ČASOVÁ OSA
VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s.
25. 6. 2019
20. 6. 2019
6. 6. 2019
6. 6. 2019

5. 6.2019

23. 5. 2019

22. 5. 2019

18. 5. 2019

17.-19. 5. 2019

16. 5. 2019

16. 5. 2019

13.-18. 5. 2019

25. 4. 2019

23. 4. 2019

účast

rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se zúčastnila zasedání akademické rady
Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s. (pozvánka)
doc. MUDr. Lidmila Hamplová PhD. byla jmenována členem zkušební komise pro
závěrečné zkoušky akreditovaného kvalifikační kurzu pro obor Masér v Nestátním
zdravotnickém zařízení Stanislava Flandera (jmenování)
rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. byla opakovaně zvolena místopředsedkyní
České konference rektorů pro legislativu a vnitřní záležitosti
rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila 151. zasedání Pléna České
konference rektorů, které se konalo v Hradci Králové péčí Univerzity Hradec Králové
(pozvánka)
vedoucí oboru Zdravotnický záchranář Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. ve spolupráci se
studenty VŠZ oboru Zdravotnický záchranář pořádal pro zaměstnance nemocnice
Pardubického kraje odborný workshop na téma Prevence násilí a sebeochrany (článek)
prorektorka pro rozvoj a vnitřní vztahy Ing. Soňa Jexová, PhD. se účastnila 5. zasedání
Sněmu Rady vysokých škol ve funkčním období 2018-2020, které se konalo v Modré
posluchárně Karolina (program)
vedoucí oboru Zdravotnický záchranář Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. ve spolupráci se
studenty VŠZ oboru Zdravotnický záchranář pořádal pro zaměstnance nemocnice
Pardubického kraje odborný workshop na téma Prevence násilí a sebeochrany (článek)
vedoucí oboru Zdravotnický záchranář Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. se aktivně zúčastnil
s přednáškou na téma první pomoci na konferenci 7. setkání ohrožených druhů, které se
konalo v hotelu Galant v Mikulově
prorektor pro pedagogickou činnost doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc. se aktivně
s příspěvkem „Kam kráčíš chirurgie“ aktivně účastnil lékařského kongresu s mezinárodní
účastí Letovice Care (program)
vedoucí oboru Zdravotnický záchranář Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. ve spolupráci se
studenty VŠZ oboru Zdravotnický záchranář pořádal pro zaměstnance nemocnice
Pardubického kraje odborný workshop na téma Prevence násilí a sebeochrany (článek)
rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. a prorektorka pro rozvoj a vnitřní vztahy Ing.
Soňa Jexová, PhD. se zúčastnily semináře pořádaného MŠMT na téma „Učitelská profese
v dnešním světě“, kde vystoupil ředitel Direktorátu OECD Andreas Schleicher a který se
konal v Kaiserštejnském paláci v Praze (program)
vedoucí katedry Specializace ve zdravotnictví doc. MUDr. Lidmila Hamplová, PhD. a
koordinátorka odborných praxí se účastnily v rámci programu Erasmus+ jazykové stáže,
která se konala v jazykové škole BELS Malta (fotogalerie), (certifikát), (certifikát)
rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila 150. zasedání Pléna České
konference rektorů, které se konalo na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě
(pozvánka)
Aesculap Akademie ve spolupráci s VŠZ pořádala v prostorách školy akreditované odborné
sympozium a praktický workshop pro studenty a akademické pracovníky s názvem
„Invazivní žilní vstupy v ošetřovatelské péči“, který se konal v edukačním středisku Aesculap
Akademie v Praze 8 (program)
VŠZ pořadatel

mezinárodní aktivita

interní akce

jmenování

18. 4. 2019

18. 4. 2019

17. 4. 2019

16. 4. 2019
16. 4. 2019
10. 4. 2019
10. 4. 2019
8. 4. 2019

3.-6. 4. 2019

2. 4. 2019

26.-28. 3. 2019

26. 3. 2019

23. 3. 2019

22.-23. 2. 2019
21. 3. 2019

21. 2. 2019

účast

prorektorka pro rozvoj a vnitřní vztahy Ing. Soňa Jexová, PhD. se účastnila 11. zasedání
Předsednictva Rady vysokých škol ve funkčním období 2018-2020, které se konalo v Malé
aule Karolina (pozvánka)
vedoucí oboru Zdravotnický záchranář Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. ve spolupráci se
studenty VŠZ oboru Zdravotnický záchranář pořádal pro zaměstnance nemocnice
Pardubického kraje odborný workshop na téma Prevence násilí a sebeochrany (článek)
vedoucí katedry Specializace ve zdravotnictví doc. MUDr. Lidmila Hamplová, PhD.
prezentovala na 8. vzdělávací konferenci Den zdraví (s podtitulem Výživa a zdraví)
příspěvek „Zvyšování zdravotní gramotnosti u pacientů v oblasti zdraví a pohybových
aktivit“. Konference pořádala Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
(program)
VŠZ pořádala 14. mezinárodní vědeckou konferenci s podtitulem „Problematika seniorů
v ošetřovatelství“. Partnery konference byl: Státní zdravotní ústav, Dialog Jessenius a
VŠTVS Palestra (program)
rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila řádného zasedání Vědecké rady
Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (pozvánka)
vedoucí oboru Zdravotnický záchranář Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. ve spolupráci se
studenty VŠZ oboru Zdravotnický záchranář pořádal pro zaměstnance nemocnice
Pardubického kraje odborný workshop na téma Prevence násilí a sebeochrany
vedoucí katedry Specializace ve zdravotnictví doc. MUDr. Lidmila Hamplová, PhD. byla
jmenována oponentem disertační práce na Ostravské univerzitě (jmenování)
rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila jednání Pléna Asociace
vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí v České republice, které
se konala na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT (pozvánka)
vedoucí oboru Zdravotnický záchranář Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. se účastnil zasedání
expertní mezinárodní skupiny European Violence in Psychiatry Research Group, které se
konalo ve švýcarském Bernu (fotogalerie)
vedoucí katedry Specializace ve zdravotnictví doc. MUDr. Lidmila Hamplová, PhD. se
účastnila 1. národní konference k projektu „Efektivní podpora zdraví osob ohrožených
chudobou a sociálním vyloučením, kterou pořádal Státní zdravotní ústav v Nemocnici Na
Homolce (program), (certifikát)
vedoucí oboru Zdravotnický záchranář Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. se účastnil meetingu
k iniciativě SAFEMEDIC v rámci projektu Erasmus+, který se konal v litevském Kaunusu
(fotogalerie)
rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila Symposia k nedostatku středního
zdravotnického personálu v České republice se zaměřením na integrovanou péči, kterou
pořádala Národní kancelář WHO v České republice ve spolupráci s Ministerstvem
zdravotnictví ČR (pozvánka)
zástupci Vysoké školy zdravotnické se zúčastnili konference OPTIONS - The path of
knowledge, kterou pořádal Svaz Vietnamských studentů a mládeže v ČR, o. s. v Convention
centre Hoang Thanh. Konference byla určena široké veřejnosti a zájemcům o studiu na
vysoké škole (program)
PhDr. Karolina Moravcová se zúčastnila 13. Kongresu primární péče, který se konal v Praze
(certifikát)
prorektorka pro rozvoj a vnitřní vztahy Ing. Soňa Jexová, PhD. se účastnila 10. zasedání
Předsednictva Rady vysokých škol ve funkčním období 2018-2020, které se konalo v Malé
aule Karolina (pozvánka)
prorektorka pro rozvoj a vnitřní vztahy Ing. Soňa Jexová, PhD. a vedoucí Katedry
ošetřovatelství Mgr. Eva Marková, Ph.D. se účastnily 4. zasedání Sněmu Rady vysokých škol
ve funkčním období 2018-2020, které se konalo v Modré posluchárně Karolina (program)
VŠZ pořadatel

mezinárodní aktivita

interní akce

jmenování

20. 2. 2019

19. 2. 2019

19. 2. 2019

14. 2. 2019
12. 2. 2019
22.-24. 2. 2019

22. 1. 2019

18. 1. 2019

17. 1. 2019
27. 12. 2018
19. 12. 2018
19. 12. 2018

13. 12. 2018
6. 12. 2018
2.-4. 12. 2018

28. 11. 2018

účast

VŠZ pořádala seminář na téma „Úzkostný pacient“, kde český publicista a moderátor autor
dokumentu Život za zdí prezentoval studentům osobní zkušenosti s psychiatrickou péčí, ale
i množství teoretických informací o úzkostných a depresivních stavech (video Život za zdí)
zpravodajský server Aktuálně.cz pořádal na VŠZ panelovou diskuzi na téma Očkování –
Evropa v souvislostech, které se zúčastnila europoslankyně Kateřina Konečná, vedoucí
Katedry specializace ve zdravotnictví doc. MUDr. Lidmila Hamplová, PhD., MUDr. Marie
Nejedlá vedoucí Centra podpory veřejného zdraví Státního zdravotního ústavu, doc. MUDr.
Kvetoslava Kotrbová, PhD. ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje. Diskuzi
moderovala Iva Bezděková (pozvánka)
rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. prezentovala na semináři Vzdělávání nelékařů
příspěvek „Kvalita vzdělávání nelékařů – akreditační systém“. Seminář byl pořádán pod
záštitou Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny ČR (pozvánka)
rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila 149. zasedání Pléna České
konference rektorů a 151. zasedání Předsednictva České konference rektorů, které se
konalo na Masarykově univerzitě v Brně (program)
doc. MUDr. Lidmila Hamplová PhD. byla členem habilitační komise v rámci habilitačního
řízení na Pedagogické fakultě UP (pozvánka)
VŠZ se prezentovala na XII. ročníku Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního
vzdělávání Gaudeamus Praha, který se konal na výstavišti PVA Expo Praha – Letňany
(tisková zpráva)
doc. MUDr. Lidmila Hamplová PhD. byla jmenována členem hodnotící komise Národního
akreditačního úřadu pro přípravu stanoviska ve věci žádosti Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
o udělení akreditace bakalářskému profesně zaměřenému studijnímu oboru Všeobecné
ošetřovatelství (jmenovací dekret)
doc. MUDr. Lidmila Hamplová PhD. byla jmenována členem zkušební komise pro závěrečné
zkoušky akreditovaného kvalifikační kurzu pro obor Masér v Nestátním zdravotnickém
zařízení Stanislava Flandera (jmenování)
prorektorka pro rozvoj a vnitřní vztahy Ing. Soňa Jexová, PhD. se účastnila 9. zasedání
Předsednictva Rady vysokých škol ve funkčním období 2018-2020, které se konalo v Modré
posluchárně Karolina (pozvánka)
doc. MUDr. Lidmila Hamplová PhD. byl udělen Českou lékařskou komorou Diplom
celoživotního vzdělávání lékařů s platností do 27. prosince 2023 (certifikát)
VŠZ společně s Projektem 35 a Dialogem Jessenius pořádala autorské čtení blogerek o
komunikaci s onkologickým pacientem pod názvem V komunikační síti (pozvánka)
vedoucí oboru Zdravotnický záchranář Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. demonstroval správné
zásady poskytování pomoci studentům Střední školy automobilní a informatiky
v Hostivaři (zpráva)
prorektorka pro rozvoj a vnitřní vztahy Ing. Soňa Jexová, PhD. se účastnila 8. zasedání
Předsednictva Rady vysokých škol ve funkčním období 2018-2020, které se konalo
ve Velké zasedací síni historické budovy Karolina (program)
rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila 148. zasedání Pléna České
konference rektorů, které se konalo na Akademii múzických umění v Praze (pozvánka)
vedoucí oboru Zdravotnický záchranář Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. se účastnil XVI.
konference České asociace akutní kardiologie s příspěvkem „Přehled základní neodkladné
resuscitace“. Konference se konala v karlovarském hotelu Thermal (program)
vedoucí oboru Zdravotnický záchranář Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. prezentoval seminář
VŠZ na téma Prevence násilí v Nemocnici Jablonec nad Nisou (oddělení interní a
chirurgické)

VŠZ pořadatel

mezinárodní aktivita

interní akce

jmenování

27. 11. 2018
26. 11. 2018

26. 11. 2018

22. 11. 2018

21. 11. 2018

17. 11. 2018

16. 11. 2018

15. 11. 2018

15.11. 2018

14. 11. 2018

13. 11. 2018

13. 11. 2018
1. 11. 2018

účast

vedoucí oboru Zdravotnický záchranář Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. vedl simulační
workshop Aesculap Akademie „Prevence násilí ve zdravotnictví“, který se konal
v Orlickoústecké nemocnici (program)
rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. byla zvolena předsedkyní Sdružení
profesního terciárního vzdělávání (program valné hromady)
vedoucí oboru Porodní asistentka PhDr. Ivana Jahodová, PhD. a studijní skupina 1APA
absolvovali exkurzi v klinickém centru ISCARE I.V.F, kde se setkali s ředitelem centra ing.
Františkem Lambertem a odbornou částí studenty provedl primář MUDr. Jan Lacheta.
Studenti měli možnost vidět na zákrokovém sálku embryotransfer a navštívili také vlastní
laboratoře (foto)
vedoucí oboru Zdravotnický záchranář Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. prezentoval seminář
VŠZ na téma Prevence násilí v Nemocnici Jablonec nad Nisou (management)
PhDr. Jana Hlinovská, PhD., Mgr. Eva Marková, Ph.D., Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D., Mgr.
Renata Procházková a studenti ze studijních skupin 1AVS a 1AZZ se v rámci výuky
Ošetřovatelských postupů zúčastnili klinického dne v Nemocnici Na Homolce, jehož
obsahem byla přednáška staniční sestry Viviany Pokorné o základních zásadách
ošetřovatelské péče a bariérové péči včetně izolace pacienta a zásadách bezpečné péče.
Následovala prohlídka prostor standardního a intermediálního oddělení na cévní chirurgii
vedoucí oboru Zdravotnický záchranář Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. se účastnil X.
konference AKUTNĚ.CZ pořádané Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity, kde
prezentoval příspěvek „Prevence násilí ve zdravotnictví“ a vedl workshop na téma
„Praktické řešení násilných situací“ (certifikát)
vedoucí katedry Specializace ve zdravotnictví doc. MUDr. Lidmila Hamplová, PhD.,
koordinátorka odborné praxe Mgr. Renata Procházková a Mgr. Eva Jansa, M.A. se
zúčastnily mezinárodní konference Obezitologie a bariatrie 2018 s příspěvkem „Aplikace
metody krátké intervence v podpoře kojení jako prevence dětské obezity“ (program)
rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD., prorektorka pro rozvoj a vnitřní vztahy Ing.
Soňa Jexová, PhD. a vedoucí Katedry ošetřovatelství Mgr. Eva Marková, Ph.D. se účastnily
3. zasedání Sněmu Rady vysokých škol ve funkčním období 2018-2020, které se konalo
v Modré posluchárně Karolina (program)
rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. přednesla příspěvek na slavnostním
shromáždění u příležitosti 25. výročí vzniku Asociace ředitelů gymnázií ČR, které se konalo
v Brožíkově síni na Staroměstské radnici (pozvánka)
vedoucí oboru Zdravotnický záchranář Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. prezentoval seminář
VŠZ na téma Prevence násilí v Nemocnici Jablonec nad Nisou (oddělení novorozenecké a
porodnické)
vedoucí katedry Specializace ve zdravotnictví doc. MUDr. Lidmila Hamplová, PhD.
a koordinátorka odborné praxe Mgr. Renata Procházková se zúčastnily mezinárodní
konference s praktickým workshopem Nefarmakologické postupy v kardioprevenci
pořádané Zdravotně sociální fakultou JU v Českých Budějovicích. Mgr. Renata Procházková
prezentovala příspěvek Aplikace metody krátkých intervencí v kardioprevenci – výsledky
realizace 2letého projektu (program), (certifikát), (certifikát), (pozvánka k aktivní účasti)
VŠZ ve spolupráci s Institutem klinické a experimentální medicíny pořádala seminář Sdělení
nepříznivé zprávy a komunikace s pozůstalými nejen pro dárcovství orgánů (pozvánka)
rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD., prorektorka pro rozvoj a vnitřní vztahy Ing.
Soňa Jexová, PhD. a vedoucí Katedry ošetřovatelství Mgr. Eva Marková, Ph.D. se účastnily
konference Vysoké školství a česká společnost v minulých 100 letech a jak dál pořádanou

VŠZ pořadatel

mezinárodní aktivita

interní akce

jmenování

Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR a Centrem pro studium vysokého školství
v Národní technické knihovně (program)
rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se zúčastnila jednání Pléna Asociace
vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí v České republice, které
se uskuteční na Slezské univerzitě v Opavě (pozvánka)
studenti VŠZ se zúčastnili jako zdravotnický dozor slavnostní vojenské přehlídky ke 100.
28. 10. 2018
výročí vzniku samostatného československého státu, která se konala na evropské třídě
(informace), (certifikát)
vedoucí Katedry ošetřovatelství Mgr. Eva Marková, Ph.D. se zúčastnila odborné konference
25.-26. 10. 2018 Spirituální péče – 10 let poskytování spirituální péče ve FN Motol 2008-2018 pořádané
Centrem psychosociální a spirituální péče FN Motol (program)
VŠZ realizovala v rámci Erasmus mobilit přednášku prof. Borislavy Chakarové z Trakia
University (Stara Zagora, Bulharsko) na téma Toxoplazmóza, po které následovala otevřená
diskuze se studenty srovnávající studium oborů v obou zemích a pojednání o situaci
20.-25. 10. 2018
nelékařských zdravotnických oborů v EU. Společně s koordinátorkou zahraniční spolupráce
VŠZ Mgr. Evou Jansou následně navštívila společně s kolegy slavnostní promoce
a imatrikulace VŠZ a simulační centrum Aesculap Academy společnosti B Braun (foto)
rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila slavnostního shromáždění
25. 10. 2018
Univerzity Karlovy pořádaného u příležitosti 100. výroční vzniku Československa, které se
konalo ve Velké aule historické budovy Karolina (pozvánka)
vedoucí oboru Zdravotnický záchranář Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. absolvoval workshop
Simulační výuka v anestezii a intenzivní péči (Train the Trainer Workshop), který pořádala
24. 10. 2018
Aesculap Academy (certifikát), (program)
29. 10. 2018

