kromě 
dotazníků pro studenty probíhá hodnocení též ve studijních skupinách, neboť 
dotazníkem nelze zachytit všechny problémy, s kterými se student při výuce a studiu 
setkává. 

 
o  Mechanismus odhalování plagiátorství u kvalifikačních a dalších prací 

 
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. používá pro odhalování plagiátorství program 
Ephorus, který mohou využívat akademičtí pracovníci. V případech bakalářských prací 
je protokol s konkrétními výsledky vkládán do bakalářské práce a % originality je 
uváděno v posudku vedoucího bakalářské práce i oponenta. Povolené % shody je 
uvedeno ve Směrnici rektorky č. 6/2013 k zadávání, úpravě, odevzdávání 
a zveřejňování bakalářských prací. Jeho překročení je řešeno v rámci státní závěrečné 
zkoušky, v rámci obhajoby bakalářské práce. 
Od roku 2014 je VŠZ zapojena do projektu Masarykovy univerzity „Pravý diplom“. 
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Vnější hodnocení kvality, zejména Akreditační komisí ČR. 

 
VŠZ postoupila 17. 2. 2016 hodnocení Akreditační komisí ČR na základě Sebehodnotící 
zprávy. 
AK projednala návrh hodnotící zprávy za účasti rektorky a jednatele Vysoké školy 
zdravotnické, o. p. s. Hodnocení bylo realizováno analýzou vyžádané sebehodnotící 
zprávy a dalších materiálů, návštěvou účelové pracovní skupiny pod vedením její 
předsedkyně Vladimíry Dvořákové na vysoké škole, při níž proběhla diskuze s 
vedením vysoké školy, byla ověřena úroveň obhájených kvalifikačních prací spolu s 
posudky, výsledkem obhajoby a související studijní dokumentací a dalších podkladů 
souvisejících se zajištěním zejména vzdělávací a výzkumné činnosti a personálním 
zabezpečením studijních programů. 
Závěrem hodnocení Akreditační komisí je konstatování, že Vysoká škola zdravotnická, 
o. p. s., je stabilizovanou vysokou školou s tendencemi postupného vývoje a rozvoje 
směrem k vyšší kvalitě. Za velmi pozitivní lze považovat prostředí, kvalitu odborných 
učeben a pomůcek pro odbornou přípravu, velmi dobrou atmosféru a vstřícnost ve 
vztahu ke studentům. Trend v rozvoji personálního zabezpečení je rovněž kladný, byť 
pokud vysoká škola nebude pravidelně analyzovat personální zabezpečení v 
oborových souvislostech a z hlediska střednědobé perspektivy, může být ohroženo 
uskutečňování některých studijních programů. Tvůrčí činnost odpovídá požadavkům 
na bakalářské studium, ale je vhodné přesnější zacílení odborné činnosti, které by 
vedlo i ke kvalifikačnímu růstu interních akademických pracovníků a jejich zájmu 
dlouhodobě na vysoké škole působit. Nejslabším místem z hlediska fungování vysoké 
školy je zabezpečování praxí vzhledem k tomu, že nedisponuje vlastním lůžkovým 
zázemím, odborná praktická příprava tak je roztříštěná a naráží na „konkurenci“ 
dalších pracovišť, které také (přednostně) umisťují své studenty na praxe. 

 
 Finanční kontrola v roce 2016 

 
Finanční kontrola MŠMT ČR, která konstatovala čerpání finančních prostředků 
v souladu se stanovenými podmínkami, byla provedena dne 11. 10. 2015 na základě 
Rozhodnutí MŠMT č. 162501, o pověření vysoké školy závazkem veřejné služby. 

 
Vysoká škola neprošla v roce 2016 žádným hodnocením kvality. 
Nebylo realizováno porovnání s VŠ realizujícími obdobné studijní programy v ČR nebo 
v zahraničí. 

 
 Vlastní hodnocení vzdělávací činnosti mimo sídlo vysoké školy (konzultační střediska, 

centra distančního vzdělávání, atd.) 

 
VŠZ provozuje ve Vsetíně Edukační centrum (dále jen EC), které vzniklo na základě 
impulzu Vsetínské nemocnice, a.s., za účelem zvýšení vzdělanosti zdravotnického 
personálu Vsetínské nemocnice a daného regionu, a to vše za podpory města Vsetína. 
Jelikož je VŠZ vysokou školou s celostátní působností, vycházíme tímto i vstříc 
studentům pocházejícím z regionů Moravy. 

Obsahovou náplní činnosti EC je: 
Funkce konzultačního střediska: 
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 náborové akce nejen v rámci dnů otevřených dveří (VŠZ má uchazeče o vzdělání 
z celé ČR), 

 přípravné kurzy k přijímacímu řízení, 
 informační centrum VŠZ, 

 
Realizace akreditovaných kurzů v rámci činnosti Katedry CŽV (např. kurz první pomoci 
pro pedagogické pracovníky, program v celoživotním vzdělávání podle 
akreditovaného studijního oboru Všeobecná sestra, kurzy se Vsetínskou nemocnicí – 
mentorský kurz) 

 
Vědecká činnost: 
 realizace SVOČ ve spolupráci s Trenčínskou univerzitou A. Dubčeka v Trenčíně, 
 vědecké pracovní schůze (Ošetřovatelství v zařízeních sociální péče) ve spolupráci 

s Univerzitou Komenského, Klinikou urgentní a všeobecné medicíny Nemocnice 
milosrdných bratří a Slovenskou lékařskou společností a Společností sester 
a porodních asistentek z Bratislavy, 

 pracovní workshopy (např. ve spolupráci s Trenčínskou univerzitou). 
 

Realizace některých cvičení kombinované formy studijního oboru Všeobecná sestra. 
Odborné exkurze a akce zaměřené na podporu zdraví (transfuzní stanice Vsetínské 
nemocnice, „Světový den zdraví“ ve Vsetíně, Hemodialyzační středisko Vsetínské 
nemocnice, „Světový den chronické obstrukční plicní nemoci“, Hospic Citadela 
Valašské Meziříčí, Domov pro seniory Podlesí u Valašského Meziříčí atd.). 

EC ve Vsetíně nefunguje jako pobočka VŠZ, ale jako regionální Edukační centrum. 

Studenti kombinované formy studijního oboru Všeobecná sestra studují v tomto 
studijním režimu (studijní blok = pátek a sobota) s tím, že: 
 přijímací zkoušky včetně přijímacího řízení jsou realizovány na VŠZ v Praze 
 veškeré přednášky jsou také realizovány na VŠZ v Praze 
 některá odborná cvičení jsou realizována v EC ve Vsetíně (studijní bloky pro 

studijní předmět Anglický jazyk a Německý jazyk a Rehabilitační ošetřovatelství) 
 konzultace k bakalářským pracím jsou realizována v EC ve Vsetíně 
 předměty končící zkouškou a ostatní studijní předměty jsou realizovány na VŠZ 

v Praze 
 státní závěrečné zkoušky jsou realizovány standardně na VŠZ v Praze. 

 
Škola využívá prostory Podnikatelského inkubátoru, který je ve vlastnictví města 
Vsetín a byl vybudován v rámci programu Prosperita, který realizoval Opatření č. 1.1 
Infrastruktura pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace. VŠZ má k dispozici celé patro 
(tři odborné učebny, kabinet pro akademické pracovníky, konzultační místnost a 
knihovnu). V učebnách je špičková audio–vizuální technika, připojení k internetu (30 
MB), přístup k informačnímu systému VŠZ (SharePoint, Bakalář). K dispozici je 
nejenom knihovna VŠZ (studijní opory na serverech VŠZ), ale i místní knihovna 
Edukačního centra formou meziknihovní výpůjční služby a elektronickým dodáváním 
dokumentů. Studenti mají též možnost využívat odbornou knihovnu Nemocnice 
Vsetín, a to na základě bilaterální smlouvy. Odborné učebny v Edukačním centru jsou 
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vybaveny stejnými pomůckami jako v Praze. Aktivity realizované v EC Vsetín jsou 
zahrnuty do celkové činnosti školy a prochází stejnými evaluačními mechanismy. 
 

