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ÚVOD 

 

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s., Duškova 7, Praha 5 (dále VŠZ) poskytovala 

vysokoškolské vzdělání ve zdravotnických nelékařských oborech Všeobecná sestra a Porodní 

asistentka, a to v prezenční formě studia. Délka studia u obou oborů je tři roky. Studijní obory 

byly připraveny podle požadavků WHO a EU a odpovídají nárokům kladeným na tato 

povolání v zemích EU. Reagují tak na změnu požadavků na vzdělání zdravotnických 

pracovníků nelékařských profesí danou zákonem MZ ČR č. 96/2004 Sb., o nelékařských 

zdravotnických povoláních a Vyhláškou č. 39/2005 Sb., která stanovuje minimální požadavky 

na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického 

povolání.  

Studijní program Ošetřovatelství s obory Všeobecná sestra a Porodní asistentka má všechny 

atributy moderního ošetřovatelství. Má interdisciplinární a multiprofesní charakter. Studenti 

jsou vedeni k samostatnému rozhodování podloženému teoretickými i praktickými 

vědomostmi a zkušenostmi.  

Praktické výuce je věnováno více než 50 % hodinové dotace programu. Studijní obory 

programu Ošetřovatelství umožňují získat způsobilost k plnění ošetřovatelských činností 

v lůžkových i nelůžkových zdravotnických zařízeních, privátních ošetřovatelských 

organizacích, v domácí a rodinné zdravotní péči. 

 

Úplný název soukromé vysoké školy (VŠZ)  Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. 

Používaná zkratka názvu     VŠZ 

Adresa       Duškova 7, 150 00 Praha 5 

Adresy a kontaktní údaje všech poboček   - 

Telefon       210 082 412 

Fax        257 13 67 87 

E-mail       info@vszdrav.cz 

Adresa www stránek      http://www.vszdrav.cz 

Rektor       prof. MUDr. Zdeněk Seidl, CSc. 

 

 

 

 



1 ORGANIZACE ŠKOLY  

 

Dle článku 14 Statutu VŠZ má škola ustanoveny orgány vysoké školy, které se člení na: 

 samosprávné  

 ostatní 

Samosprávnými orgány vysoké školy jsou:  

o rektor  

o prorektoři 

o akademická rada  

o disciplinární komise  

Ostatními orgány vysoké školy jsou:  

o správní rada  

o ředitel 

Jednou z důležitých činností těchto orgánů je také sledovat dodržování Části šesté Statutu 

VŠZ, která řeší problematiku hodnocení činností školy, a to v intervalu jedenkrát za tři roky. 

V souladu se zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, byla ustanovena 

i dozorčí rada VŠZ, o. p. s. 

 

Obr. Organizační schéma VŠZ 



Správní rada 

Předseda:  JUDr. Olga Flašková 

Členové:  MUDr. Ing. Tomáš Viták (do roku 2009) 

Mgr. Zoja Csoková 

Bc. Michaela Tůmová (od roku 2009) 

Ředitel:  Ing. František Kunc, PhD. 

Rektor:  prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc. (do 31. 1. 2007) 

prof. MUDr. Zdeněk Seidl, CSc. (od 1. 2. 2007) 

Prorektor pro pedagogickou činnost:  

prof. RNDr. Barbora Jechová, DrSc. (do 30. 6. 2007) 

PhDr. Dušan Sysel, Ph.D. (od 1. 7. 2007) 

doc. PhDr. Jana Boroňová, Ph.D. (ak. rok 2008/2009) 

Prorektor pro vědu a výzkum: 

  doc. MUDr. Jan Pokorný, DrSc.  

 

Akademická rada 

Předseda AR:  prof. MUDr. Zdeněk Seidl, CSc. 

  prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc. (do roku 2006) 

Členové:  doc. MUDr. Jaroslav Feyereisel, CSc. 

  doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD. (od roku 2009)  

  PhDr. Jana Bydžovská (od roku 2009) 

MUDr. Pavel Horák, CSc., MBA (do roku 2009) 

JUDr. Petr Hulinský, Ph.D. (do roku 2009) 

PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D. 

PhDr. Jitka Němcová, PhD. 

MUDr. Vladimír Polanecký 

MUDr. Pavel Rezek, CSc. 

Ing. Ivo Pěgřimek (od roku 2007) 

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA (do roku 2007) 

PhDr. Dušan Sysel, Ph.D. 

MUDr. Jaroslav Štrof, CSc. 

Ing. Lucie Talmanová 

doc. MUDr. Sylvie Vožehová, CSc. (do roku 2007) 

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA 



Zástupci studentů v akademické radě:   

Karolína Moravcová (do roku 2007) 

Karolína Kopřivová (do roku 2007) 

Stanislava Jeníková (do roku 2009) 

Michaela Tůmová (do roku 2009) 

Lenka Kavková 

Jana Beranová 

 

Disciplinární komise – složení pro akademický rok 2006/2007 

Předseda:  doc. PhDr. Dušan Sysel, Ph.D., MPH, R.N. 