23. 10. 2018

14. imatrikulace studentů VŠZ - Brožíkova síň, Staroměstská radnice v Praze 1

23. 10. 2018

16. promoce studentů VŠZ - Brožíkova síň, Staroměstská radnice v Praze

VŠZ pořádala Komplexní kurz prevence násilí a sebeochrany pro zdravotnické pracovníky.
První kurz svého druhu byl určen pro studenty a absolventy Vysoké školy zdravotnické, ale
19.-21. 10. 2018
také pro pracovníky nemocnic z celé ČR. Garantem akce, která se konala v Harrachově, je
vedoucí oboru Zdravotnický záchranář Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. (fotogalerie), (program)
rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila zasedání Vědecké rady Fakulty
18. 10. 2018
zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni (pozvánka)
prorektorka pro rozvoj a vnitřní vztahy Ing. Soňa Jexová, PhD. se účastnila 7. zasedání
Předsednictva Rady vysokých škol ve funkčním období 2018-2020, které se konalo ve Velké
18. 10. 2018
zasedací síni Karolina (program)
vedoucí oboru Zdravotnický záchranář Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. se účastnil odborné
11.-12. 10. 2018 konference XXXVI. Slovenské pracovné dni sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej
medicíne, která se konala v Dolným Kubíně (certifikát)
studenti VŠZ se zúčastnili Studentského štafetového maratonu pořádaného neziskovou
organizací Dělej co tě baví pod záštitou Magistrátu hl. m. Prahy a Českého olympijského
10. 10. 2018
výboru (fotogalerie), (pozvánka)
vedoucí oboru Zdravotnický záchranář Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. prezentoval zásady
profesionální komunikace a prevenci násilí ve zdravotnictví na XI. Liberecké konferenci
10. 10. 2018
nelékařských profesí, kterou pořádala Krajská nemocnice Liberec (program)

účast

VŠZ pořadatel

mezinárodní aktivita

interní akce

jmenování

9. 10. 2018

5.-7. 10. 2018

5. 10. 2018
5. 10. 2018

4. 10. 2018

3. 10. 2018

26. 9. 2018

21. 9. 2018

20. 9. 2018

12-14. 9. 2018

8. 9. 2018

6.-7. 9. 2018

6. 9. 2018

5. 9. 2018

Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. vedl simulační workshop Aesculap Akademie „Prevence násilí
ve zdravotnictví“, který se konal v Litomyšlské nemocnici (program)
studenti oboru Zdravotnický záchranář se zúčastnili záchranářské soutěže YETI RESCUE,
která se konala pod záštitou ZZS Královéhradeckého kraje v Orlických horách. VŠZ byla
partnerem akce (propozice)
rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. byla zvolena předsedkyní Komory rektorů
soukromých vysokých škol České konference rektorů (komory ČKR)
rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila 147. zasedání Pléna České
konference rektorů, které se konalo na Univerzitě Palackého v Olomouci (program)
rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila Slavnostního zahájení
akademického roku 2018/2019 vysokých škol České republiky, které se konalo
na Univerzitě Palackého v Olomouci (pozvánka)
studenti oboru Zdravotnický záchranář participovali jako figuranti na cvičení složek
integrovaného záchranného systému „Vlak 2018“ (fotogalerie)
rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila slavnostního předání Ceny
předsedkyně Grantové agentury České republiky za rok 2018, které se konalo v Profesním
domě (program)
doc. MUDr. Lidmila Hamplová PhD. byla jmenována členem hodnotící komise pro přípravu
stanoviska ve věci žádosti Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích o udělení akreditace
habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Ošetřovatelství pro
uskutečňování Zdravotně sociální fakultou (jmenovací dekret)
prorektorka pro rozvoj a vnitřní vztahy Ing. Soňa Jexová, PhD. se účastnila 6. zasedání
Předsednictva Rady vysokých škol ve funkčním období 2018-2020, které se konalo ve Velké
zasedací síni Karolina (program)
vedoucí katedry Specializace ve zdravotnictví doc. MUDr. Lidmila Hamplová, PhD.
a koordinátorka odborné praxe Mgr. Renata Procházková se zúčastnily 28. Pečenkových
epidemiologických dnů, které se konaly v Clarion Congress Hotelu v Českých Budějovicích
(program)
Mgr. Josef Taybner se studenty oboru Zdravotnický záchranář prezentoval zásady
správného poskytování první pomoci a KPR na 29. ročníku multižánrového festivalu Babí
léto, který se konal v prostorách Psychiatrické nemocnice Bohnice (program)
vedoucí oboru Zdravotnický záchranář Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. absolvoval workshop
Simulační výuka v anestezii a intenzivní péči (Train the Trainer Workshop), který pořádala
Aesculap Academy (certifikát), (program)
vedoucí katedry Specializace ve zdravotnictví doc. MUDr. Lidmila Hamplová, PhD.
realizovala vyžádanou přednášku na téma „Krátké intervence jako prostředek ke zvýšení
zdravotní gramotnosti pacientů“, která se konala v rámci konference Život ve zdraví 2018
na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (pozvánka)
teambulding zaměstnanců VŠZ, Mníšek pod Brdy (foto)

2.-3. 7. 2018

15. promoce studentů VŠZ - Brožíkova síň, Staroměstská radnice v Praze (fotogalerie)

29. 6. 2018

rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila jako host Rady Národního
akreditačního úřadu pro vysoké školství č. 6/2018 (pozvánka)

účast

VŠZ pořadatel

mezinárodní aktivita

interní akce

jmenování

27. 6. 2018

21. 6. 2018

21. 6. 2018

16. 6. 2018

7. 6. 2018

4. 6. 2018

4.-8. 6. 2018

4.-8. 6. 2018

31. 5. 2018
24. 5. 2018

24. 5. 2018

23. 5. 2018

21. 5. 2018

17. 5. 2018

17. 5. 2018

účast

Edukační centrum Vysoké školy zdravotnické pořádalo ve spolupráci s Univerzitou
Komenského v Bratislavě Mezinárodní vědeckou pracovní schůzi, která se konala ve
Vsetíně (pozvánka)
vedoucí katedry Specializace ve zdravotnictví doc. MUDr. Lidmila Hamplová, PhD.
prezentovala přednášku „Zkušenosti s projektem krátkých intervencí na VŠZ“ v rámci
konference Efektivní strategie podpory zdraví VI., kterou pořádal SZÚ. Konference se za
VŠZ zúčastnila také Mgr. Renata Procházková (program), (certifikát)
prorektorka pro rozvoj a vnitřní vztahy Ing. Soňa Jexová, PhD. se účastnila 5. zasedání
Předsednictva Rady vysokých škol ve funkčním období 2018-2020, které se konalo v Malé
aule Karolina (pozvánka)
Edukační centrum Vysoké školy zdravotnické pořádalo III. ročník školního kola Studentské
vědecké odborné činnosti (pozvánka)
rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila členské schůze Asociace výrobců
a dodavatelů zdravotnických prostředků, která se konala v Novém Městě na Moravě
(program)
Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. vedl simulační workshop Aesculap Akademie „Prevence násilí
ve zdravotnictví“, který se konal v Litomyšlské nemocnici
VŠZ navštívily v rámci Erasmus mobilit kolegyně z lékařské a filozofické knihovny Univerzity
Pavla Jozefa Šafárika v Košicích (PhDr. Klára Marcinová, Mgr. Andrea Moravčíková a Renáta
Porubanová).
vedoucí katedry Specializace ve zdravotnictví doc. MUDr. Lidmila Hamplová, PhD. se
účastnila v rámci programu Erasmus+ jazykové stáže, která se konala v jazykové škole BELS
Malta (certifikát)
rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila expertního kulatého stolu na
téma „Pilotní sběr dat v souvislosti s domácím násilím a genderově podmíněným násilím ve
zdravotnictví“, pořádaného Ministerstvem zdravotnictví ČR (pozvánka)
rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila jako host Rady Národního
akreditačního úřadu pro vysoké školství č. 5/2018 (pozvánka)
vedoucí Katedry ošetřovatelství Mgr. Eva Marková, Ph.D. a vedoucí oboru Porodní
asistentce PhDr. Ivana Jahodová, PhD. se zúčastnily konference s mezinárodní účastí
v rámci 10. výročí založení FZV Profesionalita v ošetřovatelství III, která se konala
v Olomouci (program)
vedoucí oboru Zdravotnický záchranář Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. vedl simulační
workshop Aesculap Akademie „Praktické řešení násilných situací ve zdravotnictví“, který
se konal v Praze (program)
prorektorka pro rozvoj a vnitřní vztahy Ing. Soňa Jexová, PhD. se účastnila Semináře ke
kódování studijních programů, který pořádalo Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy ČR (prezentace)
prorektorka pro rozvoj a vnitřní vztahy Ing. Soňa Jexová, PhD. se účastnila Diskuzního
semináře k tématice GDPR, který pořádala Rada vysokých škol na Univerzitě Karlově
v Praze (pozvánka)
prorektorka pro rozvoj a vnitřní vztahy Ing. Soňa Jexová, PhD. a vedoucí Katedry
ošetřovatelství Mgr. Eva Marková, Ph.D. se účastnily 2. zasedání Sněmu Rady vysokých škol
ve funkčním období 2018-2020, které se konalo v Modré posluchárně Karolina (pozvánka)

VŠZ pořadatel

mezinárodní aktivita

interní akce

jmenování

17. 5. 2018

14.-20. 5. 2018

10.-11. 5. 2018

27.-28. 4. 2018

27. 4. 2018
26. 4. 2018
26. 4. 2018

25. 4. 2018

24. 4. 2018

19. 4. 2018

19. 4. 2018

19. 4. 2018

19. 4. 2018

účast

studenti oboru Všeobecná sestra se účastnili s koordinátorkou odborných praxí Mgr.
Renatou Procházkovou Dne otevřených dveří Nemocnice na Homolce (pozvánka)
vedoucí oboru Zdravotnický záchranář Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. a tajemnice VŠZ PhDr.
Jana Kolářová se účastnili v rámci programu Erasmus+ jazykové stáže, která se konala v
jazykové škole The Horner School of English (Irsko, Dublin), (certifikát), (certifikát)
v rámci chirurgického kongresu XXV. pražské chirurgické dny 2018 předsedala rektorka VŠZ
doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. 2. programovému bloku sekce zdravotnických pracovníků
nelékařských profesí a aktivně se podílela na příspěvku „Ošetřovatelství a sdílení
zkušeností“. Vedoucí katedry Specializace ve zdravotnictví doc. MUDr. Lidmila Hamplová,
PhD. předsedala 4. programovému bloku a zároveň vystoupila s příspěvkem „Výsledky
realizace dvouletého projektu MZ ČR Aplikace metody krátkých intervencí v praxi“, vedoucí
oboru Zdravotnický záchranář Mgr. Jaroslav Pekara, PhD. vystoupil s absolventem VŠZ
v rámci 5. programového bloku na téma „Násilný pacient v chirurgické ambulanci“ Na
kongresu se VŠZ dále účastnili: doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc., Mgr. Eva Marková, Ph.D.
a Mgr. Renata Procházková (program), (certifikát), (certifikát), (certifikát)
prorektor pro pedagogickou činnost doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc. byl členem
organizačního výboru a prezentoval příspěvek „Colorectal stenting“ na mezinárodním
kongresu k 25. výročí organizace Středoevropských kongresů v koloproktologii CEECC2018,
který se konal v Brně (program)
studenti oboru Všeobecná sestra se účastnili pod vedením PhDr. Ivany Jahodové, PhD.
odborné exkurze ve společnosti LINET ve Slaném
koordinátorka odborných praxí Mgr. Renata Procházková se účastnila exkurze
v Thomayerově nemocnici v Krči na nově otevřené Jednotce intenzivní péče
rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila jako host Rady Národního
akreditačního úřadu pro vysoké školství č. 4/2018 (pozvánka)
vedoucí katedry Specializace ve zdravotnictví doc. MUDr. Lidmila Hamplová, PhD.
přednášela pro protidrogové koordinátory městských částí Prahy na žádost protidrogové
koordinátorky hl. m. Prahy o využití metody krátké intervence v prevenci rizikového
chování (program)
vedoucí katedry Specializace ve zdravotnictví doc. MUDr. Lidmila Hamplová, PhD. se
zúčastnila společného výjezdu protidrogových koordinátorů městských částí a metodiků
prevence v PPP v Srbsku, který pořádal Magistrát hl. m. Prahy (pozvánka)
prorektorka pro rozvoj a vnitřní vztahy Ing. Soňa Jexová, PhD. se účastnila 4. zasedání
Předsednictva Rady vysokých škol ve funkčním období 2018-2020, které se konalo ve Malé
zasedací síni historické budovy Karolina (program)
prorektor pro pedagogickou činnost doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc. se účastnil III.
konference Zdravotnické právo pořádanou Akademií medicínského práva, Praha
(pozvánka)
vedoucí oboru Zdravotnický záchranář Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. aktivně vedl seminář
se společností Life Support Komunikace s konfliktním volajícím, který se konal v Karlových
Varech
PhDr. Karolína Stuchlíková se účastnila XX. Internistického dne na téma Mezioborová
péče o pacienta v geriatrické praxi, který se konal ve FN Ostrava pod záštitou Lékařské

VŠZ pořadatel

mezinárodní aktivita

interní akce

jmenování

18. 4. 2018

18. 4. 2018

17. 4. 2018

16. 4. 2018
16.-18. 4. 2018
12. 4. 2018

11. 4. 2018

10. 4. 2018

6. 4. 2018

5. 4. 2018
4. 4. 2018

3. 4. 2018

29. 3. 2018

28. 3. 2018

28. 3. 2018

účast

fakulty Ostravské univerzity. PhDr. Karolína Stuchlíková s příspěvkem „Péče o pacienta po
CMP na UPV“ (program)
vedoucí oboru Zdravotnický záchranář Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. prezentoval přednášku
„Než přijede záchranka“ v rámci vzdělávacího kurzu Bolest, akutní medicína a praktický
lékař, který se konal pod záštitou Sdružení praktický lékařů ČR v Ústí nad Labem
PhDr. Dušan Sysel, PhD. a PhDr. Karolína Stuchlíková se účastnili mezinárodní vědecké
konference OŠETROVATEĽSTVO A ZDRAVIE XI., která se konala v Trenčíně. PhDr. Karolína
Stuchlíková s příspěvkem „Problematika výživy seniorů“ (program)
pod vedením Mgr. Evy Markové, Ph.D. a PhDr. Ivany Jahodové, PhD. se studenti oboru
Všeobecná sestra zúčastnili odborné exkurze na oddělení dětské kardiologie a
kardiochirurgie v rámci Dne otevřených dveří ve Fakultní nemocnici Motol (pozvánka)
rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila na jednání Pléna Asociace
vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí v ČR, které se konalo
na Fakultě zdravotnických studií TU v Liberci (pozvánka)
vedoucí oboru Zdravotnický záchranář Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. se aktivně účastnil na
mezinárodním kongresu Emergency Medical Services Copenhagen 2018 (certifikát)
rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila 145. zasedání Pléna České
konference rektorů, které se konalo na Ostravské univerzitě (pozvánka)
katedra Ošetřovatelství pořádala přednášku na téma "Nejhorší je strach, aneb o životě se
zdravotním handicapem", kde Martin Müller, který prodělal v raném dětství porulentní
pneumokokovou meningitidu s trvalými následky v podobě percepční nedoslýchavosti
vyprávěl, jak se mu podařilo překonat toto onemocnění a o životě s kochleárním
implantátem (pozvánka)
prorektorka pro rozvoj a vnitřní vztahy Ing. Soňa Jexová, PhD. se účastnila semináře První
zkušenosti s předkládáním a hodnocením žádostí o institucionální akreditaci pořádaného
Českým svazem vědeckotechnických společností (pozvánka)
rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila diskuzního kulatého stolu na
téma: Koncepce ošetřovatelství pořádaného Odborem ošetřovatelství a nelékařských
povolání Ministerstva zdravotnictví České republiky (pozvánka)
prorektor pro pedagogickou činnost doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc. se účastnil setkání
zástupců ČLS JEP s ministrem zdravotnictví
vedoucí oboru Zdravotnický záchranář Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. vedl simulační
workshop Aesculap Akademie „Praktické řešení násilných situací ve zdravotnictví“, který
se konal v Praze (program)
Vysoká škola zdravotnická společně s VŠTVS Palestra, Státním zdravotním ústavem a
Českou asociací sester, Linetem a Cadenzou pořádala 13. mezinárodní vědeckou
konferenci s podtitulem „Nové trendy a technologie v ošetřovatelské péči“, která se
konala v Praze (pozvánka)
vedoucí oboru Zdravotnický záchranář Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. aktivně vedl seminář
se společností Life Support Komunikace s konfliktním volajícím, který se konal v Karlových
Varech
prorektorka pro rozvoj a vnitřní vztahy VŠZ Ing. Soňa Jexová, PhD. se účastnila
konference ICT ve školství 2018, kterou pořádala společnost IDG Czech Republice
v Profesním domě v Praze (program)
vedoucí oboru Zdravotnický záchranář Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. prezentoval přednášku
„Než přijede záchranka“ v rámci vzdělávacího kurzu Bolest, akutní medicína a praktický
lékař, který se konal pod záštitou Sdružení praktický lékařů ČR v Brně