13. Národní a mezinárodní excelence vysoké školy 

 
 Členství v národních profesních asociacích, organizacích a sdruženích 

 
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. je členem: 
 Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí v ČR 
 Asociace soukromých vysokých škol 
 Sdružení profesního terciárního vzdělávání 
 České konference rektorů 

 
 
 
 
 
 

 
Na úrovni pracovišť školy a jejich akademických pracovníků je pak škola v kontaktu 
s Českou asociací sester. Pedagogové VŠZ jsou aktivně zastoupeni v akademické 
a vysokoškolské reprezentaci ČR, jsou významnými členy profesních organizací 
a společností u nás i na mezinárodní úrovni. Dále jsou členy expertních nebo 
pracovních skupin při MZ ČR nebo MŠMT. Za velmi významný prvek považujeme to, 
že odborní akademičtí pracovníci školy mají dle zákona č. 95/2004 Sb. a zákona č. 
96/2004 Sb. Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu 
v oboru, ve kterém přednášejí na vysoké škole (všeobecná sestra, porodní asistentka, 
radiologický asistent, zdravotnický záchranář) a tuto profesní způsobilost nadále 
rozvíjejí. 

 

14. Závěr 

 
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. realizuje zdravotnické studijní obory Všeobecná 
sestra, Porodní asistentka, Radiologický asistent a Zdravotnický záchranář, které jsou 
plně kompatibilní se směrnicemi EU a doporučeními Světové zdravotnické organizace 
pro specificky regulovaná povolání. 

 
O tyto atraktivní, společensky velmi potřebné studijní obory je zájem, což odpovídá 
krédu školy: propagovat a v praxi naplňovat propojení teoretické výuky s odbornou 
praxí v ošetřovatelství. Současně je respektován požadavek Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy podporovat zvyšování počtu studentů v oblasti bakalářských 
studijních programů se zaměřením na bezprostřední uplatnění v praxi. 

 
VŠZ zaujala opakovaně 1. místo a získala v roce 2016 ve studentském hlasování 
ocenění Fakulta roku v kategorii Zdravotnictví. 
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VŠZ má uzavřeny smlouvy o praktickém vyučování téměř se všemi pražskými 
nemocnicemi a dalšími zdravotnickými zařízeními. 80 % absolventů nachází uplatnění 
v těchto nemocnicích a zdravotnických zařízeních, a to již během studia. Ostatní 
nalézají umístění v místě bydliště. Odborná praxe v oblasti sociální péče je smluvně 
zajištěna v příslušných organizacích a zařízeních nejenom Hl. města Prahy. Poptávka 
po absolventech zdravotnických oborů převyšuje nabídku. Názorům zástupců praxe 
věnuje škola trvalou pozornost. Orientace studijních programů a naplňování směrnic 
EU je zárukou vysoké uplatnitelnosti absolventů VŠZ na trhu práce. 
 
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. je hodnocena profesní sférou jako instituce 
potřebná z hlediska monotypních zdravotnických vysokých škol, patřící do sítě škol 
s bakalářskými zdravotnickými studijními programy, které jsou vypracovány 
v souladu se směrnicemi Evropské unie. 

 
Silnou stránkou soukromé Vysoké školy zdravotnické, o. p. s., je nabídka studijních 
oborů nadregionálního charakteru (Všeobecná sestra, Porodní asistentka, 
Radiologický asistent a Zdravotnický záchranář), kvalitní materiálně–technické 
zázemí, realizace ECT systému a široce rozvinutá spolupráce s klinickými pracovišti.  

 
VŠZ věnuje velkou pozornost podpoře dalšího vzdělávání akademických pracovníků. 
Škole se podařilo navázat perspektivní kontakty jak v domácí, tak mezinárodní oblasti 
a tím podpořit rozvoj ošetřovatelství a metod ošetřovatelské péče. Kromě toho byly 
vypracovány návrhy dalších projektů pro budoucí mezinárodní spolupráci a mobilitu 
studentů i akademických pracovníků. VŠZ je spoluvydavatelem vědeckého 
recenzovaného časopisu Zdravotnictví a sociální práce, časopis je zaregistrován MK 
ČR pod číslem E19259, ISSN 1336–932 
VŠZ plní „Dlouhodobý záměr MŠMT“ pro období 2016–2020 v jeho prioritách 
a současně realizuje stanovené cíle a priority Aktualizovaného dlouhodobého záměru 
vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké 
školy zdravotnické, o. p. s., pro rok 2016. 

 

Výroční zpráva o činnosti za rok 2016 Vysoké školy zdravotnické, o. p. s. byla 
projednána a schválena na jednání správní rady 13. 6. 2016. 

 
 
 
 

doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. 
rektorka 

 

 
 

 
 

Ing. František Kunc, PhD. 
ředitel 

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. 
Duškova 7 

150 00 Praha 5 
tel./fax: 210 082 412/257 316 787 

e–mail: info@vszdrav.cz 
http:// www.vszdrav.cz 

mailto:info@vszdrav.cz
http://www.vszdrav.cz/
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15. Příloha – tabulková část 

 

 
 
P = prezenční 
K/D = kombinované / distanční 
Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program 

 
  

Vysoká škola zdravotnická, 

o.p.s. CELKEM

P K/D P K/D P K/D P K/D

Fakulta 1 (název)*

Skupiny akreditovaných 

studijních programů KKOV

přírodní vědy a nauky 11-18 0

technické vědy a nauky 21-39 0

zeměděl.-les. a veter. vědy a 

nauky 41,43 0

zdravot., lékař. a farm. vědy 

a nauky 51-53 4 2 6

společenské vědy, nauky a 

služby 61,67,71-73 0

ekonomie 62,65 0

právo, právní a 

veřejnosprávní činnost 68 0

pedagogika, učitelství a 

sociál. péče 74,75 0

obory z oblasti psychologie 77 0

vědy a nauky o kultuře a 

umění 81,82 0

Fakulta celkem X 4 2 0 0 0 0 0 0 6

Fakulta 2 (název)*

Skupiny akreditovaných 

studijních programů KKOV

přírodní vědy a nauky 11-18 0

technické vědy a nauky 21-39 0

zeměděl.-les. a veter. vědy a 

nauky 41,43 0

zdravot., lékař. a farm. vědy 

a nauky 51-53 0

společenské vědy, nauky a 

služby 61,67,71-73 0

ekonomie 62,65 0

právo, právní a 

veřejnosprávní činnost 68 0

pedagogika, učitelství a 

sociál. péče 74,75 0

obory z oblasti psychologie 77 0

vědy a nauky o kultuře a 

umění 81,82 0
Fakulta celkem X 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VŠ CELKEM X 4 2 6

Tab. 2.1: Akreditované studijní programy (počty)

Bakalářské 

studium

Magisterské 

studium

Navazující 

magisterské 

studium Doktorské studium
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Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program 
P = prezenční 
K/D = kombinované / distanční 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Vysoká škola zdravotnická, 

o.p.s. CELKEM
P K/D P K/D P K/D P K/D

Fakulta 1 (název)*

Skupiny akreditovaných 

studijních programů KKOV

přírodní vědy a nauky 11-18 0

technické vědy a nauky 21-39 0

zeměděl.-les. a veter. vědy a 

nauky 41,43 0

zdravot., lékař. a farm. vědy 

a nauky 51-53 0

společenské vědy, nauky a 

služby 61,67,71-73 0

ekonomie 62,65 0

právo, právní a 

veřejnosprávní činnost 68 0

pedagogika, učitelství a 

sociál. péče 74,75 0

obory z oblasti psychologie 77 0

vědy a nauky o kultuře a 

umění 81,82 0

Fakulta celkem X 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fakulta 2 (název)*

Skupiny akreditovaných 

studijních programů KKOV

přírodní vědy a nauky 11-18 0

technické vědy a nauky 21-39 0

zeměděl.-les. a veter. vědy a 

nauky 41,43 0

zdravot., lékař. a farm. vědy 

a nauky 51-53 0

společenské vědy, nauky a 

služby 61,67,71-73 0

ekonomie 62,65 0

právo, právní a 

veřejnosprávní činnost 68 0

pedagogika, učitelství a 

sociál. péče 74,75 0

obory z oblasti psychologie 77 0

vědy a nauky o kultuře a 

umění 81,82 0
Fakulta celkem X 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VŠ CELKEM X

Tab. 2.2: Studijní programy v cizím jazyce (počty)

Bakalářské 

studium

Magisterské 

studium

Navazující 

magisterské 

studium Doktorské studium
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Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.