Členové:  PhDr. Jitka Němcová, PhD., R.N. 

Mgr. Jana Endlicherová 

Zástupci studentů:  Karolína Moravcová 

Karolína Kopřivová 

 

Disciplinární komise – složení pro akademický rok 2007/2008 

Předseda:  PhDr. Dana Ralbovská 

Členové:  Mgr. Miluše Kulhavá 

PhDr. Jana Hlinovská 

Karolína Moravcová 

Karolína Moravcová 

Karolína Hostašová 

Iva Kratochvílová 

Zástupci studentů:  Eva Bartáková  

Zuzana Fišarová 

 

Disciplinární komise – složení pro akademický rok 2008/2009 

Předseda:  doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD. 

Členové:  PhDr. Jitka Němcová, PhD., R.N. 

Mgr. Jana Endlicherová 

Zástupci studentů:  Eva Bartáková 

Jitka Vařáková 

 



Dozorčí rada 

Předseda:  Ing. Pavel Sekanina 

Členové:  Václav David (do roku 2009) 

Bc. Lucie Škorpíková (do roku 2009) 

Mgr. Petr Hostaša (od roku 2009) 

Radek Škorpík (od roku 2009) 

 

Během roku 2006 byl úspěšně implementován nový organizační model školy, kde došlo 

v průběhu sledovaného období k personálním obměnám. Organizační model se osvědčil jako 

efektivní a pro VŠZ vyhovující. 

1.1  Procesní řízení 

VŠZ od roku 2009 započala implementovat procesní způsob manažerského řízení, vycházející 

z poslání, vize a sdílených hodnot, s důrazem na rozvíjení konkurenčních výhod a uplatnění 

svých absolventů na trhu práce. Tento způsob řízení vychází zejména z pravidelných kontrol 

všech činností a zpětné vazby mezi jednotlivými řídícími úrovněmi. 

 

1.2  Vzdělávací proces 

VŠZ má akreditovaný studijní program Ošetřovatelství B5341, obor Všeobecná sestra 

5341R009 a Porodní asistentka 5341R007. Studijní programy jsou zaměřeny na oblast 

zdravotnictví. Obory, které jsou součástí studijních programů, vzdělávají ve veřejném zájmu 

a respektují požadavek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy podporovat zvyšování 

počtu studentů v oblasti bakalářských studijních programů se zaměřením na bezprostřední 

uplatnění v praxi. 

 

1.3  Zajišťování kvality realizovaných činností 

Systém hodnocení kvality vzdělávání na VŠZ procházel vnitřním a vnějším hodnocením. 

Kvalita studijního programu byla zajišťována v rámci několika oblastí kontroly. Základem 

byla akreditace studijních programů, která stanovila časové schéma kontroly a její formální 

podobu. Další úroveň kontroly představoval systém vnitřní kontroly kvality studijního 

programu, který byl vymezen kontrolou v rámci oborových rad, dále pak zpětnou vazbou ze 

strany studentů a poznatky získanými na úrovni tuzemských i mezinárodních kontaktů 



s vysokými neuniverzitními školami. Za významnou součást systému vnitřní kontroly kvality 

byla považována i zpětná vazba od zdravotnických zařízení, která se podílejí na zajištění 

odborné praxe na výukových pracovištích. 

 

Vnitřní hodnocení 

1. Každý učitel provádí vlastní evaluaci výsledků práce v oblasti vzdělávání, vývoje 

a spolupráce s regionem. 

2. Vedoucí kateder a řídící pracovníci zpracovávají hodnocení akademického roku 

i s následnými opatřeními. 

3. Prováděn je i rozbor se studenty prvních ročníků studia ve spolupráci s odborníky 

z praxe, kteří studenty vedou. 

 

Základem byla akreditace studijních programů, která stanovila časové schéma kontroly a její 

formální podobu. Systém činností vnitřního hodnocení, který byl uplatňován, deklaroval 

Dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na 

roky 2006–2010 a blíže byl specifikován v Aktualizovaných záměrech vzdělávací 

a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti. 

 

První úroveň kontroly představoval systém vnitřní kontroly kvality studijního programu, který 

byl vymezen kontrolou v rámci oborových rad, dále pak zpětnou vazbou ze strany studentů 

a poznatky získanými na úrovni tuzemských i mezinárodních kontaktů s vysokými 

neuniverzitními školami. Za významnou součást systému vnitřní kontroly kvality byla 

považována i zpětná vazba od zdravotnických zařízení, která se podílela na zajištění odborné 

praxe na výukových pracovištích. Ve fázi počátečních hodnocení jsme se zaměřovali na 

hodnocení výuky veřejným hodnocením seminárních prací. Studenti zpracovávali profesní 

portfolia, která představovala komplexní a dlouhodobé hodnocení výsledků a procesů 

vzdělávání. Šlo o progresivní prvek při realizaci mobilit studentů. Zástupci studentů VŠZ byli 

členy samosprávných orgánů školy. Tím byla zabezpečena zpětná vazba v komunikaci 

s akademickými pracovníky, ale i náměty k autoevaluaci školy.  