VŠZ pořadatel

mezinárodní aktivita

interní akce

jmenování

22. 3. 2018

21. 3. 2018

18. 3. 2018

15. 3. 2018

15. 3. 2018

12. 3. 2018

6. 3. 2018

27. 2. 2018

27. 2. 2018

23. 2. 2018

22. 2. 2018

21. 2. 2018

vedoucí oboru Zdravotnický záchranář Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. prezentoval přednášku
„Než přijede záchranka“ v rámci vzdělávacího kurzu Bolest, akutní medicína a praktický
lékař, který se konal pod záštitou Sdružení praktický lékařů ČR v Karlových Varech
rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila jako host Rady Národního
akreditačního úřadu pro vysoké školství č. 3/2018 (pozvánka)
PhDr. Dušan Sysel, PhD. a PhDr. Karolína Stuchlíková se aktivně účastnili Celoslovenské
konferencie sestier a porôdných asistentiek pracujúcich v manažmente, která se konala v
Bratislavě
prorektorka pro rozvoj a vnitřní vztahy Ing. Soňa Jexová, PhD. se účastnila 3. zasedání
Předsednictva Rady vysokých škol ve funkčním období 2018-2020, které se konalo ve
Malé zasedací síni historické budovy Karolina (pozvánka)
vedoucí oboru Zdravotnický záchranář Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. prezentoval přednášku
„Než přijede záchranka“ v rámci vzdělávacího kurzu Bolest, akutní medicína a praktický
lékař, který se konal pod záštitou Sdružení praktický lékařů ČR v Hradci Králové
rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila závěrečné konference projektu
Systém dlouhodobých priorit udržitelného rozvoje v státní správě, která se konala
v Lichtenštejnském paláci
pod vedením PhDr. Ivany Jahodové, PhD. se studentky oboru Porodní asistentka
zúčastnily odborného semináře pořádaného Gynekologicko-porodnickou klinikou FNKV
pro studenty ošetřovatelských oborů Porodní asistentka a Všeobecná sestra (pozvánka)
rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. a prorektorka pro rozvoj a vnitřní vztahy Ing.
Soňa Jexová, PhD. se účastnily Slavnostní inaugurace rektora a děkanů Českého vysokého
učení technického v Praze, které se konalo v Betlémské kapli (pozvánka)
studenti oboru Všeobecná sestra se účastnili pod vedením PhDr. Ivany Jahodové, PhD.
odborné exkurze ve společnosti LINET ve Slaném
rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se zúčastnila slavnostního zasedání Vědecké
rady Vysoké školy ekonomické v Praze, která se konalo ve Vencovského aule VŠE v Praze
(pozvánka)
prorektorka pro rozvoj a vnitřní vztahy Ing. Soňa Jexová, PhD. se účastnila 2. zasedání
Předsednictva Rady vysokých škol ve funkčním období 2018-2020, které se konalo ve
Velké zasedací síni historické budovy Karolina (pozvánka)
vedoucí oboru Zdravotnický záchranář Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. vedl simulační
workshop Aesculap Akademie „Praktické řešení násilných situací ve zdravotnictví“, který
se konal v Praze (program)

21. 2. 2018

3. interní klinika Všeobecné fakultní nemocnice pořádala pro studenty VŠZ Klinický den,
jehož cílem bylo představení Kardio a Metabolické JIP (pozvánka), (fotogalerie)

20. 2. 2018

VŠZ pořádala pro své studenty tradiční BURZU PRÁCE, na které se prezentovala
zdravotnická zařízení, se kterými škola dlouhodobě spolupracuje (Fakultní nemocnice
Motol, Všeobecná fakultní nemocnice, Thomayerova nemocnice, Nemocnice Na
Homolce, Rehabilitační klinika Malvazinky, Penta Hospitals CZ, Nemocnice Hořovice,
Nemocnice Pardubického kraje, Nemocnice Na Bulovce, Nemocnice Na Homolce , IKEM),
(pozvánka)

účast

VŠZ pořadatel

mezinárodní aktivita

interní akce

jmenování

16. 2. 2018

15. 2. 2018

15. 2. 2018

15. 2. 2018

únor 2018

leden 2018

30.-31. 1. 2018

26. 1. 2018

25. 1. 2018

24.-26. 1. 2018

rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila 144. zasedání Pléna České
konference rektorů, Výročního shromáždění ČKR, které se konalo na Univerzitě Karlově v
Karolinu (program)
vedoucí oboru Zdravotnický záchranář Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. prezentoval přednášku
„Než přijede záchranka“ v rámci vzdělávacího kurzu Bolest, akutní medicína a praktický
lékař, který se konal pod záštitou Sdružení praktický lékařů ČR v Praze
slavnostního shromáždění k 25. výročí založení České konference rektorů se za VŠZ
zúčastnili rektorka doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD., prorektor pro pedagogickou činnost
doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc., vedoucí Katedry ošetřovatelství Mgr. Eva Marková,
Ph.D. a tajemnice PhDr. Jana Kolářová (pozvánka), (foto)
Aesculap Akademie ve spolupráci s VŠZ pořádala v prostorách školy akreditované
odborné sympozium a praktický workshop pro studenty a akademické pracovníky s
názvem „Invazivní žilní vstupy v ošetřovatelské péči“ (program), (fotogalerie)
prorektor pro pedagogickou činnost doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc. byl členem komise
Národního akreditačního úřadu pro institucionální akreditaci zdravotnických oborů
Masarykovy univerzity v Brně
prorektor pro pedagogickou činnost doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc. byl členem komise
Národního akreditačního úřadu pro akreditaci oboru radiologický asistent Technické
univerzity v Liberci
vedoucí oboru Zdravotnický záchranář Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. akvtivně participoval
na kongresu Colours of Sepsis v rámci workshopu Jeden pacient – Jedna sestra – Jedna
výzva (program)
vedoucí katedry Specializace ve zdravotnictví doc. MUDr. Lidmila Hamplová, PhD. byla
předsedkyní zkušební komise závěrečných zkoušek akreditovaného kurzu MZ ČR masérů
pro práci ve zdravotnických zařízeních
prorektorka pro rozvoj a vnitřní vztahy Ing. Soňa Jexová, PhD. se účastnila 1. zasedání
Sněmu Rady vysokých škol ve funkčním období 2018-2020, které se konalo v Modré
posluchárně Karolina (pozvánka)
9. pražskému mezioborovému kolokviu PraqueONCO 2018 předsedala v rámci I. bloku
Sesterské sekce rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD., která participovala s PhDr.
Mgr. Dagmar Škochovou, MBA na příspěvku „Riziko poranění při manipulaci s ostrými
předměty ve zdravotnictví“, II a III. bloku Sesterské sekce předsedaly zástupkyně Katedry
ošetřovatelství PhDr. Karolina Moravcová a PhDr. Eva Marková, Ph.D. (program), (foto),
(certifikát)

18. 1. 2018

rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila jako host Rady Národního
akreditačního úřadu pro vysoké školství č. 1/2018 (pozvánka)

leden 2018

vedoucí Katedry ošetřovatelství Mgr. Eva Marková, Ph.D. získala certifikát Uznávaný
recenzent časopisu Kontakt (certifikát)

11. 1. 2018

prorektorka pro rozvoj a vnitřní vztahy Ing. Soňa Jexová, PhD. se účastnila 1. zasedání
Předsednictva Rady vysokých škol ve funkčním období 2018-2020, které se konalo ve
Velké zasedací síni historické budovy Karolina (pozvánka)

19. 12. 2017

vedoucí oboru Zdravotnický záchranář Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. se s přednáškou
„Praktické zvládání nespolupracujícího pacienta v dialyzační praxi“ aktivně účastnil

účast

VŠZ pořadatel

mezinárodní aktivita

interní akce

jmenování

simulačního workshopu, který se konal ve vzdělávacím centru Dialog společnosti
Aesculap Akademie (certifikát)
18. 12. 2017

rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila Strategického workshopu
Sdružení profesního terciárního vzdělávání, který se konal na VŠZ

14. 12. 2017

rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila jako host Rady Národního
akreditačního úřadu pro vysoké školství č. 11/2017 (program)

14. 12. 2017

prorektor pro pedagogickou činnost doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc. se účastnil 22.
zasedání Předsednictva Rady vysokých škol (zápis z jednání)

vedoucí oboru Zdravotnický záchranář Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. se účastnil odborné
12.-15. 12. 2017 stáže v norském Oslu. Stáž byla zaměřena na psychiatrické ošetřovatelství, konfrontaci
kompetencí českých a norských zdravotnických záchranářů a simulační výuku
Mgr. Renata Procházková se aktivně účastnila s přednáškou „Historie a současnost
vzdělávání LNZP v ČR“ v rámci semináře Systém zdravotnictví a farmaceutiky v ČR
7. 12. 2017
pořádaného Prague Development Center (PRADEC) pro studenty magisterského studia
Jižní kazašské farmaceutické akademie
rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila 151. zasedání Předsednictva
České konference rektorů, které se konalo na Vysoké škole ŠKODA Auto, o. p. s. v Mladé
7. 12. 2017
Boleslavi (pozvánka)
vedoucí oboru Zdravotnický záchranář Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. se účastnil na semináři
Jak komunikovat v náročné životní situaci pořádaného Aesculap Akademií v Praze
7. 12. 2017
(certifikát)
prorektorka pro rozvoj a vnitřní vztahy Ing. Soňa Jexová, PhD. a koordinátorka praxe Mgr.
Renata Procházková se účastnily 6. ročníku interaktivního vzdělávacího workshopu
6. 12. 2017
Vánoce a zdraví, který se konal na Pedagogické fakultě UP v Olomouci (pozvánka)
PhDr. Ivana Jahodová obhájila dizertační práci „Validace vybraných ošetřovatelských
diagnóz u pacientů při léčbě infektu kloubní náhrady spacerem“ na Vysoké škole
5. 12.2017
zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžběty v Bratislavě v oboru Ošetrovateľstvo a získala
titul PhD.
rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila slavnostního uvedení doc.
RNDr. Vladimíra Krajčíka, Ph.D. do funkce rektora Vysoké školy obchodní v Praze, o. p. s.
29. 11. 2017
(pozvánka)
vedoucí katedry Specializace ve zdravotnictví doc. MUDr. Lidmila Hamplová, PhD. se
27. 11. -8. 12.
účastnila v rámci programu Erasmus+ jazykové stáže, která se konala v jazykové škole The
2017
Horner School of English (Irsko, Dublin), (certifikát)
vedoucí katedry Specializace ve zdravotnictví doc. MUDr. Lidmila Hamplová, PhD.
prezentovala VŠZ na preventivně-edukační akci „Geografie pro život - Den zdraví“ na
24. 11. 2017
Přírodovědecké fakultě UK (pozvánka)
20. 11. 2017

rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila 2. zasedání Vědecké rady
Fakulty zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci (pozvánka)

22. 11. 2017

rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. a prorektorka pro rozvoj a vnitřní vztahy Ing.
Soňa Jexová, PhD. se zúčastnily II. ročníku konference Kvalita vzdělávací činnosti a její
hodnocení jako jeden z pilířů moderní univerzity, která se konala v Modré posluchárně,
Rektorátu Karlovy Univerzity (program), (pozvánka)

účast

VŠZ pořadatel

mezinárodní aktivita

interní akce

jmenování

21. 11. 2017

21. 11. 2017

16. 11. 2017

15. 11. 2017

13. 11. 2017

9.-11. 11. 2017

8.-9. 11. 2017

9.-10. 11. 2017

8. 11. 2017

3. 11. 2017

rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. a vedoucí Katedry ošetřovatelství Mgr. Eva
Marková, Ph.D. se účastnily na jednání Pléna Asociace vysokoškolských vzdělavatelů
nelékařských zdravotnických profesí v České republice, které se konalo na 1. LF Univerzity
Karlovy (program)
vedoucí oboru Zdravotnický záchranář Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. prezentoval VŠZ na
diskuzním semináři Kvalita v profesním terciárním vzdělávání v rámci projektu BuildPHE
(Building Professional Higer Education Capacity in Europe), (pozvánka)
vedoucí Katedry ošetřovatelství Mgr. Eva Marková, Ph.D. se účastnila 9. zasedání Sněmu
Rady vysokých škol, které se konalo v Modré posluchárně Karolina (program)
ředitel VŠZ Ing. František Kunc, PhD. a prorektorka pro rozvoj a vnitřní vztahy Ing. Soňa
Jexová, PhD. se zúčastnili Semináře pro žadatele a příjemce – Výzva č. 02_17_044
Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ, který pořádalo MŠMT v Praze (pozvánka)
rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD.se účastnila schůzky k problematice
dostudování studentů, kterým podle novely zákona o vysokých školách bude končit
akreditace jejich programů ke studijnímu oboru, který pořádalo MŠMT v Praze
vedoucí katedry Specializace ve zdravotnictví doc. MUDr. Lidmila Hamplová, PhD.,
prorektorka pro rozvoj a vnitřní vztahy Ing. Soňa Jexová, PhD. a koordinátorka praxe Mgr.
Renata Procházková se účastnily celostátní konference Obezitologie a bariatrie 2017,
která se konala v Mikulově. Doc. MUDr. Lidmila Hamplova, PhD. prezentovala přednášku
„Výsledky realizace prvního roku projektu MZ ČR Aplikace metodiky krátkých intervencí
v praxi“ (program), (foto), (potvrzení)
rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila jako host Rady Národního
akreditačního úřadu pro vysoké školství č. 10/2017 (pozvánka)
vedoucí oboru Zdravotnický záchranář Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. a absolventi oboru ZZ
(Bc. Richard Kolesár a Bc. Petr Novák) prezentovali v rámci XIII. Pelhřimovského
podvečera pořádaného pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka své
kvalifikační práce z oboru urgentní medicína (pozvánka)
vedoucí oboru Zdravotnický záchranář Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. prezentoval přednášku
„Než přijede záchranka“ v rámci vzdělávacího kurzu Bolest, akutní medicína a praktický
lékař, který se konal pod záštitou Sdružení praktický lékařů ČR v Českých Budějovicích
(certifikát)
vedoucí Katedry ošetřovatelství Mgr. Eva Marková, Ph.D. se zúčastnila pracovní schůzky
na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Palackého v Olomouci jako člen pracovní
skupiny k tvorbě standardů vzdělávacího programu Ošetřovatelství

2. 11. 2017

vedoucí Katedry ošetřovatelství Mgr. Eva Marková, Ph.D. se zúčastnila 2. celostátní
konference Ambulantní péče, která se konala v Praze (program)

1. 11. 2017

vedoucí oboru Zdravotnický záchranář Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. prezentoval přednášku
„Než přijede záchranka“ v rámci vzdělávacího kurzu Bolest, akutní medicína a praktický
lékař, který se konal pod záštitou Sdružení praktický lékařů ČR v Pardubicích (certifikát)

1. 11. 2017

VŠZ pořádala tradiční Setkání absolventů (pozvánka), (fotogalerie)

účast

VŠZ pořadatel

mezinárodní aktivita

interní akce

jmenování

26.-28. 10.2017

vedoucí oboru Zdravotnický záchranář Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. se aktivně účastnil 10.
evropský kongres o násilí v psychiatrii a ve zdravotnictví, který se konal v Irsku (Dublin),
(certifikát)

25. 10. 2017

14. promoce studentů VŠZ - Brožíkova síň, Staroměstská radnice v Praze

24. 10. 2017

13. imatrikulace studentů VŠZ - Brožíkova síň, Staroměstská radnice v Praze

23. 10. 2017

20. 10. 2017

18. 10. 2017

18. 10. 2017

16. 10. 2017

11. 10. 2017

6. 10. 2017

4. 10. 2017

3. 10. 2017

2. 10. 2017

26. 9. 2017

23. 9. 2017

účast

vedoucí oboru Zdravotnický záchranář Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. prezentoval přednášku
„Než přijede záchranka“ v rámci vzdělávacího kurzu Bolest, akutní medicína a praktický
lékař, který se konal pod záštitou Sdružení praktický lékařů ČR v Pardubicích (certifikát)
prorektor pro pedagogickou činnost doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc. prezentoval v rámci
XXII. Nitra´s Surgical Day s podtitulem Advences in proktology and IBD přednášku na téma
„Minimal surgery - big complications?“ (certifikát)
vedoucí oboru Zdravotnický záchranář Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. prezentoval přednášku
„Než přijede záchranka“ v rámci vzdělávacího kurzu Bolest, akutní medicína a praktický
lékař, který se konal pod záštitou Sdružení praktický lékařů ČR v Plzni (certifikát)
vedoucí Katedry ošetřovatelství Mgr. Eva Marková, Ph.D. se zúčastnila pracovní schůzky
na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Palackého v Olomouci jako člen pracovní
skupiny k tvorbě standardů vzdělávacího programu Ošetřovatelství
vedoucí oboru Zdravotnický záchranář Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. vedl simulační
workshop Aesculap Akademie „Praktické řešení násilných situací ve zdravotnictví“, který
se konal v Praze (program)
perinatální hospic Dítě v srdci, z. s. ve spolupráci s Vysokou školou zdravotnickou pořádal
Přednášku perinatální hospicová péče, na které vystoupila zakladatelka perinatální
paliativní péče v USA Amy Kuelbeck a zakladatelka Perinatálního hospice Dítě v srdci, z. s.
Alena Peremská (pozvánka)
Projekt 35 ve spolupráci s Vysokou školu zdravotnickou pořádal pro studenty a
akademické pracovníky certifikovaný kurz Aktivní úloha gynekologické sestry v prevenci a
časné diagnostice karcinomu prsu (program)
vedoucí Katedry specializace ve zdravotnictví doc. MUDr. Lidmila Hamplová, PhD. se
zúčastnila kolokvia Zdravotní gramotnost a zdravotní politika pořádaného pod záštitou
Ministerstva zdravotnictví ČR v přednáškovém sále Lékařského domu v Praze (pozvánka)
rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila 142. zasedání Pléna České
konference rektorů, které se konalo na Technické univerzitě v Liberci (pozvánka)
rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se Slavnostní zahájení akademického roku
2017/2018 vysokých škol České republiky, které se konalo na Technické univerzitě v
Liberci (program)
rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila 149. zasedání Předsednictva
České konference rektorů, které se konalo ve Vlasteneckém sálu Karolina Univerzity
Karlovy (program)
studenti Vysoké školy zdravotnické se zúčastnili akce Prevence je zábavnější než demence
pořádané v rámci Světového dne Alzheimerovy choroby, kterou pořádal Státní zdravotní
ústav na pražském Petříně (program)