Název programu 1
Partnerské organizace

Přidružené organizace

Počátek realizace programu

Druh programu (Joint/Double/Multiple Degree)

Délka studia (semestry)

Typ programu (bakalářský, navazující magisterský, magisterský, 

doktorský)

Popis organizace studia, včetně příjímání studentů a ukončení

Jakým způsobem je vydáván diplom a dodatek k diplomu?

Jakým způsobem jsou realizovány výměny studentů?

Počet aktivních studií k 31. 12.

Název programu 2

Partnerské organizace

Přidružené organizace

Počátek realizace programu

Druh programu (Joint/Double/Multiple Degree)

Délka studia (semestry)

Typ programu (bakalářský, navazující magisterský, magisterský, 

doktorský)

Popis organizace studia, včetně příjímání studentů a ukončení

Jakým způsobem je vydáván diplom a dodatek k diplomu?

Jakým způsobem jsou realizovány výměny studentů?

Počet aktivních studií k 31. 12.

Tab. 2.3: Joint/Double/Multiple Degree studijní programy realizované se zahraniční VŠ

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.

Bakalářské 

studium

Magisterské 

studium

Navazující 

magisterské 

studium

Doktorské 

studium

Počet studijních programů
Počet studentů v těchto programech

Souhrnné informace k tab. 2.3
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Pozn.: *= Jedná se například o akreditované studijní programy uskutečňované společně s AV ČR či s jinými 
veřejnými výzkumnými institucemi se sídlem v ČR. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.

Název studijního programu 1

Skupina KKOV

Partnerská vysoká škola/ instituce*

Počátek realizace programu

Délka studia (semestry)

Typ programu (bakalářský, navazující magisterský, 

magisterský, doktorský)

Popis organizace studia, včetně příjímání studentů a 

ukončení

Počet aktivních studií k 31. 12.

Název studijního programu 2

Skupina KKOV

Partnerská vysoká škola/ instituce*

Počátek realizace programu

Délka studia (semestry)

Typ programu (bakalářský, navazující magisterský, 

magisterský, doktorský)

Popis organizace studia, včetně příjímání studentů a 

ukončení

Počet aktivních studií k 31. 12.

Tab. 2.4: Akreditované studijní programy uskutečňované společně s jinou vysokou 

školou nebo s veřejnou výzkumnou institucí* se sídlem v ČR

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.

Bakalářské 

studium

Magisterské 

studium

Navazující 

magisterské 

studium

Doktorské 

studium

Počet studijních programů

Počet studentů v těchto programech

Souhrnné informace k tab. 2.4
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Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.

Název studijního programu 1

Skupina KKOV

Partnerská vyšší odborná škola

Počátek realizace programu

Délka studia (semestry)

Typ programu (bakalářský, navazující 

magisterský, magisterský, doktorský)

Popis organizace studia, včetně příjímání 

studentů a ukončení

Počet aktivních studií k 31. 12.

Název studijního programu 2

Skupina KKOV

Partnerská vyšší odborná škola

Počátek realizace programu

Délka studia (semestry)

Typ programu (bakalářský, navazující 

magisterský, magisterský, doktorský)

Popis organizace studia, včetně příjímání 

studentů a ukončení

Počet aktivních studií k 31. 12.

Tab. 2.5: Akreditované studijní programy uskutečňované společně s vyšší 

odbornou školou

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.

Bakalářské 

studium

Magisterské 

studium

Navazující 

magisterské 

studium

Doktorské 

studium

Počet studijních programů

Počet studentů v těchto programech

Souhrnné informace k tab. 2.5
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Vysoká škola zdravotnická, 

o.p.s.

do 15 

hod

od 16 do 

100 hod

více než 

100 hod

do 15 

hod

od 16 do 

100 hod

více než 

100 hod

Skupiny akreditovaných 

studijních programů KKOV

přírodní vědy a nauky 11-18 0

technické vědy a nauky 21-39 0

zeměděl.-les. a veter. vědy a 

nauky 41,43 0

zdravot., lékař. a farm. vědy 

a nauky 51-53 1 1

společenské vědy, nauky a 

služby 61,67,71-73 0

ekonomie 62,65 0

právo, právní a 

veřejnosprávní činnost 68 0

pedagogika, učitelství a 

sociál. péče 74,75 0

obory z oblasti psychologie 77 0

vědy a nauky o kultuře a 

umění 81,82 0
CELKEM 0 1 0 0 0 0 0 1

Tab. 2.6: Kurzy celoživotního vzdělávání (CŽV) na vysoké škole (počty kurzů)

Kurzy orientované na výkon 

povolání Kurzy zájmové

U3V CELKEM

Vysoká škola zdravotnická, 

o.p.s.

do 15 

hod

od 16 do 

100 hod

více než 

100 hod

do 15 

hod

od 16 do 

100 hod

více než 

100 hod

Skupiny akreditovaných 

studijních programů KKOV

přírodní vědy a nauky 11-18 0

technické vědy a nauky 21-39 0

zeměděl.-les. a veter. vědy a 

nauky 41,43 0

zdravot., lékař. a farm. vědy 

a nauky 51-53 0

společenské vědy, nauky a 

služby 61,67,71-73 0

ekonomie 62,65 0

právo, právní a 

veřejnosprávní činnost 68 0

pedagogika, učitelství a 

sociál. péče 74,75 0

obory z oblasti psychologie 77 0

vědy a nauky o kultuře a 

umění 81,82 0
CELKEM 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tab. 2.7: Kurzy celoživotního vzdělávání (CŽV) na vysoké škole (počty účastníků)

Kurzy orientované na 

výkon povolání Kurzy zájmové

U3V CELKEM

Z toho počet účastníků, jež 

byli přijímaní do 

akreditovaných studijních 

programů podle § 60 zákona 

o vysokých školách
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Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program 
P = prezenční 
K/D = kombinované / distanční 
 

 

 

 

 

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. CELKEM
P K/D P K/D P K/D P K/D

Fakulta 1 (název)*

Skupiny akreditovaných studijních 

programů KKOV

přírodní vědy a nauky 11-18 0

technické vědy a nauky 21-39 0

zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 41,43 0

zdravot., lékař. a farm. vědy a 

nauky 51-53 221 223 444

společenské vědy, nauky a služby 61,67,71-73 0

ekonomie 62,65 0

právo, právní a veřejnosprávní 

činnost 68 0

pedagogika, učitelství a sociál. 

péče 74,75 0

obory z oblasti psychologie 77 0

vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 0

Fakulta celkem X 221 223 0 0 0 0 0 0 444

Z toho počet žen na Fakultě 1 X 186 189 375

Z toho počet cizinců na Fakultě 1 X 42 19 61

Fakulta 2 (název)*

Skupiny akreditovaných studijních 

programů KKOV

přírodní vědy a nauky 11-18 0

technické vědy a nauky 21-39 0

zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 41,43 0

zdravot., lékař. a farm. vědy a 

nauky 51-53 0

společenské vědy, nauky a služby 61,67,71-73 0

ekonomie 62,65 0

právo, právní a veřejnosprávní 

činnost 68 0

pedagogika, učitelství a sociál. 