VŠZ pořadatel

mezinárodní aktivita

interní akce

jmenování

21. 9. 2017

vedoucí oboru Zdravotnický záchranář Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. vedl simulační
workshop Aesculap Akademie „Prevence násilí ve zdravotnictví“, který se konal
v Orlickoústecké nemocnici (program)

21. 9. 2017

doc. MUDr. Lidmila Hamplová PhD. byla jmenována členem komise u Státních
závěrečných zkoušek na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích (pozvání)

20. 9. 2017

16. 9. 2017

vedoucí oboru Zdravotnický záchranář Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. se aktivně účastnil na
postgraduálním vzdělávacím kurzu pořádaném Sdružení praktických lékařů ČR na téma
Bolest, akutní medicína a praktický lékař s přednáškou „Než přijde záchranka“ (program)
vedoucí Katedry specializace ve zdravotnictví doc. MUDr. Lidmila Hamplová, PhD.
prezentovala příspěvek „Prevence chřipkových onemocnění – očkování“ na semináři
Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP, který se konal v Plzni (program)

14. 9. 2017

rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila jako host Rady Národního
akreditačního úřadu pro vysoké školství č. 8/2017 (pozvánka)

13. 9. 2017

vedoucí Katedry specializace ve zdravotnictví doc. MUDr. Lidmila Hamplová, PhD.
prezentovala příspěvek „Prevence chřipkových onemocnění – očkování“ na semináři
Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP, který se konal v Českých Budějovicích
(program)

11.-15. 9. 2017

9. 9. 2017

7.-8. 9. 2017

7. 9. 2017

6. 9. 2017

6. 9. 2017

4. 9. 2017

1. 8. – 30. 9.
2017

účast

vedoucí oboru Zdravotnický záchranář Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. úspěšně absolvoval
akreditovaný vzdělávací program Instruktor vodní turistiky (certifikát)
studenti oboru Zdravotnický záchranář prezentovali zásady správného poskytování první
pomoci a KPR na 28. ročníku multižánrového festivalu Babí léto, který se konal
v prostorách Psychiatrické nemocnice Bohnice (fotogalerie)
prorektorka pro rozvoj a vnitřní vztahy Ing. Soňa Jexová, PhD. a vedoucí Katedry
specializace ve zdravotnictví doc. MUDr. Lidmila Hamplová, PhD. se účastnily vědecké
konference Život ve zdraví pořádanou Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity.
Doc. MUDr. Lidmila Hamplová, PhD. se účastnila aktivně s příspěvkem „Výsledky realizace
1. roku projektu Aplikace metodiky krátkých intervencí v praxi“ (program)
teambulding zaměstnanců VŠZ, Kersko (foto)
vedoucí oboru Zdravotnický záchranář Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. vedl simulační
workshop Aesculap Akademie „Praktické řešení násilných situací ve zdravotnictví“, který
se konal v Praze (program)
rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila 148. zasedání Předsednictva
České konference rektorů, které se konalo ve Vlasteneckém sálu Karolina Univerzity
Karlovy (pozvánka), (záznam z jednání)
vedoucí Katedry specializace ve zdravotnictví doc. MUDr. Lidmila Hamplová, PhD. se
aktivně účastnila kurzu Dotační programy sekce ochrany a podpory veřejného zdraví MZ
ČR na zvýšení gramotnosti v komunitách pořádaného Institutem postgraduálního
vzdělávání ve zdravotnictví (certifikát)
doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc. byl jmenována členem komise pro akreditace
magisterského studia ošetřovatelství na Univerzitě Palackého v Olomouci

VŠZ pořadatel

mezinárodní aktivita

interní akce

jmenování

22. 8. 2017

vedoucí Katedry ošetřovatelství Mgr. Eva Marková, Ph.D. se zúčastnila pracovní schůzky
na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Palackého v Olomouci jako člen pracovní
skupiny k tvorbě standardů vzdělávacího programu Ošetřovatelství

20. 7. 2017

rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila jako host Rady Národního
akreditačního úřadu pro vysoké školství č. 7/2017 (pozvánka)

3.-4. 7. 2017

13. promoce studentů VŠZ - Brožíkova síň, Staroměstská radnice v Praze

29. 6. 2017

vedoucí katedry Specializace ve zdravotnictví doc. MUDr. Lidmila Hamplová, PhD. se
zúčastnila školení Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství (pozvánka)

28. 6. 2017

vedoucí Katedry ošetřovatelství Mgr. Eva Marková, Ph.D. se zúčastnila školení Národního
akreditačního úřadu pro vysoké školství (pozvánka)

26. 6. 2017

studenti Vysoké školy zdravotnické prezentovali dětem ze ZŠ Kořenského, Praha 5 zásady
poskytování první pomoci v rámci BRANNÉHO DNE (fotogalerie)

26. 6. 2017

prorektor pro pedagogickou činnost doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc. se zúčastnil školení
Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství (pozvánka)

22. 6. 2017

vedoucí oboru Zdravotnický záchranář Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. prezentoval přednášku
„Než přijede záchranka“ v rámci vzdělávacího kurzu Bolest, akutní medicína a praktický
lékař, který se konal pod záštitou Sdružení praktický lékařů ČR v Novém Boru (certifikát)

22. 6. 2017

prorektor pro pedagogickou činnost doc. MUDr. Ladislav Horák, DrScse účastnil 19.
zasedání Předsednictva Rady vysokých škol, které se konalo v Karolinu (program)

21. 6. 2017

15. 6. 2017

15. 6. 2017

9.-10. 6. 2017

8. 6. 2017

8.-9. 6. 2017

6. 6. 2017

6. 6. 2017

účast

vedoucí oboru Zdravotnický záchranář Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. prezentoval přednášku
„Než přijede záchranka“ v rámci vzdělávacího kurzu Bolest, akutní medicína a praktický
lékař, který se konal pod záštitou Sdružení praktický lékařů ČR v Brně (certifikát)
doc. MUDr. Lidmila Hamplová, PhD. prezentovala přednášku „Aplikace metodiky krátkých
intervencí v praxi – výsledky realizace prvního roku projektu“ v rámci konference Efektivní
strategie podpory zdraví V., kterou pořádal SZÚ. Konference se za VŠZ zúčastnily také Ing.
Soňa Jexová, PhD. a Mgr. Renata Procházková (program), (vyžádaná přednáška)
rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se zúčastnila zasedání Rady Národního
akreditačního úřadu pro vysoké školství č. 6/2017 (pozvánka)
studenti Vysoké školy zdravotnické se zúčastnili jako figuranti 5. ročníku
celorepublikového metodického cvičení „Pražská 155“, které pořádá Zdravotnická
záchranná služba hl. m. Prahy (pozvánka)
rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. byla opakovaně zvolena místopředsedkyní
České konference rektorů pro legislativu a vnitřní záležitosti
rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila Společného zasedání Slovenské
rektorské konference a České konference rektorů, které se konalo na Vysoké škole
chemicko-technologické v Praze (program)
studenti oboru Zdravotnický záchranář na pozvání Hygienické stanice hl. m. Prahy
prezentovali dětem ze ZŠ Na Slovance, Praha 8 zásady poskytování první pomoci v rámci
BRANNÉHO DNE (fotogalerie)
doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc. byl jmenován členem zkušební komise atestací
z proktologie na Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze

VŠZ pořadatel

mezinárodní aktivita

interní akce

jmenování

2. 6. 2017

30. 5. 2017

29. 5. 2017

25. 5. 2017

24. 5. 2017

doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc. Se účastnil IV. ročníku Kongresu estetické a laserové
medicíny, kterou pořádá Společnost estetické a laserové medicíny ČLS JEP v pražském
Autoklubu ČR (program)
PhDr. Karolína Stuchlíková se účastnila XIX. ostravských internistických dnů, pořádaných
ve FN Ostrava pod záštitou Lékařské fakulty Ostravské univerzity. PhDr. Karolína
Stuchlíková s příspěvkem „Význam výživy v intenzivní ošetřovatelské péči“ (program)
koordinátorka pro zahraniční spolupráci RNDr. Jana Jílková, Ph.D. se účastnila Semináře
pro žadatele o podporu ve výzvě č. 02_16_015 ESF výzva pro VŠ, Výzvě č. 02_16_016
ERDF výzva pro VŠ, Výzvě č. 02_16_017 Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely budování či modernizace a Výzvě č. 02_16_018 Rozvoj výzkumně zaměřených program,
pořádaného MŠMT ČR
doc. MUDr. Lidmila Hamplová PhD. byla jmenována členem komise u Státních
závěrečných zkoušek na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích (pozvání),
(jmenování)
PhDr. Dušan Sysel, PhD. a PhDr. Karolína Stuchlíková se účastnili V. sesterského
neurologického sympozia, které se konalo ve FN Ostrava. PhDr. Karolína Stuchlíková
s příspěvkem „Fyzické a psychické aspekty kvality života pacientů s onemocněním
myastenia gravis“ (program)

22. 5. 2015

RNDr. Jana Jílková, Ph.D. byla jmenována členem zkušební komise u Závěrečných zkoušek
Ústavu profesního rozvoje pracovníků ve školství Univerzity Karlovy

22.-24. 5. 2017

vedoucí oboru Zdravotnický záchranář Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. se aktivně účastnil na
mezinárodním kongresu Emergency Medical Services Copenhagen 2017 (certifikát)

18.-19. 5. 2017

doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc. se účastnil XXIV. ročníku Pražských chirurgických dnů
pořádaných I. chirurgickou klinikou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecnou
fakultní nemocnicí v Praze a Traumotologicko-ortopedickou sekcí ČAS v pražském hotelu
Clarion (program)

18. 5. 2017

Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. vedl simulační workshop Aesculap Akademie „Prevence násilí
ve zdravotnictví“, který se konal v Litomyšlské nemocnici (program)

18. 5. 2017

Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. vedl simulační workshop Aesculap Akademie „Prevence násilí
ve zdravotnictví“, který se konal v Pardubické nemocnici (program)

18. 5. 2017

rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se zúčastnila zasedání Rady Národního
akreditačního úřadu pro vysoké školství č. 5/2017 (program)

18. 5. 2017

Mgr. Eva Marková, Ph.D. se zúčastnila 8. zasedání sněmu Rady Vysokých škol (záznam z
jednání)

17. 5. 2017

vedoucí oboru Zdravotnický záchranář Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. se zúčastnil odborné
konference III. jarní konference FNKV (certifikát)

16. 5. 2017

12.-13. 5. 2017

účast

rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila společného setkání členů
Akademického senátu a Vědecké rady Fakulty zdravotnických studií Technické univerzity
v Liberci (pozvánka), (program)
doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc. se účastnil jako člen organizačního výboru na 8. ročníku
kongresu Letovice Care. Aktivně prezentoval příspěvek „Vzdělávání nelékařských
pracovníků – kam kráčíme?“ (pozvánka)

VŠZ pořadatel

mezinárodní aktivita

interní akce

jmenování

3. 5. 2017

27.-29. 4. 2017

27. 4. 2017

26. 4. 2017

25. 4. 2017

doc. MUDr. Lidmila Hamplová, PhD. a Mgr. Eva Marková, Ph.D. byly jmenovány do
Vědecké rady časopisu Diagnostika a poradenství v pomáhajících profesích (jmenovací
dekret), (jmenovací dekret)
doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc. se účastnil s příspěvkem „Nemocný s dráždivým
tračníkem v ambulanci chirurga“ na XXIII. Sympóziu o funkci střeva, které se konalo ve
Starých Splavech (pozvánka)
Vysoká škola zdravotnická realizovala v rámci mobility přednášku doc. MVDr. Tatiany
Kimákové, PhD. z Ústavu veřejného zdravotnictva a hygieny Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika v Košicích na téma „Vliv životního stylu na neinfekční nemoci“
Mgr. Renata Procházková se účastnila aprobačních zkoušek MZ ČR pro ukrajinské
uchazeče o uznání povolání všeobecná sestra a zdravotnický asistent pořádaných
Národním centrem ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně
rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila jednání Pléna Asociace
vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí v České republice,
které se konalo na Univerzitě Palackého v Olomouci společného setkání (pozvánka)

20. 4. 2017

vedoucí oboru Zdravotnický záchranář Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. se účastnil workshopu
Týmová komunikace a syndrom vyhoření pořádaného Aesculap Akademií (certifkát)

20. 4. 2017

rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila zasedání Vědecké rady Fakulty
zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni (pozvánka)

20. 4. 2017

rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se zúčastnila zasedání Rady Národního
akreditačního úřadu pro vysoké školství č. 4/2017

13.-14. 4. 2017

10. 4. 2017

2.-7. 4. 2017

6. 4. 2017

6. 4. 2017

5. 4. 2017

účast

rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila zasedání Předsednictva České
konference rektorů a 140. zasedání Pléna České konference rektorů, které se konalo
v Ostravě na Vysoké škole báňské Technické univerzity Ostravě (pozvánka)
katedra ošetřovatelství Vysoké školy zdravotnické pořádala workshop, který vedla Mgr.
Pavlína Mroczkowská, speciální pedagog/projektový koordinátor ze Společnosti pro
podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z. s.
koordinátorka pro zahraniční spolupráci RNDr. Jana Jílková, Ph.D. se účastnila z 51.
mezinárodní konference IATEFL konané v Glasgow včetně prezentace příspěvků „Czech
Inclusion through the Teacher´s Eyes“ a „Responding to student´s needs in ESP courses at
Medical College“ (program)
rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila slavnostního vyhlášení výsledků
žebříčku obdivovaných firem české ekonomiky pořádaného CZECH TOP 100 (pozvánka)
Vysoká škola zdravotnická společně s VŠTVS Palestra, EUC klinikou Ústí nad Labem,
Státním zdravotním ústavem a Českou asociací sester pořádala 12. mezinárodní
vědeckou konferenci s podtitulem „Preventivní programy v ošetřovatelské péči“. Součástí
doprovodného programu byla výstava „Vaše nejcennější foto“, Praha (VŠZ), (program),
(fotogalerie)
prorektorka pro rozvoj a vnitřní vztahy Ing. Soňa Jexová, PhD., koordinátorka praxí Mgr.
Renata Procházková a vedoucí Katedry specializace ve zdravotnictví doc. MUDr. Lidmila
Hamplová, PhD. se účastnily Dne zdraví na Pedagogické fakultě s podtitulem Zdravotní
gramotnost – cesta ke zdraví. Doc. MUDr. Hamplová, PhD. prezentovala příspěvek

VŠZ pořadatel

mezinárodní aktivita

interní akce

jmenování

„Aplikace metody krátkých intervencí při zvyšování zdravotní gramotnosti“, Olomouc (PdF
UP), (program), (vyžádaná přednáška)
vedoucí oboru Zdravotnický záchranář Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. se účastnil VIII.
30. 3.-1. 4. 2017 Stredoeuropskeho kongresu urgentnej medicíny a medicíny katastrof s příspěvkem
„Infuzní terapie ve 21. století“, Vyhne (Slovensko), (certifikát)
MUDr. Lidmila Hamplová, PhD. obhájila habilitační práci „Analýza zdravotního stavu
populace jako východisko pro zlepšení veřejného zdraví obyvatel Středočeského kraje
29. 3. 2017
aktivitami hygienické služby“ na Slovenské zdravotnické univerzitě v oboru Veřejné
zdravotnictví a získala titul docent (rozhodnutí), (habilitační práce)
23. 3. 2017

Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. vedl simulační workshop Aesculap Akademie „Prevence násilí
ve zdravotnictví“, který se konal v Orlickoústecké nemocnici (program)

22.-23. 3. 2017

rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se zúčastnila zasedání Rady Národního
akreditačního úřadu pro vysoké školství č. 3/2017

21. 3. 2017

Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. vedl simulační workshop Aesculap Akademie „Praktické
řešení násilných situací ve zdravotnictví“, který se konal v Praze (program)

21. 3. 2017

21. 3. 2017

rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se zúčastnila jednání o návrhu zákona o
podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků (návrh
zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb.)
prorektorka pro rozvoj a vnitřní vztahy VŠZ Ing. Soňa Jexová, PhD. se účastnila
konference „ICT ve školství 2017“, kterou pořádala společnost IDG Czech Republice
v Profesním domě v Praze

16. 3. 2017

Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. vedl simulační workshop Aesculap Akademie „Prevence násilí
ve zdravotnictví“, který se konal v Litomyšlské nemocnici (program)

14. 3. 2017

rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila jednání Národní inovační
platformy VII – Společenské výzvy

10. 3. 2017

9. 3. 2017

8. 3. 2017

7. 3. 2017

1. 3. 2017

účast

Katedra ošetřovatelství Vysoké školy zdravotnické organizovala přednášku
„Posttraumatická stresová porucha u znásilněných osob“ vedenou PhDr. Gabriely
Němcové, Ph.D. z Nadačního fondu ANASTAZIA, pomáhající obětem násilí a zakladatelkou
webových stránek www.bylajsemznasilnena.cz
Aesculap Akademie ve spolupráci s VŠZ pořádala v prostorách školy odborné sympozium
a praktický workshop pro studenty a akademické pracovníky s názvem „Invazivní žilní
vstupy v ošetřovatelské péči“ (program), (fotogalerie)
rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. byla jmenována členkou Vědecké rady
Fakulty zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci (jmenování)
VŠZ pořádala pro své studenty BURZU PRÁCE, na které se prezentovala zdravotnická
zařízení, se kterými škola spolupracuje (Nemocnice Na Homolce, Nemocnice Milosrdných
sester sv. Karla Boromejského, Fakultní nemocnice v Motole, Nemocnice Hořovice,
Všeobecná fakultní nemocnice, Thomayerova nemocnice, Nemocnice Na Bulovce,
Rehabilitační klinika Malvazinky, Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy a B. Braun
Avitum), (pozvánka), (fotogalerie)
vedoucí katedry Specializace ve zdravotnictví MUDr. Lidmila Hamplová, PhD.
prezentovala VŠZ na preventivně-edukační akci „Den zdraví pro zaměstnance HSHMP“,
kterou pořádala Hygienická stanice hl. m. Prahy (pozvánka), (poděkování)
VŠZ pořadatel

mezinárodní aktivita

interní akce

jmenování

23.-24. 2. 2017

vedoucí oboru Zdravotnický záchranář Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. se zúčastnil Medical
Crew Resource Management Trainingu organizovaného ZZS OK, Pavlov (certifikát)

16. 2. 2017

rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila 139. zasedání Pléna České
konference rektorů, které se konalo na VŠB Technické univerzitě v Ostravě (pozvánka)

8. 2. 2017

rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila jednání předsednictva České
konference rektorů a předsednictva Národního akreditačního úřadu

6.-10. 2. 2017

vedoucí oboru Zdravotnický záchranář Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. se zúčastnil v rámci
projektu EURASHE „buildPHE training week“ v Bruselu (program), (certifikát)

3. 2. 2017

rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se zúčastnila jednání o revizi hospodaření
České konference rektorů za rok 2016, která se konala v kanceláři ČKR v Brně

1. 2. 2017

rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se zúčastnila jednání Komory SVŠ
s předsednictvem Národního akreditačního úřadu v Praze

31. 1. 2017

Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. vedl simulační workshop Aesculap Akademie „Praktické
řešení násilných situací ve zdravotnictví“, který se konal v Praze (pozvánka)

27. 1. 2017

27. 1. 2017

25.-27. 1. 2017

25. 1. 2017

4. 1. 2017

PhDr. Dušan Sysel se zúčastnil jako člen vědeckého a organizačního výboru 13. vědecké
pracovní schůze na téma Fyzická a psychická záťaž zdravotníckych pracovníkov
v zaradeniach sociálnej starostlivosti, která se konala v Edukačním centru Vysoké školy
zdravotnické ve Vsetíně (pozvánka)
rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se zúčastnila semináře volebního výboru
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na téma „Novela zákona o České
televizi a Českém rozhlase“.
rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. a vedoucí Katedry ošetřovatelství Mgr. Eva
Marková, Ph.D. se zúčastnily jako předsedající sesterské sekce 8. pražského
mezioborového onkologického kolokvia PragueONCO 2016 (program)
rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. a vedoucí katedry Specializace ve
zdravotnictví MUDr. Lidmila Hamplová, PhD. se zúčastnily 1. národní konference o
zdravotní gramotnosti Společně cestou ke zdravotně gramotné společnosti pořádané
Ústavem pro zdravotní gramotnost, z. ú., Praha (program)
Katedra ošetřovatelství Vysoké školy zdravotnické organizovala přednášku
„Posttraumatická stresová porucha u znásilněných osob“ vedenou PhDr. Gabriely
Němcové, Ph.D. z Nadačního fondu ANASTAZIA, pomáhající obětem násilí a zakladatelkou
webových stránek www.bylajsemznasilnena.cz

14. 12. 2016

VŠZ pořádala první ročník Zdravotnických olympijských her (pozvánka), (fotogalerie)

14. 12. 2016

proběhlo slavnostní zasedání Akademické rady VŠZ, o. p. s. (pozvánka)

8.-16. 12. 2016

15. 12. 2016

účast

koordinátorka pro zahraniční spolupráci RNDr. Jana Jílková, Ph.D. a vedoucí oboru
Zdravotnický záchranář Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. realizovali zahraniční výukový pobyt
v rámci mobility Erasmus+ pro vysokoškolské pracovníky na partnerské škole School of
Economics, Law and Medical Sciences v Kielcích (Polsko)
Katedra ošetřovatelství Vysoké školy zdravotnické organizovala přednášku
„Posttraumatická stresová porucha u znásilněných osob“ vedenou PhDr. Gabriely

VŠZ pořadatel

mezinárodní aktivita

interní akce

jmenování

5. 12. 2016

1. 12. 2016

30. 11. 2016

29. 11. 2016

28. 11. 2016

23. 11. 2016

23. 11. 2016

22. 11. 2016

14. 11. 2016

10. 11. 2016

9. 11. 2016

9. 11. 2016

7. 11. 2016

účast

Němcové, Ph.D. z Nadačního fondu ANASTAZIA, pomáhající obětem násilí a zakladatelkou
webových stránek www.bylajsemznasilnena.cz
rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. a ředitel VŠZ Ing. František Kunc, PhD. se
zúčastnili setkání se zástupci Národního akreditačního úřadu iniciovaného Plénem
Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí ČR
rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila 138. zasedání Pléna České
konference rektorů a 144. zasedání Předsednictva České konference rektorů, které se
uskutečnilo v Pardubicích v prostorách Univerzity Pardubice (pozvánka), (usnesení)
Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. se aktivně účastnil konference pro nelékařské zdravotnické
pracovníky pracující v oblasti psychiatrie Po stopách psychiatrického ošetřovatelství XIX.
s příspěvkem „Fenomén násilí ve zdravotnictví v ČR“ (program)
rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila diskusní konference na téma
„Podpora mladých v aktivním přístupu k vytváření předpokladů pro budoucí uplatnění na
trhu práce a v podnikání“ iniciované Evropskou rozvojovou agenturou (ERA), (pozvánka)
na VŠZ proběhlo jednání vedení partnerských škol v rámci mobilit Erasmus+ mezi School
of Economics, Law and Medical Sciences v Kielcích (děkan Dr. nauk medycznych Grzegorz
Galuszka, ředitel pro mezinárodní spolupráci Zbigniew Szczepanczyk a koordinátor
programu Erasmus+ Przemyslaw Szczepanczyk) a Vysokou školou zdravotnickou, o. p. s.
(rektorka doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD., ředitel VŠZ Ing. František Kunc, PhD.,
koordinátorka zahraniční spolupráce RNDr. Jana Jílková, Ph.D. a vedoucí oboru ZZ Mgr.
Jaroslav Pekara, Ph.D., tajemnice PhDr. Jana Kolářová). V prvních ročnících proběhl
seminář
VŠZ pořádala tradiční Setkání absolventů (pozvánka), (fotogalerie)
MUDr. Lidmila Hamplová, PhD. se aktivně účastnila DNE ZDRAVÍ se zaměřením na
prevenci civilizačních chorob na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy (pozvánka),
(foto)
Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. vedl simulační workshop Aesculap Akademie „Praktické
řešení násilných situací ve zdravotnictví“, který se konal v Pardubické nemocnici
(program)
koordinátorka pro zahraniční spolupráci RNDr. Jana Jílková, Ph.D. se účastnila Erasmus+
Info Day. Seminář k mezinárodní dimenzi programu ERASMUS+ vysokoškolského
vzdělávání pořádal Dům zahraničních služeb (program)
rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila slavnostního zasedání Vědecké
rady Vysoké školy ekonomické v Praze (pozvánka), (fotografie)
Katedra ošetřovatelství Vysoké školy zdravotnické, o. p. s. pořádala odborný workshop
v obsluze programu ošetřovatelské a sociální dokumentace od společnosti Cygnus pro
akademické pracovníky školy
doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se zúčastnila slavnostního zasedání vědecké rady k 25.
výročí založení Západočeské univerzity v Plzni
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)

VŠZ pořadatel

mezinárodní aktivita

interní akce

jmenování

7. 11. 2016
4. 11. 2016

3. 11. 2016

1. 11. 2016
1. 11. 2016
31. 10. 2016

30. 10. 2016

26. 10. 2016

25. 10. 2016

rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila semináře „Profesní profil a
implementace novely VŠ zákona“ pořádaného SPTV a TERI (program)
RNDr. Jana Jílková, Ph.D. se účastnila přehlídky vítězů mezinárodní soutěže k popularizaci
vědy v angličtině FameLab 2016 pořádaného organizací British Council (pozvánka)
Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. se aktivně účastnil vzdělávací akce v Masarykově městské
nemocnici v Jilemnici s příspěvkem „Řešení násilných situací ve zdravotnické praxi –
profesionální komunikace zdravotníků - Zvládání agresivního pacienta - Fyzické napadení
personálu“ (program)
rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila veřejného slyšení ke
strategickému rámci Česká republika 2030, který se konalo v Praze (program)
zástupci VŠZ se účastnili valné hromady Sdružení profesního terciárního vzdělávání (SPTV
Casphe), která se konala v prostorách Vysoké školy zdravotnické v Praze (program)
VŠZ pořádala první ročník soutěže Sestra sympatie Vysoké zdravotnické školy (foto)
doc. PhDr. J. Němcová, PhD. se zúčastnila jednání k vízové problematice zahraničních
zájemců o studium na vysokých školách v ČR se zástupci MV a MZV. Za MV se setkání
zúčastnil ředitel odboru azylové a migrační politiky T. Haišman, M. Pokorná a K. Černá; za
MZV ředitel odboru konzulárních koncepcí a metodiky D. Nový, O. Horáková a T. Henych
prorektorka pro rozvoj a vnitřní vztahy Ing. Soňa Jexová, PhD. se účastnila Semináře pro
žadatele o podporu ve výzvě č. 24 (Podpora transferu technologií a znalostí výzkumných
organizací do praxe), pořádaného Magistrátem hl. m. Prahy (pozvánka)
rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila slavnostního shromáždění při
příležitosti 25. výročí založení Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých
Budějovicích (pozvánka)

doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc. se účastnil zasedání komise pro strategii a rozvoj při
Radě vysokých škol
Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. se aktivně účastnil 3. mezinárodní vědecké konference Sport
a zážitková pedagogika 2016 Vysoké školy tělesné výchovy a sportu PALESTRA
20. 10. 2016
s příspěvkem „Netradiční výuka oboru Zdravotnický záchranář“ (certifikát)
studenti oboru Zdravotnický záchranář prezentovali zásady poskytování první pomoci na
workshopu konaného k 3. ročníku mezinárodní konference Zážitková pedagogika
19. 10. 2016
pořádaného Vysokou školu tělesné výchovy a sportu PALESTRA (fotogalerie)
Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. vedl simulační workshop Aesculap Akademie „Praktické
18. 10. 2016
řešení násilných situací ve zdravotnictví“, který se konal v Praze (program)
PhDr. Karolina Moravcová se zúčastnila konference Učíme se navzájem III., která se
18. 10. 2016
konala v pražském IKEMu (pozvánka)
Ing. Soňa Jexová, PhD. a Mgr. Iveta Turečková se účastnily prezentace výsledků
celorepublikového šetření životních postojů a podmínek studentů vysokých škol
14. 10. 2016
EUROSTUDENT IV, zpracovaných MŠMT (pozvánka)
rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. a MUDr. Lidmila Hamplová, PhD. se
účastnily celostátní konference s mezinárodní účastí Obezitologie a bariatrie 2016, která
13.–15. 10. 2016
se konala v Táboře. MUDr. Lidmila Hamplová aktivně vystoupila s příspěvkem „Aplikace
metodiky krátkých intervencí v praxi“ (program)
20. 10. 2016

účast

VŠZ pořadatel

mezinárodní aktivita

interní akce

jmenování

12. 10. 2016

6.–8. 10. 2016

30. 9. 2016
27. 9. 2016

26. 9. 2016

22. 9. 2016

Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. vedl simulační workshop Aesculap Akademie „Praktické
řešení násilných situací ve zdravotnictví“, který se konal ve Fakultní nemocnici Královské
Vinohrady v Praze (program)
Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. se účastnil XXIII. kongresu České společnosti anesteziologie,
resuscitace a intenzivní medicíny s příspěvkem „Infuzní terapie v PNP ve 21. století“
(program)
rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. byla zvolena místopředsedkyní České
konference rektorů pro legislativní a organizační záležitosti (usnesení)
Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. vedl simulační workshop Aesculap Akademie „Praktické
řešení násilných situací ve zdravotnictví“, který se konal v Praze (program)
RNDr. Jana Jílková, Ph.D. a PhDr. Karolina Moravcová se účastnily mobility
vysokoškolských pracovníku programu Erasmus+ partnerů ze School of Economics, Law
and Medical Sciences v Kielcích
Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. se aktivně účastnil na X. Rakovnických sesterských dnech
s přednáškou „Prevence násilí ve zdravotnictví – význam prevence násilí při přímém
kontaktu s pacientem, neverbální komunikace a základy sebeobrany“, který se konal
v Rakovníku (program)

22. 9. 2016

VŠZ pořádala sympozium „Aplikace metodiky krátkých intervencí v praxi“ (program)

20. 10. 2016

12. promoce studentů VŠZ - Brožíkova síň, Staroměstská radnice v Praze

19. 10. 2016

12. imatrikulace studentů VŠZ - Brožíkova síň, Staroměstská radnice v Praze

studenti oboru Zdravotnický záchranář prezentovali zásady poskytování první pomoci na
workshopu konaného k 3. ročníku mezinárodní konference Zážitková pedagogika
19. 10. 2016
pořádaného Vysokou školu tělesné výchovy a sportu PALESTRA (program)
Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. vedl simulační workshop Aesculap Akademie „Praktické
18. 10. 2016
řešení násilných situací ve zdravotnictví“, který se konal v Praze (program)
koordinátorka pro zahraniční spolupráci RNDr. Jana Jílková, PhD. se účastnila 5.
6.–7. 10. 2016 mezinárodní konference k podpoře vícejazyčnosti organizované NIDV a MŠMT v Praze
(program)
koordinátorka pro zahraniční spolupráci RNDr. Jana Jílková, Ph.D. se aktivně účastnila
s příspěvkem na téma SELTIC: Science and English Language Teaching Integrated in the
16. –18. 9. 2016
Classroom (integrovaná výuka cizího jazyka a odborných předmětů) na 25. mezinárodní
konference IATEFL, která se konala ve Štětíně v Polsku (zpráva)
doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc. se účastnil XXXXII. Česko-slovenského chirurgického
14.–16. 9. 2016
kongresu, IX. Českého chirurgického kongresu, který se konal v Praze (certifikát)
15. 9. 2016

doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc. se účastnil zasedání komise pro strategii a rozvoj při
Radě vysokých škol

15. 9. 2016

teambulding zaměstnanců VŠZ, Sázava (foto)

13. 9. 2016

Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. vedl simulační workshop Aesculap Akademie „Prevence násilí
ve zdravotnictví“, který se konal v Orlickoústecké nemocnici (program)

účast

VŠZ pořadatel

mezinárodní aktivita

interní akce

jmenování

9.–10. 9. 2016

8.–9. 9. 2016

8.–10. 9. 2016
3. 8. 2016
7.–8. 7. 2016
29. 6. – 1. 7.
2016

16.–17. 6. 2016

16. 6. 2016

14. 6. 2016

12. 6. 2016

14. 6. 2016

8. 6. 2016

3. 6. 2016

koordinátorka pro zahraniční spolupráci RNDr. Jana Jílková, Ph.D. se aktivně účastnila 15.
národní a 11. mezinárodní konference ATECR, která se konala v Praze s prezentací
k problematice propojování jazykových znalostí s dovednostmi pro uplatnění v budoucí
kariéře 21. století: Enhancing English and life skills for 21st centry (pozvánka)
MUDr. Lidmila Hamplová prezentovala přednášku „Aplikace metody krátkých intervencí
v podpoře veřejného zdraví“ na vědecké konferenci „70 ve zdraví“, kterou pořádala
Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví PdF MU v Brně (program)
PhDr. Ivana Jahodová se zúčastnila 37. světového ortopedického kongresu SICOT, který
se konal v Římě (program)
Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. absolvoval ošetřovatelský kurz pro domácí parenterální
výživu pořádanou společností Nutricca (certifikát)
11. promoce studentů VŠZ - Brožíkova síň, Staroměstská radnice v Praze
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)
Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. prezentoval na VIII. Libereckých dnech úrazové chirurgie
přednášku na téma „Význam prevence násilí při přímém kontaktu s pacientem, neverbální
komunikace a základy sebeobrany“ a „Specifické situace a jejich řešení z hlediska verbální
sebeobrany“ (program)
MUDr. Lidmila Hamplová prezentovala přednášku „Ověření metodiky krátkých intervencí
se studentkami VŠ v praxi“, v rámci konference Efektivní strategie podpory zdraví IV.,
kterou pořádal SZÚ. Konference se za VŠZ také zúčastnila prorektorka pro rozvoj a vnitřní
vztahy Ing. Soňa Jexová, PhD. (program)
rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. a prorektorka pro rozvoj a vnitřní vztahy Ing.
Soňa Jexová, PhD. se zúčastnily workshopu „Řízení životního cyklu projektů/portfolia
v Project Online“, který pořádalo VÚT v Brně (program)
PhDr. Karolina Moravcová se zúčastnila telekonference pořádané v rámci Projektu
CC4HCA, organizovaného Univerzitou Lueven, na téma kompetence zdravotnických
asistentů v EU
Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. vedl simulační workshop Aesculap Akademie „Prevence násilí
ve zdravotnictví“, který se konal v Orlickoústecké nemocnici (program)
koordinátor pro zahraniční spolupráci Ing. Václav Hofman, Ph.D. se zúčastnil
„Informačního semináře pro koordinátory programu Erasmus+“, který pořádal Dům
zahraniční spolupráce (program)
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)