péče 74,75 0

obory z oblasti psychologie 77 0

vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 0

Fakulta celkem X 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Z toho počet žen na Fakultě 2 X 0

Z toho počet cizinců na Fakultě 2 X 0

VŠ CELKEM X 0

Z toho počet žen celkem X 0
Z toho počet cizinců celkem X 0

Doktorské studium

Tab. 3.1: Studenti v akreditovaných studijních programech (počty studií)

Bakalářské 

studium

Magisterské 

studium

Navazující 

magisterské 

studium
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Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program 
Pozn.: **= Samoplátcem se rozumí osoba (student), která si své studium v cizojazyčném studijním hradí v plné 
výši sama a vysoká škola ji nevykazuje v počtech studentů rozhodných pro určení výše státního příspěvku na 
vzdělávací činnost. 
P = prezenční 
K/D = kombinované / distanční 
 
 

 

 

 

 

 

Vysoká škola zdravotnická, 

o.p.s. CELKEM
P K/D P K/D P K/D P K/D

Fakulta 1 (název)*

Skupiny akreditovaných 

studijních programů KKOV

přírodní vědy a nauky 11-18 0

technické vědy a nauky 21-39 0

zeměděl.-les. a veter. vědy a 

nauky 41,43 0

zdravot., lékař. a farm. vědy 

a nauky 51-53 52 28 80

společenské vědy, nauky a 

služby 61,67,71-73 0

ekonomie 62,65 0

právo, právní a 

veřejnosprávní činnost 68 0

pedagogika, učitelství a 

sociál. péče 74,75 0

obory z oblasti psychologie 77 0

vědy a nauky o kultuře a 

umění 81,82 0

Fakulta celkem X 52 28 0 0 0 0 0 0 80

Fakulta 2 (název)*

Skupiny akreditovaných 

studijních programů KKOV

přírodní vědy a nauky 11-18 0

technické vědy a nauky 21-39 0

zeměděl.-les. a veter. vědy a 

nauky 41,43 0

zdravot., lékař. a farm. vědy 

a nauky 51-53 0

společenské vědy, nauky a 

služby 61,67,71-73 0

ekonomie 62,65 0

právo, právní a 

veřejnosprávní činnost 68 0

pedagogika, učitelství a 

sociál. péče 74,75 0

obory z oblasti psychologie 77 0

vědy a nauky o kultuře a 

umění 81,82 0
Fakulta celkem X 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VŠ CELKEM X 52 28 80

Tab. 3.2: Studenti - samoplátci** (počty studií)

Bakalářské 

studium

Magisterské 

studium

Navazující 

magisterské 

studium Doktorské studium
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Pozn.: * = Studijní neúspěšností se rozumí podíl počtu studií započatých v roce n a součtu neúspěšných studií 
této kohorty v roce n a n+1. Viz Metodika. 
Pozn.: ** = Jedná se o všechny studenty, kteří se zapsali ke studiu na dané vysoké škole v roce n, ať jde 
o poprvé zapsané na vysokou školu či nikoliv.  
Pozn.: *** = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program 
P = prezenční 
K/D = kombinované / distanční 
Hodnota CELKEM není součet ani průměr předešlých hodnot (např. pro P a K/D v určitém typu studia). Pro 
každé pole v tabulce je třeba provést samostatný výpočet.  
 
Příklad: 
V roce 2015 (v období od 1.1. do 31.12.) bylo na fakultu zapsáno 500 prezenčních bakalářských studií.  
V témže a následujícím roce jich bylo z této kohorty neúspěšně ukončeno 180. 
Studijní neúspěšnost této kohorty v 1. ročníku je 180/500=0,36, tedy 36 %. 

 

 
 
Pozn.: * = Bez ohledu na zdroj prostředků, netýká se pouze prostředků z MŠMT.  
Pozn.: ** = Podíl celkové sumy vyplacené na daný typ stipendia za rok a celkového počtu fyzických osob, 
kterým bylo dané stipendium za rok alespoň jednou vyplaceno. Pokud bylo stipendium jedné osobě vyplaceno 
vícekrát, je osoba započtena pouze jednou, ale do výpočtu vstoupí součet částek této osobě vyplacených.  
Příklad: Vysokou školou bylo za vynikající studijní výsledky dle § 91 odst. 2 písm. a) vyplaceno studentům za rok 
celkově 15 000 Kč. Toto stipendium pobírali celkem 3 studenti, přičemž dva ho získali jedenkrát a třetí student 
třikrát. Průměrná výše tohoto stipendia činila 5 000 Kč (= 15 000/3).  

 

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.

P K/D CELKEM P K/D CELKEM P K/D CELKEM P K/D CELKEM

Fakulta 1 (název)*** 16% 8% 14% 14

Fakulta 2 (název)***

VŠ Celkem 16 8 14 14

Tab. 3.3: Studijní neúspěšnost* 1. ročníku** studia (v %)

Bakalářské studium Magisterské studium Navazující magisterské studium Doktorské studium 

CELKEM

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.

Účel stipendia Počty studentů Průměrná výše stipendia**

za vynikající studijní výsledky dle § 91 odst. 2 písm. a) 18 1528

za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí 

výsledky dle § 91 odst. 2 písm. b)

na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního 

právního předpisu, § 91 odst.2 písm. c)

v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 2 písm. d)

v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 3 1 9720

v případech zvláštního zřetele hodných dle § 91 odst. 2 písm. e) 112 2777

z toho ubytovací stipendium 112 2777

na podporu studia v zahraničí dle § 91 odst. 4 písm. a)

na podporu studia v ČR dle § 91 odst. 4 písm. b)

studentům doktorských studijních programů dle § 91 odst. 4 písm. c) 

jiná stipendia

CELKEM 131 4675

Tab. 3.4: Stipendia* studentům podle účelu stipendia 

(počty fyzických osob)
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P = prezenční, K/D = kombinované/ distanční; vykazují se počty úspěšně absolvovaných studií (nikoliv fyzické 
osoby) v období 1. 1. – 31. 12. 
Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program. 

 

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.

CELKEM

P K/D P K/D P K/D P K/D

Fakulta 1 (název)*

Skupiny akreditovaných studijních 

programů KKOV

přírodní vědy a nauky 11-18 0

technické vědy a nauky 21-39 0

zeměděl.-les. a veter. vědy a 

nauky 41,43 0

zdravot., lékař. a farm. vědy a 

nauky 51-53 90 124 214

společenské vědy, nauky a služby 61,67,71-73 0

ekonomie 62,65 0

právo, právní a veřejnosprávní 

činnost 68 0

pedagogika, učitelství a sociál. 

péče 74,75 0

obory z oblasti psychologie 77 0

vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 0

Fakulta celkem X 90 124 0 0 0 0 0 0 214

Z toho počet žen na Fakultě 1 X 0

Z toho počet cizinců na Fakultě 1 X 0

Fakulta 2 (název)*

Skupiny akreditovaných studijních 

programů KKOV

přírodní vědy a nauky 11-18 0

technické vědy a nauky 21-39 0

zeměděl.-les. a veter. vědy a 

nauky 41,43 0

zdravot., lékař. a farm. vědy a 

nauky 51-53 0

společenské vědy, nauky a služby 61,67,71-73 0

ekonomie 62,65 0

právo, právní a veřejnosprávní 

činnost 68 0

pedagogika, učitelství a sociál. 

péče 74,75 0

obory z oblasti psychologie 77 0

vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 0

Fakulta celkem X 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Z toho počet žen na Fakultě 2 X 0

Z toho počet cizinců na Fakultě 2 X 0

VŠ CELKEM X 90 124 214

Z toho počet žen celkem X 0
Z toho počet cizinců celkem X 0

Doktorské studium

Tab. 4.1: Absolventi akreditovaných studijních programů (počty absolvovaných studií)

Bakalářské 

studium

Magisterské 

studium

Navazující 

magisterské 

studium



58 

VŠZ - Výroční zpráva o činnosti za rok 2016 

 
 
Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program 
P = prezenční 
K/D = kombinované / distanční 

 
 
 
 
 

Vysoká škola zdravotnická, 

o.p.s.