2. 6. 2016

VŠZ pořádala sympozium „Aplikace metodiky krátkých intervencí v praxi“ (program)

1. 6. 2016

rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila 3. výroční konference Aesculap
Akademie „Trendy ve vzdělávání zdravotníků“ (program)

účast

VŠZ pořadatel

mezinárodní aktivita

interní akce

jmenování

27.-28. 5. 2016

26. 5. 2016

24. 5. 2016

23. 5. 2016

19. 5. 2016

18. 5. 2016

17. 5. 2016

17. 5. 2016

doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc. se aktivně účastnil konference Interdisciplinární
následná a geriatrická péče, Koloproktologie, Stomie a stomici pořádané Petřivalského
nadací a Nemocnicí Milosrdných bratří Letovice (potvrzení)
rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD., Mgr. Eva Marková, Ph.D. a PhDr. Ivana
Jahodová se účastnily sympozia „Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech“,
který se konal v Ostravě (program)
MUDr. Lidmila Hamplové, PhD. byla udělena Českým červeným křížem stříbrná medaile
prof. MUDr. Jana Janského za dárcovství krve (certifikát)
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)
Mgr. Eva Marková, Ph.D. se zúčastnila 5. Sněmu Rady Vysokých škol
Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. vedl simulační workshop Aesculap Akademie „Praktické
řešení násilných situací ve zdravotnictví“, který se konal v Pardubické nemocnici
(program)
Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. vedl seminář „Prevence násilí při primárním kontaktu s
pacientem“ pořádaný Úsekem ošetřovatelské péče pražského IKEMu (pozvánka)
MUDr. Lidmila Hamplová, PhD. a Mgr. Renata Procházková se účastnily konference s
mezinárodní účastí Prevence civilizačních chorob v Českých Budějovicích, MUDr. Lidmila
Hamplová, PhD. s přednáškou „Aplikace metody krátkých intervencí rizikových

faktorů životního stylu v praxi“ (program)
16.-17. 5. 2016

16. 5. 2016
4. 5. 2016

3. a 5. 5. 2016

29. 4. 2016

21. 3. 2016

21.-23. 4. 2016

21. 4. 2016

účast

doc. MUDr. Ladislav Horák, Dr.Sc. se aktivně účastnil XXIII. pražských chirurgických dnů
2016 pořádaných Českou chirurgickou společností ČLS JEP a I. chirurgickou klinikou 1. LF
UK a VFN Praha (potvrzení)
rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. předsedala sekci zdravotnických pracovníků
nelékařských profesí na XXIII. pražských chirurgických dnech (program) (poděkování)
Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. vedl simulační workshop Aesculap Akademie „Praktické
řešení násilných situací ve zdravotnictví“, který se konal v Litomyšlské nemocnici
(program)
Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. a PhDr. Naděžda Špatenková, Ph.D., MBA vedli modulový
seminář „Zvládání stresu ve zdravotnictví“, který proběhl v Moravském Berouně za
podpory programu Švýcarsko-české spolupráce (program)
Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. se studentem VŠZ oboru Zdravotnický záchranář Petrem
Novákem prezentovali Prevenci násilného chování u pacientů s demencí v rámci
celostátní odborné konference „Stáří“ (program)
prorektorka pro rozvoj a vnitřní vztahy VŠZ Ing. Soňa Jexová, PhD. se účastnila
konference „ICT ve školství 2016“ v Praze (pozvánka)
doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc. se aktivně účastnil XXII. Sympózia o morfologii a funkci
střeva ve Starých Splavech pořádaného Gastroenterologickou asociací ČR a Českou
lékařskou společností JEP (potvrzení)
rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila 135. zasedání Pléna České
konference rektorů v Brně (program)

VŠZ pořadatel

mezinárodní aktivita

interní akce

jmenování

21. 4. 2016

20. 4. 2016

19. 4. 2016
19. 4. 2016
6.–8. 4. 2016
6. 4. 2016

6. 3. 2016

1. 3. 2016
18. 2. 2016
17.–19. 2. 2016
11. 2. 2016
3. 2. 2016
29. 1. 2016
26. 1. 2016

PhDr. Jana Hlinovská, PhD., Ing. Václav Hofman, Ph.D., Mgr. Eva Marková, Ph.D. se
zúčastnili semináře „Využití výsledků učení na vysokých školách“ pořádaného MŠMT v
Praze (příručka)
PhDr. Dušan Sysel, PhD. a PhDr. Karolína Stuchlíková se účastnili mezinárodní vědecké
konference OŠETROVATEĽSTVO A ZDRAVIE X., která se konala v Trenčíně. PhDr. Karolína
Stuchlíková s příspěvkem „Motivace – hybná síla ošetřovatelství“ (program)
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)
Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. vedl simulační workshop Aesculap Akademie „Praktické
řešení násilných situací ve zdravotnictví“ v Praze (program)
Mgr. Jaroslav Pekara se zúčastnil kongresu Evropských zdravotnických záchranných
služeb (www.eena.org) pořádaného v Praze (foto)
Ing. Soňa Jexová, PhD. a Ing. Václav Hofman, Ph.D. se účastnili „Semináře pro žadatele o
finanční podporu OP VVV“ pořádaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR
(pozvánka)
VŠZ pořádala pro své studenty tradiční BURZU PRÁCE, na které se prezentovala
zdravotnická zařízení, se kterými Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. dlouhodobě
spolupracuje v rámci svých odborných praxí
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)
Mgr. Eva Marková, Ph.D. se zúčastnila 4. Sněmu Rady Vysokých škol
Mgr. Jaroslav Pekara se zúčastnil konference „Nursing Simulation Alive“, pořádanou
Lapland University of Applied Sciences v Rovaniemi (Finsko) (program 1), (program2)
Katedra ošetřovatelství Vysoké školy zdravotnické, o. p. s. pořádala odborný workshop
pro akademické pracovníky školy a studenty „Sestra a prevence“ (pozvánka), (foto)
Vedoucí Katedry ošetřovatelství Mgr. Eva Marková, Ph.D. se účastnila semináře
Cannaterapie metabolického syndromu (pozvánka)
rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD., Mgr. Eva Marková, Ph.D. a PhDr. Karolina
Moravcová se účastnily 7. pražského mezioborového onkologického kolokvia se
zaměřením „Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům“ (pozvánka), (foto)
Mgr. Jaroslav Pekara vystoupil na konferenci XI. Ústecký den ošetřovatelství s
přednáškou na téma „Akutní stavy a záchranná služba“ (pozvánka)

16. 12. 2015

VŠZ pořádala pro své studenty nultý ročník Zdravotnických olympijských her (foto)

10. 12. 2015

Mgr. Eva Marková, Ph.D. se zúčastnila 8. jednání Předsednictva Rady vysokých škol, které
je VŠZ členem (odkaz)

8. 12. 2015

proběhlo slavnostní zasedání Akademické rady VŠZ, o. p. s.

8. 12. 2015

7. 12. 2015

účast

„Stop násilí ve zdravotnictví“ konference ke grantovému projektu z norských fondů
pořádaná neziskovou organizací Rosa, Nadací Open Society Found a VŠZ. V prostorách
VŠZ proběhl tisková konference za účasti zástupců norského velvyslanectví a výstava
„Tiché svědkyně“ (článek), (tisková zpráva),(foto)
Ing. Soňa Jexová, PhD. a Ing. Václav Hofman, Ph.D. se zúčastnili závěrečné konference
„Operační program Praha – Adaptabilita a Praha – Konkurenceschopnost“ (pozvánka)

VŠZ pořadatel

mezinárodní aktivita

interní akce

jmenování

30. 11. 2015

PhDr. Karolina Moravcová se účastnila „Vzdělávacího semináře pro odběrové
koordinátory a dárcovské konzultanty“ v pražském IKEMu

19. 11. 2015

Mgr. Eva Marková, Ph.D. se zúčastnila zasedání Sněmu Rady vysokých škol (odkaz)

18. 11. 2015
13. 11. 2015

10. 11. 2015

6. 11. 2015
4. 11. 2015
3. 11. 2015
30. 10. 2015

MUDr. Lidmila Hamplová PhD. se účastnila semináře „Škola podporující zdraví“
pořádaného SZÚ a PS PČR
rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. a Mgr. Eva Marková, Ph.D. se účastnily
semináře ,,Jak dál v přípravě zákona pro nelékařská zdravotnická povolání“ pořádaného
PS PČR (pozvánka)
rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. a MgA. Jitka Němcová se účastnily semináře
na téma „Vybrané pasáže Nového občanského zákoníku v praxi“, který se konal v Senátu
Parlamentu ČR (pozvánka)
Mgr. Jaroslav Pekara vedl simulační výuku pro všeobecné sestry na semináři Aesculap
Akademie „Praktické řešení násilných situací ve zdravotnictví“ v Praze. Asistoval student
Petr Novák – 2. roč. oboru ZZ (pozvánka)
Mgr. Jaroslav Pekara se zúčastnil odborného semináře ZZS hl. m. Prahy pro Urgentní
medicínu ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze
rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila zasedání Asociace
vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí v ČR, které se konalo
na UTB ve Zlíně
doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc. jednal s vedením Univerzity Konštantína Filozofa v Nitře
o úpravě stávající smlouvy o spolupráci mezi VŠZ a Fakultou zdravotnických studií UKF

rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila zasedání vědecké rady ZČU
v Plzni
Mgr. Jaroslav Pekara vystoupil na 9th European Violence in Clinical Psychiatry Research
21.-24. 10. 2015
Group v Kodani s přednáškou „Short education-log experiences“ (program)
27. 10. 2015

23. 10. 2015

rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila slavnostního zasedání vědecké
rady SVŠ Auto Škoda Mladá Boleslav k 15. výročí založení VŠ

22. 10. 2015

doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc. a Mgr. Eva Marková, Ph.D. se zúčastnila 7. jednání
předsednictva Rady vysokých škol (záznam z jednání)

21. 10. 2015

11. imatrikulace studentů VŠZ - Brožíkova síň, Staroměstská radnice v Praze (fotogalerie)

20. 10. 2015

10. promoce studentů VŠZ - Brožíkova síň, Staroměstská radnice v Praze (fotogalerie)

Mgr. Jaroslav Pekara prezentoval přednášku na téma „Záchranář a DCR“ na 6. kongresu
15.-16. 10. 2015 Anestézie a péče za mimořádných podmínek v Ústřední vojenské nemocnici v Praze
(program)
Mgr. Jaroslav Pekara prezentoval v rámci odborného semináře“ Demage Control
15. 10. 2015
Resuscitation“ přednášku na téma Záchranář a DCR (program)
14. 10. 2015
12. 10. 2015
8.-9. 10. 2015

účast

Ing. Soňa Jexová, PhD. prezentovala VŠZ na fokusní diskuzi k Operačnímu programu
Praha – Adaptabilita (pozvánka, pověřovací dopis)
Mgr. Jaroslav Pekara vedl seminář Aesculap Akademie pro 30 účastníků „Prevence násilí
ve zdravotnictví“ v nemocnici v Litomyšli (program)
rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila slavnostního zahájení
akademického roku VŠ v ČR, které se konalo na JU v Českých Budějovicích spojeného se
zasedáním ČKR (fotogalerie)

VŠZ pořadatel

mezinárodní aktivita

interní akce

jmenování

6. 10. 2015

5.-9. 10. 2015
1. 10. 2015
1. 10. 2015
1. 10. 2015
30. 9. 2015

Edukačním centrum VŠZ Vsetín pořádalo, společně s Lékařskou fakultou Univerzity
Komenského v Bratislavě, 11. vědeckou pracovní schůzi na téma „Zdravotno-sociálna
problematika klientov v zariadaniach sociálnych služieb“ (sborník z konference)
v rámci bilaterální spolupráce byl realizován na VŠZ studijní pobyt akademických
pracovníků z FSZ UKF Nitra: PhDr. Miroslavy Líškové, PhD. a PhDr. Dany Zrubcové, PhD. z
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitře
Ing. Soňa Jexová, PhD. byla jmenována prorektorkou pro rozvoj a vnitřní vztahy (profil)
rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila semináře „Kompetence sester
v zahraničí a České republice“ pořádaného Ministerstvím zdravotnictví a Academy of
Health Management (Praha)
zahájení mezinárodní spolupráce KA1/Erasmus+ pro rok 2015/16 s univerzitami
v Turecku, Holandsku, Španělsku a dalších zemích (Ing. Václav Hofman, Ph.D.)
proběhlo zasedání Akademické rady VŠZ, o. p. s. s hlavním bodem projednání
dlouhodobého záměru vysoké školy pro rok 2016-2020 (pozvánka)

22. 9. 2015

proběhlo historicky první „Setkání absolventů“ u příležitosti 10. výročí VŠZ (fotogalerie)

15. 9. 2015

rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. a Bc. Iva Skočdopolová se v Praze v rámci
projektu IPN KREDO účastnily workshopu „ LUMNI II – Jak motivovat absolventy“
(program)

4. 9. 2015

teambulding zaměstnanců VŠZ, Černošice (foto)

9. 7. 2015

doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc. se účastnil zasedání komise pro strategii a rozvoj při
Radě vysokých škol

1.-2. 7. 2015

9. promoce studentů VŠZ - Brožíkova síň, Staroměstská radnice v Praze

25. 6. 2015

Mgr. Jaroslav Pekara vedl seminář Aesculap Akademie pro 30 účastníků „Prevence násilí
ve zdravotnictví“ v nemocnici v Pardubicích (program)

24. 6. 2015
19. 6. 2015
16. 6. 2015
15. 6. 2015
12. 6. 2015
9.-10. a 16. 6.
2015
2. 6. 2015
29. 5. 2015

účast

Mgr. Jaroslav Pekara vedl seminář Baxter pro 30 účastníků „Flexibilní řešení v prevenci
nozokomiálních nákaz“ v nemocnici v Havířově (program)
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. ve spolupráci se zástupci týmu KA05 IPN KREDO
uspořádalo pro akademické pracovníky a zaměstnance školy workshop Strategický plán
rozvoje VŠZ, o. p. s. (program)
Mgr. Jaroslav Pekara vedl seminář Aesculap Akademie pro 30 účastníků „Prevence násilí
ve zdravotnictví“ v nemocnici v Chrudimi (program)
Mgr. Jaroslav Pekara vedl seminář Aesculap Akademie pro 30 účastníků „Prevence násilí
ve zdravotnictví“ v nemocnici v Ústí nad Orlicí (program)
rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. vystoupila v České televizi (Studio 6), kde se
vyjádřila k otázce navrhované novely vzdělávání zdravotních sester (reportáž)
studenti oboru Zdravotnický záchranář (Pohanka, Zeithaml, Garlík, Duchek, Novák
a Minařík) zajišťovali zdravotní dohled na XII. Ročníku turnaje v malé kopané, který
pořádal ÚMČ Praha 5 ve spolupráci s Městskou policí Praha 5 v areálu Motorlet
PhDr. Karolina Moravcová a PhDr. Jana Hlinovská, PhD. se účastnily konference VFN
„Společná cesta“
PhDr. Karolina Moravcová a PhDr. Jana Hlinovská, PhD. vystoupily na „Berounském
ošetřovatelském dni“ s přednáškou „Fascinace Švýcarského ošetřovatelství“

VŠZ pořadatel

mezinárodní aktivita

interní akce

jmenování

25. 5. 2015
21. 5. 2015
21. 5. 2015
21. 5. 2015
21. 5. 2015
12. 5. 2015

8.-10. 5. 2015

5. 5. 2015

4. 5. 2015

23. 4. 2014
23.-24. 4. 2015
23. 4. 2015
15. 4. 2015

14. 4. 2015

2. 4. 2015
17. 3. 2015
16. 3. 2015
12. 2. 2015
4. 2. 2015

účast

doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc. se účastnil zasedání komise pro strategii a rozvoj při
Radě vysokých škol
Mgr. Jaroslav Pekara a MUDr. Lidmila Hamplová PhD. vystoupili na X. celostátní
konferenci Ošetřovatelská péče v psychiatrii v Hradci Králové s přednáškou „Prevence
násilí prakticky“ (pozvánka)
doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc. se účastnil 2. zasedání sněmu Rady vysokých škol
v Karolinu (záznam z jednání)
Rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. a PhDr. Ivana Jahodová se účastnily
konference „Profesionalita v ošetřovatelství II“ pořádanou v Olomouci (program)
doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc. se účastnil zasedání komise pro strategii a rozvoj při
Radě vysokých škol
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. pořádala ve spolupráci Vysokou školou tělesné
výchovy a sportu Palestra 10. vědeckou konferenci s mezinárodní účastí „Vzdělávání ve
zdravotnictví“ (program)
7 studentů 2. a 3. ročníku oboru Zdravotnický záchranář se v Dobřichovicích zúčastnilo
metodického cvičení zdravotnických družstev – SOS 2015 extreme, pořádané Asociací
dobrovolných záchranářů ČR (fotografie)
rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. a MUDr. Lidmila Hamplová, PhD. se aktivně
účastnily celostátní konference s mezinárodní účastí Obezitologie a bariatrie 2015 v Praze
(pozvánka) (sborník abstrakt)
rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. a Mgr. Eva Marková, Ph.D. se účastnily
diskusního dopoledne na téma „Nelékařské zdravotnické profese v ČR“, pořádaného pod
záštitou Výboru pro zdravotnictví PSP ČR (pozvánka)
do Rady vysokých škol byli rektorkou VŠZ doc. PhDr. Jitkou Němcovou, PhD. delegováni
Mgr. Eva Marková, Ph.D. a doc. MUDr. Ladislav Horák, Dr.Sc., RVŠ zvolila v tajné volbě do
svého předsednictva doc. MUDr. Ladislava Horáka, DrSc. (profil)
Mgr. Jaroslav Pekara se účastnil 14. Brněnských dnů přednemocniční neodkladné péče
v Mikulově (program)
rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila 130. zasedání Pléna České
konference rektorů ve Křtinách (program)
rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. a Ing. Soňa Jexová, PhD. se účastnily
workshopu „Výuka duševního vlastnictví na vysokých školách a univerzitách v ČR“
pořádaného Úřadem průmyslového vlastnictví v Praze (program)
Bc. Iva Skočdopolová se zúčastnila workshopu „Proaktivní komunikace s novináři jako
šance pro vysoké školy“ pořádaného IPN KREDO na Mendelově univerzitě v Brně
(program)
Mgr. Jaroslav Pekara vystoupil na SZŠ a VOŠ v Chebu na odborné akci Problematika
nozokomiálních nákaz ve zdravotnickém zařízení s přednáškou „Nozokomiální nákazy
a infuzní terapie“
Mgr. Jindra Kracíková, mentorka VŠZ získala ocenění Sestra roku za rok 2014 v kategorii
Management a vzdělávání (profil)
rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. a Mgr. Eva Marková, Ph.D. se účastnily
konference s panelovou diskuzí na téma ,,Jaké sestry potřebuje české zdravotnictví“
(pozvánka)
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. získala 1. místo ve studentském hodnocení ocenění
Fakulta roku 2015 v kategorii Zdravotnictví (certifikát)
VŠZ organizuje Metodické cvičení Hromadného neštěstí (cca 60 účastníků) financován
programem Erasmus+, strukturovaný dialog, "Rozhýbejme sebe i svět kolem nás",
VŠZ pořadatel

mezinárodní aktivita

interní akce

jmenování

pro mladé ve spolupráci s organizací Seppia. Příjemci jsou žáci ZŠ Švehlova, Praha 10

23. 1. 2015
8. 1. 2015

VŠZ pořádala pro své studenty a akademické pracovníky seminář „Novinky
v kardiopulmonální resuscitaci a telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace“
(přednášející: MUDr. Ondřej Franěk, vedoucí lékař ZOS ZZS HMP) (program)
koordinátorka programu Erasmus Mgr. B. Drbohlavová a Mgr. J. Pekara se účastnili
semináře k Mezinárodní dimenzi programu Erasmus

1. 1. 2015

Mgr. Eva Marková, Ph.D. byla jmenována vedoucí Katedry ošetřovatelství (profil)

9. 12. 2014

proběhlo slavnostní zasedání Akademické rady VŠZ, o. p. s.