Počet 

uchazečů

Počet 

přihlášek

Počet 

přijetí

Počet 

zápisů ke 

studiu

Počet 

uchazečů

Počet 

přihlášek

Počet 

přijetí

Počet 

zápisů ke 

studiu

Počet 

uchazečů

Počet 

přihlášek

Počet 

přijetí

Počet 

zápisů ke 

studiu

Počet 

uchazečů

Počet 

přihlášek

Počet 

přijetí

Počet 

zápisů ke 

studiu

Fakulta 1 (název)*

Skupiny akreditovaných 

studijních programů KKOV

přírodní vědy a nauky 11-18

technické vědy a nauky 21-39

zeměděl.-les. a veter. vědy a 

nauky 41,43

zdravot., lékař. a farm. vědy 

a nauky 51-53 322 322 279 254

společenské vědy, nauky a 

služby 61,67,71-73

ekonomie 62,65

právo, právní a 

veřejnosprávní činnost 68

pedagogika, učitelství a 

sociál. péče 74,75

obory z oblasti psychologie 77

vědy a nauky o kultuře a 

umění 81,82

Fakulta celkem X 322 322 279 254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fakulta 2 (název)*

Skupiny akreditovaných 

studijních programů KKOV

přírodní vědy a nauky 11-18

technické vědy a nauky 21-39

zeměděl.-les. a veter. vědy a 

nauky 41,43

zdravot., lékař. a farm. vědy 

a nauky 51-53

společenské vědy, nauky a 

služby 61,67,71-73

ekonomie 62,65

právo, právní a 

veřejnosprávní činnost 68

pedagogika, učitelství a 

sociál. péče 74,75

obory z oblasti psychologie 77

vědy a nauky o kultuře a 

umění 81,82

Fakulta celkem X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vysoká škola 

Skupiny akreditovaných 

studijních programů KKOV

přírodní vědy a nauky 11-18

technické vědy a nauky 21-39

zeměděl.-les. a veter. vědy a 

nauky 41,43

zdravot., lékař. a farm. vědy 

a nauky 51-53

společenské vědy, nauky a 

služby 61,67,71-73

ekonomie 62,65

právo, právní a 

veřejnosprávní činnost 68

pedagogika, učitelství a 

sociál. péče 74,75

obory z oblasti psychologie 77

vědy a nauky o kultuře a 

umění 81,82
Vysoká škola CELKEM X 322 322 279 254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tab. 5.1: Zájem o studium na vysoké škole

Bakalářské studium Magisterské studium Navazující magisterské studium Doktorské studium
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Pozn.: * = Přepočteným počtem k 31. 12. se rozumí počet pracovníků k 31. 12. přepočtený na plný pracovní  
úvazek. 
Pozn.: ** = Vědeckým pracovníkem se v tomto případě rozumí osoba, která není akademickým pracovníkem 
dle § 70 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách 
Pozn.: *** = Ostatními zaměstnanci se rozumí všichni další pracovníci, kteří se přímo nepodílejí na vzdělávání  
a výzkumu. Jedná se tedy zejména o administrativní, technické a jiné zaměstnance. 
Pozn.: **** = Jedná se o souhrnné číslo za ostatní pracoviště, nikoliv o nutnost vypisovat počty za každé  
pracoviště zvlášť. 

 

 
 
Pozn.: * = Vědeckým pracovníkem se v tomto případě rozumí osoba, která není akademickým pracovníkem dle § 
70 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. 

 

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.

CELKEM 

akademičtí 

pracovníci Profesoři Docenti

Odborní 

asistenti Asistenti Lektoři

Vědečtí, 

výzkumní a 

vývojoví 

pracovníci 

podílející se na 

pedagog. 

činnosti 

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. 22,2 2,4 4 8,4 7,4 8 30,2

Počty žen na fakultě 1 13,6 0,3 2,5 5 5,8 7 20,6

Fakulta 2 (název) 0 0

Počty žen na fakultě 2 0 0

Ostatní pracoviště dané VŠ**** 0 0

Počty žen na ostatních 

pracovištích 0 0

CELKEM 22,2 2,4 4 8,4 7,4 8 30,2

Celkem žen 13,6 0,3 2,5 5 5,8 7 20,6

Tab. 6.1: Akademičtí a vědečtí pracovníci a ostatní zaměstnanci celkem (přepočtené počty*)

Akademičtí pracovníci

CELKEM 

zaměstnanci

Vědečtí 

pracovníci**

Ostatní 

zaměstnanci***

Vysoká škola zdravotnická, 

o.p.s.

CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy

do 29 let 0

30-39 let 1 1 1 2

40-49 let 1 1 4 4 5

50-59 let 1 1 6 3 3 1 10

60-69 let 3 1 3 2 1 1 7

nad 70 let 1 1 1 1 3
CELKEM 4 1 5 3 9 5 9 7 0 0 0 0 0 0 27

Tab. 6.2: Věková struktura akademických a vědeckých pracovníků (počty fyzických osob)

Vědečtí pracovníci*Profesoři Docenti Odborní asistenti Asistenti Lektoři

Akademičtí pracovníci

Vědečtí, výzkumní a 

vývojoví pracovníci 

podílející se na 

pedagog. činnosti

CELKEM



60 

VŠZ - Výroční zpráva o činnosti za rok 2016 

 
 
Pozn.: uvádí se pouze nejvyšší dosažený akademický titul 
Pozn.: * = Vědeckým pracovníkem se v tomto případě rozumí osoba, která není akademickým pracovníkem dle 
§ 70 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. 

 

 
 
Pozn.: * = Osoby, které mají s vysokou školou uzavřený pracovněprávní vztah (vč. DPČ, mimo DPP). 
Pozn.: ** = Vědeckým pracovníkem se v tomto případě rozumí osoba, která není akademickým pracovníkem 
dle § 70 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. 

 

Vysoká škola zdravotnická, 

o.p.s. CELKEM z toho ženy

Vysoká škola zdravotnická, 

o.p.s.

Rozsahy úvazků CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy

do 0,3 2 1 3 2 5 3

0,31–0,5 2 1 1 1 1 4 2

0,51–0,7 0 0

0,71–1,0 2 3 2 8 5 5 4 18 11

více než 1 0 0

CELKEM 4 1 5 3 9 5 9 7 0 0 27 16

Fakulta 2 (název)

Rozsahy úvazků CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy

do 0,3 0 0

0,31–0,5 0 0

0,51–0,7 0 0

0,71–1,0 0 0

více než 1 0 0

CELKEM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ostatní pracoviště celkem

Rozsahy úvazků CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy

do 0,3 0 0

0,31–0,5 0 0

0,51–0,7 0 0

0,71–1,0 0 0

více než 1 0 0
CELKEM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VŠ CELKEM 4 1 5 3 9 5 9 7 27 16

Akademičtí pracovníci

Tab. 6.3: Počty akademických a vědeckých pracovníků podle rozsahu pracovních úvazků a nejvyšší dosažené kvalifikace

(počty fyzických osob)

Vědečtí pracovníci*

ženy

prof. DrSc., CSc., Dr., Ph.D., Th.D. ostatní

prof. doc. DrSc., CSc., Dr., Ph.D., Th.D. ostatní

CELKEM ženy

CELKEM

doc.

prof. doc. DrSc., CSc., Dr., Ph.D., Th.D. ostatní

CELKEM ženy

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. Vědečtí pracovníci**

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.

Fakulta 2 (název)

Ostatní pracoviště celkem
CELKEM

Tab. 6.4: Akademičtí a vědečtí pracovníci*

s cizím státním občanstvím (počty fyzických osob)

2

Akademičtí pracovníci

2
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Pozn.: *= Zahrnuty jsou veškeré habilitace, které proběhly v daném kalendářním roce na dané VŠ, bez ohledu 
na to, zda nově jmenovaní docenti a profesoři kmenově spadali pod tuto VŠ. 
Pozn.: **= Uvádí se počty docentů a profesorů, kteří kmenově spadají pod danou VŠ, ale byli jmenováni na jiné 
VŠ. 
Pozn.: *** = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program 

 
 
 

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.

Celkem

Z toho 

kmenoví 

zaměstnanci 

dané VŠ

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.

Profesoři jmenovaní v roce 2016

     z toho ženy

Docenti jmenovaní v roce 2016

     z toho ženy

Fakulta 2 (název)***

Profesoři jmenovaní v roce 2016

     z toho ženy

Docenti jmenovaní v roce 2016

     z toho ženy

CELKEM profesoři

     z toho ženy

CELKEM docenti
     z toho ženy

Tab. 6.5: Nově jmenovaní docenti a profesoři (počty)

Počet

Na dané VŠ*
Kmenoví 

zeměstnanci VŠ 

jmenovaní na jiné 

VŠ**

Věkový průměr 

nově 

jmenovaných
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Pozn.: *= Jedná se o v daném roce probíhající projekty. 
Pozn.: ** = Vyjíždějící studenti (tj. počty výjezdů) – kteří v roce 2016 absolvovali zahraniční pobyt; započítávají 
se i ti studenti, jejichž pobyt začal v roce 2015. Započítávají se pouze studenti, jejichž pobyt trval více než 
4 týdny (28 dní). Pokud VŠ uvádí i jinak dlouhé výjezdy, uvede to v poznámce k tabulce. 
Pozn.: *** = Přijíždějící studenti (tj. počty příjezdů) – kteří přijeli v roce 2016; započítávají se i ti studenti, jejichž 
pobyt začal v roce 2015. Započítávají se pouze studenti, jejichž pobyt trval více než 4 týdny (28 dní). Pokud VŠ 
uvádí i jinak dlouhé výjezdy, uvede to v poznámce k tabulce. 
Pozn.: **** = Vyjíždějící akademičtí pracovníci (tj. počty výjezdů) – kteří v roce 2016 absolvovali zahraniční 
pobyt; započítávají se i ti pracovníci, jejichž pobyt začal v roce 2015. 
Pozn.: ***** = Přijíždějící akademičtí pracovníci (tj. počty příjezdů) – kteří přijeli v roce 2016; započítávají se i ti 
pracovníci, jejichž pobyt začal v roce 2015. 
Pozn.: ****** = Uvedené částky představují celkové finanční zdroje projektů, včetně spolufinancování MŠMT.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vysoká škola zdravotnická, 

o.p.s.

CELKEM

Z toho Marie-

Curie Actions Ostatní

Počet projektů* 0

Počet vyslaných studentů** 1 1

Počet přijatých studentů*** 0 0

Počet vyslaných 

akademických a vědeckých 

pracovníků**** 2 2

Počet přijatých 

akademických a vědeckých 

pracovníků***** 3 3
Dotace v tis. Kč****** 82000

Tab. 7.1: Zapojení vysoké školy do programů mezinárodní spolupráce 

(bez ohledu na zdroj financování)

H2020/ 7. rámcový 

program EK

CELKEM
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Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.

Země Celkem

Z toho 

absolventské 

stáže******

Afghánská islámská republika 0

Provincie Alandy 0

Albánská republika 0

Alžírská demokratická a l idová republika 0

Území Americká Samoa 0

Americké Panenské ostrovy 0

Andorrské knížectví 0

Angolská republika 0

Anguilla 0

Antarktida 0

Antigua a Barbuda 0

Argentinská republika 0

Arménská republika 0

Aruba 0

Australské společenství 0

Ázerbájdžánská republika 0

Bahamské společenství 0

Království Bahrajn 0

Bangladéšská lidová republika 0

Barbados 0

Belgické království 0

Belize 0

Běloruská republika 0

Beninská republika 0

Bermudy 0

Bhútánské království 0

Mnohonárodní stát Bolívie 0

Bonaire, Svatý Eustach a Saba 0

Bosna a Hercegovina 0

Botswanská republika 0

Bouvetův ostrov 0

Brazilská federativní republika 0

Britské území v Indickém oceánu 0

Britské Panenské ostrovy 0

Stát Brunej Darussalam 0

Bulharská republika 0

Burkina Faso 0

Burundská republika 0

Cookovy ostrovy 0

Curaçao 0

Čadská republika 0

Černá Hora 0

Česká republika 0

Čínská lidová republika 0

Dánské království 0

Demokratická republika Kongo 0

Dominické společenství 0

Dominikánská republika 0

Džibutská republika 0

Egyptská arabská republika 0

Ekvádorská republika 0

Stát Eritrea 0

Estonská republika 0

Etiopská federativní demokratická republika 0

Faerské ostrovy 0

Falklandské ostrovy 0

Fidžijská republika 0

Filipínská republika 0

Finská republika 0

Francouzská republika 0

Region Francouzská Guyana 0

Teritorium Francouzská jižní a antarktická území 0

Francouzská Polynésie 0

Gabonská republika 0

Gambijská republika 0

Ghanská republika 0

Gibraltar 0

Grenadský stát 0

Grónsko 0

Gruzie 0

Region Guadeloupe 0

Teritorium Guam 0

Guatemalská republika 0

Bailiwick Guernsey 0

Guinejská republika 0

Republika Guinea-Bissau 0

Guyanská kooperativní republika 0

Republika Haiti 0

Heardův ostrov a MacDonaldovy ostrovy 0

Honduraská republika 0

Zvláštní administrativní oblast Čínské lidové republiky Hongkong 0

Chilská republika 0

Chorvatská republika 0

Indická republika 0

Indonéská republika 0

Irácká republika 0

Íránská islámská republika 0

Irsko 0

Islandská republika 0

Italská republika 1 1

Stát Izrael 0

Jamajka 0

Japonsko 0

Jemenská republika 0

Tab. 7.2: Mobilita studentů, akademických a ostatních pracovníků podle zemí***** (bez ohledu na zdroj financování) (vysoká škola bez dalšího 

zásahu pouze vyplní tabulku příslušnými hodnotami)