3. 12. 2014

publikace „Ošetřovatelství v psychiatrii“ autorského kolektivu Mgr. Tomáše Petra, Ph.D. a
Mgr. Evy Markové, Ph.D. získala Národní psychiatrickou cenu profesora Vladimíra
Vondráčka v kategorii praktická aplikace (odkaz)

2. 12. 2014
1. 12. 2014
21. 11. 2014

rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. a MUDr. Lidmila Hamplová, PhD. se
účastnily konference na téma HIV infekce, pořádané Domem světla (program)
VŠZ získala opakovaně od Evropské komise rozhodnutí o schválení zapojení do nového
programu Erasmus Charter for Higher Education. VŠZ nadále poskytuje možnost
zahraničních stáží svým studentům (certifikát)
doc. MUDr. Ladislav Horák, CSc. a MUDr. Lidmila Hamplová, PhD. se účastnili mimořádné
konference ČLK ,,Ebola“ (program)

studentky 1. ročníku oboru Všeobecná sestra a PhDr. Karolina Moravcová se účastnily
Národního kongresu ČLS JEP – paralelního programu pro nelékařské pracovníky
Česká chirurgická společnost ČLS J. E. Purkyně udělila Maydlovu cenu za rok 2013
11/2014
publikaci Praktická proktologie, autorů: doc. MUDr. Ladislav Horák a kol. (ocenění)
studentky 2. ročníku oboru všeobecná sestra a vedoucí katedry Mgr. Hana Tošnarová,
11. 11. 2014
Ph.D. a PhDr. Karolina Moravcová se účastnily konference „Kaleidoskop ošetřovatelství“
v IKEMU (program)
rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila slavnostního zasedání vědecké
5. 11. 2014
rady ZČU v Plzni
Mgr. Jaroslav Pekara se účastnil na 10. konference ,,Psychosociální aspekty při zásahu
záchranných složek“ pořádanou Fakultou vojenského zdravotnictví (Hradec Králové)
5. 11. 2014
s přednáškou na téma metodických cvičení v přípravě záchranářů na mimořádné události
Fyzická a psychická připravenost – pražská 155 (program)
rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD., MUDr. Lidmila Hamplová, PhD., PhDr. Jana
Hlinovská, PhDr. Ivana Jahodová a PhDr. Karolina Moravcová se účastnily X. vedecko24.-25. 10. 2014 odborné konferencie s medzinárodnou účasťou na tému „Nové trendy v súčasnom
zdravotníctve a pomáhajúce profesie“ pořádanou ÚSVaZP.P.Gojdiča (Prešov, SK)
(pozvánka)
Vysoká škola tělesné výchovy a sportu ve spolupráci s VŠZ, o. p. s. Praha pořádá 2. ročník
23. 10. 2014
mezinárodní vědecké konference „Zážitková pedagogika – zdroj inspirace v edukační
praxi“ (pozvánka)
rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. a MUDr. Lidmila Hamplová, PhD. se aktivně
účastnily celostátní konference s mezinárodní účastí „Obezitologie a bariatrie“, kterou
16.-18. 10. 2014 pořádá Česká obezitologická společnost ve spolupráci s traumatologicko-ortopedickou
a interní sekcí ČAS (Praha) s tématem Primární prevence nadváhy a obezity u dětí a
adolescentů (pozvánka)
20. 11.2014

účast

VŠZ pořadatel

mezinárodní aktivita

interní akce

jmenování

9. 10. 2014

8. promoce studentů VŠZ - Brožíkova síň, Staroměstská radnice v Praze

8. 10. 2014

10. imatrikulace studentů VŠZ - Brožíkova síň, Staroměstská radnice v Praze

2. 10. 2014
29. 9. 2014
25. 9. 2014
19. 9. 2014

12. 9. 2014

9. 9. 2014

9. 9. 2014

7. 7. 2014
2. a 3. 7. 2014
1.-2. 7. 2014

12. 6. 2014

12.-13. 5. 2014

14. 5. 2014

24. 4. 2014

16. 4. 2014

12. 3. 2014
účast

představení ,,Zprávy o zdraví obyvatel Středočeského kraje“ pořádané KHS a KÚ Stč. kraje
se účastnila rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD., MUDr. Lidmila Hamplová, PhD.
prezentovala Zprávu o zdraví obyvatel Středočeského kraje (zpráva)
rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila slavnostního zahájení
akademického roku VŠ v ČR, které se konalo na TU v Liberci (fotogalerie)
studenti a vedoucí oboru zdravotnický záchranář Mgr. Jaroslav Pekara se zúčastnili jako
figuranti Metodického cvičení Pražské 155 - hromadné neštěstí v tunelu Blanka
studenti a vedoucí oboru zdravotnický záchranář Mgr. Jaroslav Pekara se zúčastnili jako
figuranti Metodického cvičení Pražské 155 - hromadné neštěstí - teroristický útok
studentky 2. ročníku oboru všeobecná sestra se účastnily společně s Mgr. Jaroslavem
Pekarou mezinárodní konference „Pediatrie z druhé strany“, na které diskutovaly se
sestrou Frances Dominica (UK), která založila první dětský hospic na světě (program),
(foto)
vedoucí oboru zdravotnický záchranář Mgr. Jaroslav Pekara se zúčastnil cvičení s útvarem
policie URNA - teroristický útok
VŠZ pořádala mimořádné zasedání Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských
zdravotnických profesí v České republice, které bylo svoláno jako reakce na poslanecké
aktivity směřované do vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků (zápis z
jednání)
rozhodnutí MŠMT ČR o akreditaci k bakalářskému studijnímu programu Ošetřovatelství
se studijním oborem Všeobecná sestra – kombinovaná forma do roku 2017 (akreditace)
7. promoce studentů VŠZ - Brožíkova síň, Staroměstská radnice v Praze
metodického cvičení s Armádou ČR – Praha Dejvice se účastnil Mgr. Jaroslav Pekara
rektorka doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. a MUDr. Lidmila Hamplová, PhD. se účastnily
konference ,,Efektivní strategie podpory zdraví II“, kterou pořádal Státní zdravotní ústav,
Praha (příspěvky z konfrence)
rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. a PhDr. Karolina Moravcová se účastnily za
VŠZ na Pflegekongress ,,Gutes tun und es gut tun“ – Herausforderungen der Pflege im
21. Jahrhundert“ pořádaného Pflegeakademie in Krankenhaus der Barmherzigen Brüder
(Vídeň, Rakousko) (pozvánka) (program)
Vysoká škola zdravotnická společně s Vysokou školou tělesné výchovy a sportu Palestra
pořadatelem 10. vědecké konference s mezinárodní účastí ,,Pečujeme bezpečně?“, Praha
(VŠZ) (program)
rozhodnutí MŠMT ČR o prodloužení platnosti akreditace k bakalářskému studijnímu
programu Specializace ve zdravotnictví se studijním oborem Zdravotnický záchranář
do roku 2020 (akreditace)
na mezinárodní konferenci ,,Ošetrovateľstvo a zdravie VIII“ (Trenčín, SK) pořádanou
Trenčianskou univezitou A. Dubčeka, RÚVZ a RK Slovenskou komorou sester a porodních
asistentek se za VŠZ účastnily: MUDr. Lidmila Hamplová, PhD., PhDr. Jana Hlinovská, PhD.
a PhDr. Karolina Moravcová (program)
VŠZ pořádala ve spolupráci s Aeskulap Akademií sympozium - Invazivní žilní vstupy
v ošetřovatelské péči (pozvánka, program)
VŠZ pořadatel

mezinárodní aktivita

interní akce

jmenování

4. 3. 2014
11. 2. 2014
13. 12. 2013

13. 12. 2013

PhDr. Ivana Jahodová se účastnila s příspěvkem Alzheimer centra v Evropě., konference
„Ošetřovatelství mezi kontinenty I“ (ČAS/KK/253/2014) ve Všeobecné fakultní nemocnici
v Praze
rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se stala členkou České konference rektorů
(profil)
VŠZ byla společně se Sdružením škol vyššího vzdělávání (CASPHE) pořadatelem
mezinárodního workshopu EURASHE zaměřeného na přístup k výstupům z učení
,,Community of Practice“ (program)
rozhodnutí MŠMT ČR o udělení akreditace bakalářskému studijnímu programu
Specializace ve zdravotnictví se studijním oborem Radiologický asistent do roku 2019
(akreditace)

12. 12. 2013

proběhlo slavnostní zasedání Akademické rady VŠZ, o. p. s.

22. 11. 2013

VŠZ byla spolupořadatel prezentace klinických studií prof. MUDr. Georg Birkmayera,
Ph.D.

11.-15. 11. 2013
7.-8. 11. 2013
23.-26. 10. 2013
25. 10. 2013

v rámci bilaterální spolupráce navštívily VŠZ : PhDr. Alica Slamková, PhD., PhDr. Ľubica
Poledníková, PhD. z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitře, Slovensko
na ,,Škole workshopu – Ošetrovateľstvo bez hraníc“ v Tatranské Štrbe, Slovensko,
prezentoval VŠZ: Mgr. J. Pekara (vedení workshopu)
na 8. evropském kongresu ,,Violence in Clinical Psychiatry“ (Ghent, Belgie) prezentoval
VŠZ s příspěvkem Mgr. Jaroslav Pekara (sborník z konference)
doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc. se účastnil na Nitranských koloproktologických dnech
pořádaných Slovenskou chirurgickou a proktologickou společností (potvrzení)

22. 10. 2013

9. imatrikulace studentů VŠZ - Brožíkova síň, Staroměstská radnice v Praze

15. 10. 2013

VŠZ byla spolupořadatel 10. vědecko-pracovní schůze: Medicínsko-právné problémy

13. 10. 2013
9.–10. 10. 2013
1. 10. 2013
17.-18. 9. 2013
3. 9. 2013
31. 8. 2013

Ing. Soňa Jexová, PhD. a PhDr. Eva Kymrová, PhD. se účastnily konference „Sexuální život
ženy a partnerské vztahy“ v Praze (program)
na sympoziu Zdravotnické akademie „Vize ve vzdělávání zdravotnických pracovníků“
(Berlín, Německo) prezentovaly VŠZ: rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD., PhDr.
Karolina Moravcová a MgA. Jitka Němcová
novým rektorem byla jmenována doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. (profil)
na konferenci ,,SJE Nemzetközi Tudományos“ (Komárno, SK) prezentovali VŠZ: MUDr.
Lidmila Hamplová, PhD. a Mgr. Jaroslav Pekara
Vysoká škola zdravotnická se účastnila na setkání zástupců vysokých škol, na kterém byla
založena Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí
v ČR
ukončení projektu OPPA "Vytvoření studijních programů pro teoretické předměty
ve zdravotnictví" (Operační Program Praha Adaptabilita, spolufinancován z ESF)

VIII/2013

VŠZ se zapojila do řešení IPN KRÉDO, hlavním řešitelem je MŠMT ČR

VII/2013

6. promoce studentů VŠZ - Brožíkova síň, Staroměstská radnice v Praze

VI/2013

závěrečný meeting projektu TACT-EUROPE (Paříž, Francie)

účast

VŠZ pořadatel

mezinárodní aktivita

interní akce

jmenování

18. 6. 2013
VI/2013
VI/2013
V/2013
V/2013
IV/2013

17.-20. 3. 2013

5. 3. 2013
III/2013
III/2013
20. 12. 2012
18. 12. 2012
1. 12. 2012
XI/2012
14. 11. 2012

rektorka doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. a MUDr. Lidmila Hamplová, PhD. se účastnily
konference ,,Efektivní strategie podpory zdraví II“, kterou pořádal Státní zdravotní ústav,
Praha (program)
závěrečný meeting projektu TACT-EUROPE (Paříž, Francie)
zahájení projektu OPPA "Rozvoj a zkvalitnění studijních programů na vysokých a vyšších
odborných školách" (Operační Program Praha Adaptabilita, spolufinancován z ESF)
(informace o projektu)
VŠZ pořadatelem 8. Vědecké konference s mezinárodní účastí "Problematika
ošetřovatelské péče v Evropském roce občanů" (program)
účast na Mezinárodní konferenci o Ošetřovatelství (St. Gallen, Švýcarsko) se za VŠZ
účastnily: PhDr. Jana Hlinovská a PhD. a PhDr. Karolina Moravcová
uskutečnil se 4. koordinační meeting projektu TACT-EUROPE (Lanciano, Itálie) (projekt)
na konferenci „Bi-partner discussion in projecto Third party violence“, která se konala
v Oslu a pořádala ji Association of Cities and Municipalities, prezentoval VŠZ
s příspěvkem „Third party violence in health and social sector in Czech Republic“ Mgr.
Jaroslav Pekara
rozhodnutí MŠMT ČR o prodloužení platnosti akreditace bakalářského studijního
programu Ošetřovatelství se studijním oborem Všeobecná sestra do roku 2017
(akreditace)
získáno ocenění "Fakulta roku 2011/2012", udělované Českou studentskou unií (ČeSO)
studentka VŠZ Markéta Jirásková se v rámci soutěže Sestra roku 2012 stala Miss sestra &
Miss sestra sympatie (foto)
rozhodnutí MŠMT ČR o prodloužení platnosti akreditace k bakalářskému studijnímu
programu Porodní asistence se studijním oborem Porodní asistentka do roku 2016
(akreditace)
proběhlo slavnostní zasedání Akademické rady VŠZ, o. p. s.
zahájení projektu OPVK "Inovace současných studijních materiálů a vytvoření pro studijní
obory nové aktuální studijní materiály se shrnutím nejaktuálnějších poznatků" (Operační
Program Vzdělání pro konkurenceschopnost, spolufinancován z ESF)
na konferenci "Bezpečí pacientů a pracovníků ve zdravotnických zařízeních" (České
Budějovice) prezentovala VŠZ: MUDr. Lidmila Hamplová, PhD.
prorektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila slavnostního zasedání
vědecké rady ZČU v Plzni

X/2012

8. imatrikulace studentů VŠZ - Brožíkova síň, Staroměstská radnice v Praze

X/2012

na celostátní konferenci s mezinárodní účastí "Obezitologie a bariatrie", Ostrava,
prezentovala VŠZ: MUDr. Lidmila Hamplová, PhD. (program)

IX/2012

uskutečnil se 3. koordinační meeting projektu TACT-EUROPE (Patras, Řecko) (projekt)

VII/2012

v rámci projektu Progetto Formazzione vycestovaly 2 studentky VŠZ na roční stáž
(Miláno, Itálie)

VII/2012

5. promoce studentů VŠZ - Brožíkova síň, Staroměstská radnice v Praze

účast

VŠZ pořadatel

mezinárodní aktivita

interní akce

jmenování

V/2012

pořadatel Mezinárodní konference "Hi Tec versus HiTouch" (Praha)

IV/2012

uskutečnil se 2. koordinační meeting projektu TACT-EUROPE (Praha) (projekt)

II/2012
1. 2. 2012
I/2012
I/2012

I/2012

XII/2011

XI/2011
XI/2011

navázání spolupráce mezi VŠZ a ze:ro - Dyalizační klinika (Schwetzingen, Něměcko)
(článek)
zahájení projektu OPPA "Inovace předmětů zaměřených na odbornou praxi v
bakalářských studijních oborech" (Operační Program Praha Adaptabilita, spolufinancován
z ESF) (informace o projektu)
na 3. pražském mezioborovém onkologickém kolokviu (Praha) prezentovaly VŠZ: doc.
PhDr. Němcová, PhD. a PhDr. Karolina Moravcová (pozvánka)
zahájení projektu OPVK "Inovace studijního programu Ošetřovatelství a Specializace
ve zdravotnictví" (Operační Program Vzdělávání pro Konkurenceschopnost,
spolufinancován z ESF) (informace o projektu)
Výbor ČLS JEP ocenil práci doc. MUDr. Ladislavu Horákovi, DrSc. udělením čestného
členství (jedná se o nejvyšší postu prokazovanou členům České lékařské společnosti Jana
Evangelisty Purkyně)
spolupořadatel 10. vědecké pracovní schůze "Medicínsko-eticko-právne problémy
kardiopulmonárnej resuscitácie v zariadeniach sociálnej starostlivosti" ve spolupráci
se Slovenskou lékařskou společností sester ze zařízení sociální péče, LF UK v Bratislavě
a Klinikou urgentní medicíny a medicíny katastrof LF UK (Bratislava, SK)
na 3. jednodenní „Mezinárodní konferenci státních a nestátních organizací
k problematice AIDS, drog a STI“ (Praha) prezentovala VŠZ: MUDr. Lidmila Hamplová,
PhD. (program)
na VIII. ročníku mezinárodní konference "Primární prevence rizikového chování" (Praha)
prezentovala VŠZ: MUDr. Lidmila Hamplová, PhD.

XI/2011

uskutečnil se 1. koordinační meeting projektu TACT-EUROPE, Poitiers, Francie (projekt)

X/2011

na celostátní konferenci s mezinárodní účastí "Obezitologie a bariatrie" (Ostrava)
prezentovala VŠZ: MUDr. Hamplová (program)

X/2011

7. imatrikulace studentů VŠZ - Brožíkova síň, Staroměstská radnice v Praze

IX/2011
IX/2011

VIII/2011
VII/2011

na odborné konferenci s mezinárodní účastí "Cesta k modernímu ošetřovatelství XIII"
(Praha) prezentovala VŠZ: Mgr. Zuzana Garneková (sborník z konference)
účast na 10. mezinárodní konferenci „Ošetřovatelství“ (Vídeň, Rakousko) za VŠZ
se zúčastnily: doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD., PhDr. Anna Mazalánová, PhD., Lucie
Čedíková, MBA
zahájen mezinárodní projekt TACT-Europe (Trainingfor Alzheimer Care ThroughEurope)
v rámci programu Leonardo da Vinci - partnerem VŠZ v projektu: Itálie, Francie, Řecko
(projekt)
v rámci projektu Progetto Formazzione vycestovaly 2 studentky VŠZ na roční stáž
(Miláno, Itálie) (projekt)

VII/2011

4. promoce studentů VŠZ - Brožíkova síň, Staroměstská radnice v Praze

V/2011

MUDr. Lidmile Hamplové, PhD. byla udělana Českým červeným křížem bronzová medaile
prof. MUDr. Jana Janského za dárcovství krve (certifikát)

účast

VŠZ pořadatel

mezinárodní aktivita

interní akce

jmenování

V/2011
2011

1. 3. 2011
II/2011
II-V/2011

pořadatel Mezinárodní konference "Civilizační choroby a ošetřovatelství" (Praha)
zapojení studentů VŠZ do projektu UP Olomouc "Virtuální šikana a její psycho-sociální
konsekvence u vysokoškolských studentů" (celkem zapojeni studenti ze sedmi univerzit
v ČR
zahájení projektu OPPA "Vytvoření studijních programů pro teoretické předměty ve
zdravotnictví" (Operační Program Praha Adaptabilita, spolufinancován z ESF) (informace
o projektu)
prorektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. - finalistka soutěže Sestra roku 2010
v kategorii: Sestra ve výzkumu a vzdělávání (výsledky soutěže)
uskutečnila se studijní stáž 2 studentek z Univerzity CastelloBranco, Portugalsko na VŠZ

I/2011

na 2. pražském mezioborovém onkologickém kolokviu prezentovaly VŠZ: doc. PhDr. Jitka
Němcová, PhD., doc. PhDr. Peronela Lauková, PhD. a PhDr. Anna Mazalánová, PhD.

I/2011

na XXXI. Červeňanského dnech (Bratislava, SK) prezentovaly VŠZ: doc. PhDr. Jitka
Němcová, PhD. a PhDr. Ivana Jahodová

I/2011

zahájen provoz intranetového informačního portálu VŠZ SharePoint

XII/2010

zahájeno Modulové studium TCM (Tradiční čínská medicína), navázání spolupráce
s Univerzitou GuangXi v Číně

XI/2010

na odborné celostátní konferenci "Bezpečná péče o nemocné“ (Praha) prezentovaly VŠZ:
PhDr. Jitka Němcová, PhD. a PhDr. Ivana Jahodová

IX/2010

navázání spolupráce mezi VŠZ a Univerzitou v Castello Branco (Portugalsko) v rámci
programu Erasmus

IX/2010

uskutečnila se mobilita v rámci programu Erasmus - ak. pracovník VŠZ, Mgr. Jana
Kocurová, Univerzita Brighton, Velká Británie

IX/2010

otevření nového oboru: Zdravotnický záchranář

X/2010
X/2010

X/2010
X/2010
29. 7. 2010

na celostátní odborné konferenci "Strakonicko-vimperský den sester", Strakonice, ČR
prezentovala VŠZ: PhDr. Veronika Blažková, Ph.D.
na konferenci "Pedagogika v ošetřovatelství - tradice, současnost, perspektivy" (Zlín)
prezentovaly VŠZ: PhDr. Jitka Němcová, PhD., PhDr. Jana Hlinovská, PhD., PhDr. Jana
Kocurová, PhD.
na VI. Vědecko-odborné konferenci s mezinárodní účastí "Zdravie, chudoba a sociálne
vylúčenie z aspektu pomáhajúcich profesií" (Prešov, SK) prezentovaly VŠZ: PhDr. Jitka
Němcová, PhD., PhDr. Jana Hlinovská, PhD., Mgr. Jana Kocurová
6. imatrikulace studentů VŠZ - Brožíkova síň, Staroměstská radnice v Praze
rozhodnutí MŠMT ČR o rozšíření akreditace bakalářského studijního programu
Specializace ve zdravotnictví o studijní obor Zdravotnický záchranář do roku 2014

VII/2010

3. promoce studentů VŠZ - Brožíkova síň, Staroměstská radnice v Praze

VII/2010

v rámci projektu Progetto Formazzione, Itálie, Miláno, vycestovaly 4 studentky VŠZ
na roční stáž

VI/2010

spolupořadatel 8. vědecké pracovní schůze s mezinárodní účastí "Komplexná
ošetřovatelská starostlivosť v zariadeniach sociálnych služeb" (Bratislava, SK)

účast

VŠZ pořadatel

mezinárodní aktivita

interní akce

jmenování

V/2010

na I. Vědecko-odborné konferenci "Sociálne a verejno-zdravotnícke problémy
hornonitranského regionu" (Partizánské, SK) prezentovaly VŠZ: PhDr. Jitka Němcová,
PhD., PhDr. Anna Mazalánová, PhD., PhDr. Petronela Lauková, PhD.

V/2010

pořadatel Mezinárodní konference "Handicap a ošetřovatelství" (Praha)

IV/2010

na 8. vědecko-pracovní schůzi "Ošetrovatelstvo v zariadeniach sociálnych služieb",
(Bratislava, SK) prezentovala VŠZ: PhDr. Hanušová

IV/2010
XII/2009
XII/2009

XII/2009

X/2009

X/2009

X/2009
X/2009
IX/2009-VII/2010

spolupořadatel 8. vědecké pracovní schůze "Ošetrovatelstvo v zariadeniach sociálnych
služieb" (Stupava, SK)
na 7. vědecko-odborné schůzi s mezinárodní účastí "Postavenie sestry v zariadeniach
sociálnej starostlivosti" (Bratislava, SK) prezentovaly VŠZ: PhDr. Jitka Němcová, PhD.,
PhDr. Eva Kymrová, Ing. Soňa Jexová
VŠZ spolupořadatelem 7. vědecko-pracovní schůze "Postavenie sestry v zariadeniach
sociálnej starostlivosti" (Bratislava, SK)
spolupráce na Mezinárodní konferenci "Postavení sestry v zařízeních sociální péče"
v Bratislavě s LF UK V Bratislavě, Klinikou urgentní medicíny a medicíny katastrof LF UK
a Sekcí sester pracujících v zařízeních sociální péče Slovenské společnosti sester a
porodních asistentek
uskutečnila se mobilita v rámci programu Erasmus - ak. pracovník VŠZ, Mgr. Jana
Kocurová, Univerzita Brighton, Velká Británie
na V. vědecko-odborné konferenci s mezinárodní účastí "Globalizácia a kvalita života
a zdravia" (Košice, SK) prezentovaly VŠZ: PhDr. Jitka Němcová, PhD., PhDr. Jana
Hlinovská, PhD., PhDr. René Hanušová, PhD., PhDr. Petronela Lauková, PhD., Mgr.
Karolina Moravcová
na konferenci "Komunikácia s pacientmi s postihnutím sluchu" (Trnava, SK) prezentovaly
VŠZ: PhDr. Jitka Němcová, PhD. PhDr. Petronela Lauková, PhD., PhDr. Anna Mazalánová,
PhD.
5. imatrikulace studentů VŠZ - Brožíkova síň, Staroměstská radnice v Praze
uskutečnila se mobilita v rámci programu Erasmus - 1 studentka VŠZ, Univerzita Mnichov,
Německo

IX/2009

zapojení do projektu Progetto Formazione - intenzivní kurzy italského jazyka a návazné
jednoleté studijní stáže pro studenty VŠZ, obor: Všeobecná sestra (Miláno, Itálie)

IX/2009

otevření nového oboru: Radiologický asistent

15. 7. 2009

rozhodnutí MŠMT ČR o udělení akreditace bakalářskému studijnímu programu
Specializace ve zdravotnictví se studijním oborem Radiologický asistent do roku 2013

VII/2009

2. promoce studentů VŠZ - Brožíkova síň, Staroměstská radnice v Praze

IV/2009

VŠZ spolupořadatelem celokrajská konference "Školství a zdraví 21" (Praha)

III/2009

na 6. vědecko-pracovní schůzi "Implementace nového zákona o sociálních službách v SR"
(Bratislava, SK) prezentovaly VŠZ: PhDr. Jitka Němcová, PhD., PhDr. Eva Kymrová

III/2009

VŠZ spolupořadatelem 6. vědecko-pracovní schůze "Implementácia nového zákona
o sociálnych službách v SR" (Bratislava, SK)

II/2009

na antropologické konferenci "Kulturní a sociální diverzifikace národnostních menšin
a cizineckých komunit" (Praha) prezentovala VŠZ: PhDr. René Hanušová

účast

VŠZ pořadatel

mezinárodní aktivita

interní akce

jmenování

II/2009

učitelské mobility v rámci programu Erasmus na LF UK, Ústav Ošetrovatelstva, Bratislava
se účastnila PhDr. Jana Hlinovská, PhD.

I/2009

Erasmus učitelská mobilita – výukový pobyt na Lekárskej fakultě univerzity Komenského v
Bratislavě, na Ústavě ošetrovateľstva LF UK, v Bratislavě.

I/2009

na celostátní telekonferenci zdravotnických pracovníků nelékařských profesí "Kvalita je
naše priorita" (Praha) prezentovala VŠZ: Mgr. Ivana Jahodová

I/2009

XII/2008

16. 12. 2008
X/2008

VŠZ se stala spoluvydavatelem vědeckého recenzovaného časopisu Zdravotnictví
a sociální práce
na XVII. Celoslovenské konferenci sester pracujících v zařízeních sociální péče na
Slovensku (Bratislava) prezentovali VŠZ: PhDr. Jitka Němcová, PhD., PhDr. Dušan Sysel,
PhD., Mgr. Ivana Jahodová, PhDr. Jana Hlinovská, PhDr. René Hanušová, Ing. František
Kunc, PhD.
rozhodnutí MŠMT ČR o prodloužení platnosti akreditace bakalářského studijního
programu Ošetřovatelství se studijními obory Porodní asistentka a Všeobecná sestra
do roku 2012
na konferenci „Sekce sester pracujících v zařízeních sociální péče“ (Bratislava, SK)
prezentovali VŠZ: Mgr. Ivana Jahodová, PhDr. Dušan Sysel, PhD., PhDr. Jana Hlinovská

X/2008

na Mezinárodní konferenci k 90. výročí založení LF UK v Bratislavě, Bratislava, Slovensko
prezentovali VŠZ: Mgr. Ivana Jahodová, PhDr. Dušan Sysel, PhD.

X/2008

4. imatrikulace studentů VŠZ - Brožíkova síň, Staroměstská radnice v Praze

VII/2008

1. promoce studentů VŠZ - Brožíkova síň, Staroměstská radnice v Praze

31. 5. 2008

ukončení programu JPD3 "Mentor v ošetřovatelské péči o seniory ve Velké Británii
a v České republice“ (projekt)

V/2008

pořadatel Mezinárodní konference "Kvalita života seniorů - well-being" (Praha)

II/2008

spolupořadatel vědeckého semináře "Etické problémy umírání a smrt" (Praha)

I/2008
XII/2007
XII/2007

na celostátní telekonferenci zdravotnických pracovníků nelékařských profesí
"Poskytujeme bezpečnou péči" (Praha) prezentovala VŠZ: Mgr. Ivana Jahodová
na 5. vědecko-pracovní schůzi "Komplexná ošetřovatelská starostlivosť o seniorov"
(Bratislava, SK) prezentovaly VŠZ: PhDr. Němcová, PhDr. Kymrová, PhDr. Anna
Mazalánová, PhD.
spolupořadatel 5. vědecko-pracovní schůze "Komplexná ošetrovatelstká starostlivosť
o seniorov" (Bratislava, SK)

XI/2007

na konferenci pro sestry "Komplexní a kontinuální péče o ortopedického pacienta",
(Praha) prezentovala VŠZ Mgr. Ivana Jahodová

XI/2007

na III. Vědecko-odborné konferenci s mezinárodní účastí "Komplexná prevencia núdze
a utrpenia" (Prešov, SK) prezentovaly VŠZ: PhDr. Jitka Němcová, PhD., PhDr. Eva Kymrová

XI/2007

spolupořadatel konference pro sestry "Komplexní a kontinuální péče o ortopedického
pacienta" (Praha)

X/2007

na konferenci s mezinárodní účastí "Péče o seniory" (Praha) prezentovala VŠZ: Mgr. Ivana
Jahodová

X/2007

3. imatrikulace studentů VŠZ - Brožíkova síň, Staroměstská radnice v Praze

účast

VŠZ pořadatel

mezinárodní aktivita

interní akce

jmenování

X/2007

pořadatel Mezinárodní konference "Péče o seniory" (Praha)

VII/2007

prezentace projektu "Specifika ošetřovatelství v zemích EU" na mezinárodní konferenci
v Brightonu, Velká Británie

V/2007

na XVI. Celostátní konferenci sester pracujících v zařízeních sociální péče, Ružomberok,
Slovensko prezentovaly VŠZ: PhDr. Jitka Němcová, PhD., Mgr. Ivana Jahodová

V/2007

pořadatel Mezinárodní konference ke Dni ošetřovatelství "Ošetřování v multikulturní
společnosti" (Praha)

II/2007

pořadatel Mezinárodní konference "Péče o seniory" (Praha)

II/2007

spolupořadatel Mezinárodního semináře "Ošetřování neslyšících pacientů" (Praha)

II/2007

novým rektorem byl jmenován prof. MUDr. Zdeněk Seidl, CSc. (profil)

X/2006

2. imatrikulace studentů VŠZ - Brožíkova síň, Staroměstská radnice v Praze

V/2006

prezentace PhDr. Jitky Němcové, PhD. na mezinárodní konferenci "Rozvoj ošetřovatelství
a jeho budoucnost" ( Praha)

2006

účast na projektu "Problematika islámu v rámci ošetřovatelství"

2006

účast na projektu EU "Ošetřovatelství v EU, ošetřovatelství v multikulturní společnosti
a ošetřovatelství kulturních jazykových menšin neslyšících"

20. 4. 2006

PhDr. Jitka Němcová, PhD. finalistkou soutěže "Manager roku 2005" v oblasti vzdělávání,
zdravotnictví a sociální péče

V/2006

VŠZ pořádala mezinárodní konferenci "Rozvoj ošetřovatelství a jeho budoucnost" (Praha)

V/2006

udělen Erasmus University Charter opravňující VŠZ zapojit se do programu výměnných
stáží pedagogů a studentů

1. 2. 2006

zahájení programu JPD3 "Mentor v ošetřovatelské péči o seniory ve Velké Británii
a v České republice“ (projekt)

I/2006

na konferenci "Příprava vzdělávacích programů VOŠZ" prezentovala VŠZ: PhDr. Jitka
Němcová, PhD.

I/2006

pořadatel odborné konference "Příprava vzdělávacích programu VOŠ", Praha, ČR

X/2005

1. imatrikulace studentů VŠZ - hlavní sál Magistrátu hl. m. Prahy, Staroměstská radnice

IX/2005

zahájení 1. akademického roku, obory: Všeobecná sestra, Porodní asistentka

Vysvětlivky:
účast na konferencích, přednáškách, seminářích

účast

VŠZ pořadatel

mezinárodní aktivita

interní akce

jmenování

semináře, konference a přednášky, kde je VŠZ pořadatel nebo spolupořadatel
mezinárodní projekty a granty
promoce, imatrikulace
Významné události v historii školy (akreditace, jmenování atp.)

účast

VŠZ pořadatel

mezinárodní aktivita

interní akce

jmenování