Počet vyslaných studentů*

Počet 

přijatých 

studentů**

Počet vyslaných 

akademických 

pracovníků***

Počet přijatých 

akademických 

pracovníků****

Počet vyslaných 

ostatních 

pracovníků***

Počet přijatých 

ostatních 

pracovníků****

CELKEM 

za zemi
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Bailiwick Jersey 0

Jihoafrická republika 0

Jižní Georgie a Jižní Sandwichovy ostrovy 0

Jihosúdánská republika 0

Jordánské hášimovské království 0

Kajmanské ostrovy 0

Kambodžské království 0

Kamerunská republika 0

Kanada 0

Kapverdská republika 0

Stát Katar 0

Republika Kazachstán 0

Keňská republika 0

Republika Kiribati 0

Území Kokosové (Keelingovy) ostrovy 0

Kolumbijská republika 0

Komorský svaz 0

Konžská republika 0

Korejská l idově demokratická republika 0

Korejská republika 0

Kosovská republika 0

Kostarická republika 0

Kubánská republika 0

Kuvajtský stát 0

Kyperská republika 0

Kyrgyzská republika 0

Laoská lidově demokratická republika 0

Lesothské království 0

Libanonská republika 0

Liberijská republika 0

Libyjský stát 0

Lichtenštejnské knížectví 0

Litevská republika 0

Lotyšská republika 0

Lucemburské velkovévodství 0

Zvláštní administrativní oblast Čínské lidové republiky Macao 0

Madagaskarská republika 0

Maďarsko 0

Bývalá jugoslávská republika Makedonie 0

Malajsie 0

Malawiská republika 0

Maledivská republika 0

Republika Mali 0

Maltská republika 0

Ostrov Man 0

Marocké království 0

Republika Marshallovy ostrovy 0

Region Martinik 0

Mauricijská republika 0

Mauritánská islámská republika 0

Departementní společenství Mayotte 0

Menší odlehlé ostrovy USA 0

Spojené státy mexické 0

Federativní státy Mikronésie 0

Moldavská republika 0

Monacké knížectví 0

Mongolsko 0

Montserrat 0

Mosambická republika 0

Republika Myanmarský svaz 0

Namibijská republika 0

Republika Nauru 0

Spolková republika Německo 0

Nepálská federativní demokratická republika 0

Nigerská republika 0

Nigerijská federativní republika 0

Nikaragujská republika 0

Niue 0

Nizozemsko 0

Území Norfolk 0

Norské království 0

Nová Kaledonie 0

Nový Zéland 0

Sultanát Omán 0

Pákistánská islámská republika 0

Republika Palau 0

Palestinská autonomní území 0

Panamská republika 0

Nezávislý stát Papua Nová Guinea 0

Paraguayská republika 0

Peruánská republika 0

Pitcairnovy ostrovy 0

Republika Pobřeží slonoviny 0

Polská republika 3 3

Portorické společenství 0

Portugalská republika 0

Rakouská republika 0

Region Réunion 0

Republika Rovníková Guinea 0

Rumunsko 0

Ruská federace 0

Rwandská republika 0

Řecká republika 0

Územní společenství Saint Pierre a Miquelon 0

Salvadorská republika 0

Nezávislý stát Samoa 0

Republika San Marino 0

Království Saúdská Arábie 0

Senegalská republika 0

Společenství Severní Mariany 0

Seychelská republika 0

Republika Sierra Leone 0

Singapurská republika 0

Slovenská republika 0



65 

VŠZ - Výroční zpráva o činnosti za rok 2016 

 
 
Pozn.: * = Vyjíždějící studenti (tj. počty výjezdů) – studenti, kteří v roce 2016 absolvovali (ukončili) zahraniční 
pobyt; započítávají se i ti studenti, jejichž pobyt začal v roce 2015. Započítávají se pouze studenti, jejichž pobyt 
trval alespoň 2 týdny (14 dní).  
Pozn.: ** = Přijíždějící studenti (tj. počty příjezdů) – studenti, kteří přijeli v roce 2016; započítávají se i ti 
studenti, jejichž pobyt začal v roce 2015. Započítávají se pouze studenti, jejichž pobyt trval alespoň 2 týdny (14 
dní).  
Pozn.: *** = Vyjíždějící akademičtí/ostatní pracovníci (tj. počty výjezdů) – pracovníci, kteří v roce 2016 
absolvovali (ukončili) zahraniční pobyt; započítávají se i ti pracovníci, jejichž pobyt začal v roce 2015. 
Započítávají se pouze pracovníci, jejichž pobyt trval alespoň 5 dní. 
Pozn.: **** = Přijíždějící akademičtí/ostatní pracovníci (tj. počty příjezdů) – pracovníci, kteří přijeli v roce 2016;  
započítávají se i ti pracovníci, jejichž pobyt začal v roce 2015. Započítávají se pouze pracovníci, jejichž pobyt 
trval alespoň 5 dní. 
Pozn.: ***** = V tabulce 12.3 Mobilita studentů a akademických a ostatních pracovníků podle zemí je uveden 
výčet všech zemí; účelem je usnadnění zpracování získaných údajů MŠMT. Současně by neměl představovat 
dodatečnou zátěž pro vysoké školy při vyplňování. V případě neexistence mobility z dané země nevyplňujte 
prosím buňku. 
Pozn.: ****** = Absolventskou stáží se rozumí praktická stáž v zahraničním podniku nebo organizaci v délce 
2  až 12 měsíců, která je započatá po úspěšném absolvování studia a ukončená do jednoho roku od absolvování 
studia. Absolventská stáž je realizována na základě trojstranné dohody mezi studentem, vysílající 
vysokoškolskou institucí a přijímající organizací, institucí, podnikem. 

Slovinská republika 0

Somálská federativní republika 0

Stát Spojené arabské emiráty 0

Spojené státy americké 0

Srbská republika 0

Středoafrická republika 0

Súdánská republika 0

Surinamská republika 0

Svatá Helena, Ascension a Tristan da Cunha 0

Svatá Lucie 0

Společenství Svatý Bartoloměj 0

Federace Svatý Kryštof a Nevis 0

Společenství Svatý Martin 0

Svatý Martin (NL) 0

Demokratická republika Svatý Tomáš a Princův ostrov 0

Svatý Vincenc a Grenadiny 0

Svazijské království 0

Syrská arabská republika 0

Šalomounovy ostrovy 0

Španělské království 0

Špicberky a Jan Mayen 0

Šrílanská demokratická socialistická republika 0

Švédské království 0

Švýcarská konfederace 0

Republika Tádžikistán 0

Tanzanská sjednocená republika 0

Thajské království 0

Čínská republika (Tchaj-wan) 0

Tožská republika 0

Tokelau 0

Království Tonga 0

Republika Trinidad a Tobago 0

Tuniská republika 0

Turecká republika 0

Turkmenistán 0

Ostrovy Turks a Caicos 0

Tuvalu 0

Ugandská republika 0

Ukrajina 0

Uruguayská východní republika 0

Republika Uzbekistán 0

Území Vánoční ostrov 0

Republika Vanuatu 0

Vatikánský městský stát 0

Spojené království Velké Británie a Severního Irska 0

Bolívarovská republika Venezuela 0

Vietnamská socialistická republika 0

Demokratická republika Východní Timor 0

Teritorium Wallisovy ostrovy a Futuna 0

Zambijská republika 0

Saharská arabská demokratická republika 0

Zimbabwská republika 0

Ostatní země 0
CELKEM 0 1 0 0 3 0 0 4
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Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program. 

 

 
 
Pozn.: * = Mezinárodní konference je taková konference, které se účastní alespoň jeden zahraniční řečník a jejíž 
všechny příspěvky jsou lokalizované do alespoň jednoho z následujících jazyků – angličtina, francouzština, 
němčina, nebo do jazyka vlastnímu oborovému zaměření dané konference, např. pro filologické obory. 

 

 
 
Pozn.: * = Odborníci z aplikační sféry podílející se alespoň z jedné třetiny časového rozvrhu na výuce alespoň 
jednoho kurzu nebo jsou vedoucími závěrečné práce studenta. Pokud daný pracovník je kmenovým 
zaměstnancem dané VŠ/fakulty, měl by mít minimálně stejně velký úvazek i mimo VŠ/fakultu. 
Pozn.: ** = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program/obor. 
Pozn.: *** = Jedná se o osoby mající přímou zodpovědnost za výkon odborné praxe studenta. 

 
 
 

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. Bakalářské studium

Magisterské 

studium

Navazující 

magisterské 

studium Doktorské studium CELKEM

Fakulta 1 (název)*

Podíl absolventů, kteří během svého 

studia vyjeli  na zahraniční pobyt v 

délce alespoň 14 dní [%] #DĚLENÍ_NULOU!

Podíl absolventů doktorského 

studia, u nichž délka zahraničního 

pobytu dosáhla alespoň 1 měsíc (tj. 

30 dní) [%] 0

Fakulta 2 (název)*

Podíl absolventů, kteří během svého 

studia vyjeli  na zahraniční pobyt v 

délce alespoň 14 dní [%] #DĚLENÍ_NULOU!

Podíl absolventů doktorského 

studia, u nichž délka zahraničního 

pobytu dosáhla alespoň 1 měsíc (tj. 

30 dní) [%] 0

VŠ CELKEM

Tab. 7.3: Mobilita absolventů** (podíly absolvovaných studií)

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.

S počtem 

účastníků vyšším 

než 60 

Mezinárodní 

konference*

Fakulta 1 (název) 4 2

Fakulta 2 (název)

Ostatní pracoviště celkem
Celkem 4 2

Tab. 8.1:  Konference (spolu)pořádané vysokou 

školou (počty)

Vysoká škola zdravotnická, 

o.p.s.

Počet osob podílejících 

se na výuce

Počet osob podílejících se 

na vedení závěrečné práce

Počet osob podílejících 

se na praxi

Počet osob podílejících se na 

výuce

Počet osob podílejících se na 

vedení závěrečné práce

Počet osob podílejících 

se na praxi***

Vysoká škola zdravotnická 22 63 12

Fakulta 2 (název)**
CELKEM 22 63 12

Tab. 8.2: Odborníci* z aplikační sféry podílející se na výuce a na praxi v akreditovaných studijních programech (počty)

Osoby mající pracovně právní vztah s vysokou školou nebo její součástí Osoby nemající pracovně právní vztah s vysokou školou nebo její součástí
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Pozn.: * = Doba trvání jednotlivých povinných praxí mohla být i kratší, ale v součtu musela dosahovat alespoň 
1 měsíce.  
Pozn.: ** = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program/obor 
Pozn.: *** = Povinnou praxí se rozumí taková, která je součástí akreditace daného studijního oboru, přičemž se 
může jednat o součást některého z předmětů či o samostatný předmět. Jedná se o odborné profesní praxe. 

 

 
 

 
 
Pozn.: *= Jedná se o nově vzniklé spin–off/start–up podniky podpořené vysokou školou v roce 2016 (počty). 
Pozn.: **= V položce "V zahraničí" se v případě Evropského patentu tento v tabulce vykazuje pouze jednou, bez 
ohledu na počet designovaných zemí. 
Pozn.: ***= Definice položek týkajících se příjmů a hodnoty v tabulce u těchto položek odpovídají Výroční 
zprávě  o hospodaření pro rok 2016 pro VVŠ (tab. č. 6). SVŠ vyplní tyto položky dle uvážení.  
Licenční smlouva je definována jako poskytnutí práva ve sjednaném rozsahu a na sjednaném území na nabytí či 
poskytnutí licence na některou z ochran duševního a průmyslového vlastnictví. Licenční smlouvy se uzavírají 
k patentovaným vynálezům, resp. zapsaným užitným vzorům, průmyslovým vzorům, topografii polovodičových 
výrobků, novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat či k ochranným známkám písemnou smlouvou. 
Poskytovatel opravňuje nabyvatele ve sjednaném rozsahu a na sjednaném území k výkonu práv z duševního 
a průmyslového vlastnictví a nabyvatel se zavazuje k poskytování určité úplaty (licenční poplatky) nebo jiné 
majetkové hodnoty. Nabyvateli přitom nehrozí obvinění z narušení duševního vlastnictví či autorského práva ze 
strany poskytovatele. 
Smluvní výzkum je výzkum na zakázku, který vychází ze spolupráce (interakce) specificky plnící především 
výzkumné potřeby subjektů aplikační sféry a vysokoškolská instituce je pro subjekt aplikační sféry realizuje dle 
jeho požadavků a potřeb. 

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.

Počty studijních 

oborů

Počty studentů v 

těchto oborech

Fakulta 1 (název)** 6 444

Fakulta 2 (název)**
CELKEM 6 444

Tab. 8.3: Studijní obory, které mají ve své obsahové náplni 

povinné absolvování odborné praxe*** po dobu alespoň 1 

měsíce* (počty)

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.

V ČR V zahraničí Počet CELKEM Příjmy CELKEM

Počet nových spin-off/start-up podniků*

Patentové přihlášky podané 0

Udělené patenty** 0

Zapsané užitné vzory 0

Licenční smlouvy platné k 31. 12. 0

Licenční smlouvy nově uzavřené 0

Smluvní výzkum***, konzultace a poradentství***

Placené vzdělávací kurzy pro zaměstnance subjektů aplikační sféry***

Tab. 8.4: Transfer znalostí a výsledků výzkumu do praxe 

Celkový počet Celkové příjmy

0 -  Kč                      

Souhrnné informace k tab. 8.4

Nově uzavřené licenční smlouvy, 

smluvní výzkum, konzultace, 

poradentství a placené vzdělávací 

kurzy pro zaměstnance subjektů 

aplikační sféry

Průměrný příjem na 1 zakázku

#DĚLENÍ_NULOU!
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Za tento výzkum jsou jí tímto subjektem poskytovány finanční prostředky. Typicky zahrnuje rozsáhlejší projekty, 
originální výzkum a psaný report. Obvykle bývá výzkum na zakázku zadán jednou konkrétní externí organizací 
(pro její potřebu). 
Není rozhodující, zda finanční prostředky, které subjekt aplikační sféry na takový smluvní výzkum vynaložil, 
pochází z veřejných či soukromých zdrojů. Za smluvní výzkum nelze považovat případ, kdy je vysoká škola 
příjemcem účelové podpory na aplikovaný výzkum. 
Placené vzdělávací kurzy prohlubující kvalifikaci zaměstnanců subjektů aplikační sféry (např. podnikové 
vzdělávací kurzy). 
Subjektem aplikační sféry se zde rozumí právnická osoba, jejíž hlavní činností není výzkum a vývoj. Může se jednat 
o podnikatelský subjekt, orgán veřejné správy, neziskovou organizaci, apod. – vždy s podmínkou, že hlavní činnost 
není výzkumná. Výnosy budou zahrnuty z těch vzdělávacích kurzů, které jsou "na zakázku", tzn. po dohodě s 
danou organizací pro její zaměstnance. Nejedná se zde o vyčíslení nákladů účastníků vzdělávacích kurzů, kteří 
jsou zaměstnaní ve společnosti, která splňuje výše uvedenou definici. Naopak, jedná se o kurzy, jež vznikly po 
dohodě s vybranou společností, neboť tato chtěla školit své zaměstnance. 
Konzultace a poradenství je založeno na poskytnutí expertní rady, názoru či činnosti, jenž závisí na vysoké míře 
intelektuálních vstupních zdrojů od vysokoškolské instituce ke klientovi. Vysoká škola za úplatu a v souladu 
s tržními podmínkami poskytuje konzultační a poradenské služby subjektům aplikační sféry. Hlavním 
požadovaným výstupem konzultace není vytvoření nové znalosti (vědomosti), ale porozumění nebo pochopení 
určitého stavu. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Vysoká škola zdravotnická, 

o.p.s. Počet

Lůžková kapacita kolejí VŠ 

celková

Počet lůžek v pronajatých 

zařízeních

Počet podaných 

žádostí/rezervací o 

ubytování k 31/12/2016

Počet kladně vyřízených 

žádostí/rezervací o 

ubytování k 31/12/2016

Počet lůžkodnů v roce 2016

Počet hlavních jídel 

vydaných v roce 2016 

studentům

Počet hlavních jídel 

vydaných v roce 2016 

zaměstnancům vysoké školy
Počet hlavních jídel 

vydaných v roce 2016 

ostatním strávníkům

Tab. 12.1: Ubytování, stravování
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Pozn.: * = Uvádějí se pouze tituly periodik, které knihovna sama předplácí (resp. získává darem, výměnou) 
v papírové nebo elektronické verzi; nezahrnují se další periodika, k nimž mají uživatelé knihovny přístup v rámci 
konsorcií na plnotextové zdroje. 
Pozn.: ** = Do počtu titulů v obou formách se uvádějí pouze tituly, kde jsou obě formy placené zvlášť (tzn. 
v případě, že je předplácena tištěná forma a elektronická je jako bonus zdarma, uvádí se pouze tištěná forma 
atd.). 

 

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. Počet

Přírůstek knihovního fondu za rok 112

Knihovní fond celkem 2706

Počet odebíraných titulů periodik:

                - fyzicky

12

               - elektronicky (odhad)*

3
               - v obou formách** 15

Tab. 12.2 Vysokoškolské knihovny