 

Další úroveň kontroly představoval systém vnějšího hodnocení. VŠZ spolupracovala se 

zástupci univerzit a vysokých škol jako s hostujícími pedagogy. Na VŠZ byla založena 

databáze publikační činnosti, databáze přednáškové činnosti, řešených projektů a zahraničních 

studijních pobytů a stáží. 



Dle článku 14 Statutu VŠZ měla škola ustanoveny orgány vysoké školy, které se člení na 

samosprávné a ostatní. Samosprávnými orgány vysoké školy jsou: rektor, 2 prorektoři, 

15členná akademická rada a 6členná disciplinární komise. Ostatními orgány vysoké školy 

jsou: správní rada a ředitel. Jednou z důležitých činností těchto orgánů bylo také sledovat 

dodržování Části šesté Statutu SVZ, která řeší problematiku hodnocení činností školy, a to 

v intervalu jedenkrát za tři roky. V souladu se zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně 

prospěšných společnostech, byla ustanovena i dozorčí rada VŠZ, o.p.s. 

Vnitřní hodnocení kvality a využití výsledků se postupně stávalo důležitou součástí řízení. 

Zveřejnění výsledků jako součásti výroční zprávy bylo důležitou informací pro uchazeče 

o studium i ostatní uživatele činností vysoké školy. 

 

Vnější hodnocení 

1. Ze stran univerzit 

 Škola spolupracuje se zástupci univerzit a vysokých škol jako 

s hostujícími pedagogy. 

2. Ze stran odborné sféry 

 Realizováno je hodnocení praxe studentů ve vazbě na jejich pozdější 

uplatnění. Analýzou všech těchto údajů jsou získávány podklady pro 

další rozvoj jednotlivých studijních programů a studijních oborů. 

Vnější hodnocení, včetně mezinárodního hodnocení 

 

Odborná praxe jako součástí spolupráce se zdravotnickými zařízeními v rámci uskutečňování 

cílů studijního programu a je pro neuniverzitní vysokou školu zcela zásadní. Vedle zajištění 

stanovené části výuky byla zdrojem zpětné vazby s významnou výpovědí o kvalitě studijního 

programu. Odborníci ze zdravotnických zařízení se podíleli na teoretické výuce a významně 

ovlivňovali naplnění profilu absolventa. Cílem bylo vytvořit postupně strukturovaný systém 

vnějšího hodnocení kvality, ve kterém bude převládající roli hrát zákonem dané hodnocení 

prováděné Akreditační komisí. 

Do hodnocení stále více zasahovali zaměstnavatelé, profesní komory a profesní sdružení, 

regionální správa a další subjekty, a tím vytvářeli pro veřejnost dostatečně široký a objektivní 

pohled na instituci. V roce 2006 dále proběhlo hodnocení školy účelovou pracovní skupinou 

Akreditační komise. Závěry tohoto hodnocení škola realizovala a řešila v rámci správního 

řízení. 



Těžiště, s jistou mírou formálního hodnocení vycházejícího především z kvantitativních 

ukazatelů (struktura akademických pracovníků, výzkumná činnost prostřednictvím získaných 

grantových prostředků apod.), bylo postupně v začátcích nahrazováno hodnocením výuky 

studenty, veřejným hodnocením seminárních a semestrálních prací, hodnocením studijních 

programů resp. profilu absolventů odběratelskou sférou.  

1.4  Odborná spolupráce  

Odborná spolupráce VŠZ s regionem byla založena na intenzivní spolupráci se státními 

zařízeními, soukromými společnostmi i církevními institucemi v oblasti zdravotnictví 

i sociální péče. Těžištěm této činnosti byla spolupráce s vysokými školami a se 

zdravotnickými zařízeními, která se podílela na zajištění odborné praxe. Ve sledovaném 

období VŠZ spolupracovala s klinickými pracovišti lékařských fakult, dalších univerzit 

a vysokých škol v ČR i v zahraničí. 

 

Ve sledovaném období se VŠZ podařilo navázat spolupráci s následujícími institucemi: 

1. Ústřední vojenská nemocnice, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6 

2. Vojenská zdravotní pojišťovna, Bělehradská 130, Praha 2 

3. Domov sv. Karla Boromejského, K Šancím 50, Praha 6 

4. Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, Vlašská 36, Praha 1 

5. Nemocnice Na Františku s poliklinikou, Na Františku 847/8, Praha 1 

6. Komplexní domácí péče EZRA, Izraelská 1, Praha 3 

7. Agentura domácí péče, Sušická 603/13, Praha 6 

8. Fakultní nem. Královské Vinohrady, Šrobárova 50, Praha 10 

9. Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou 

10. Fakultní nemocnice Na Bulovce, Budínova 2, Praha 8 

11. CSOP v Praze 10, Gercenova 10, Praha 10 

12. POMAD, Péče o matku a dítě, Záhřebská 30, Praha 2 

13. ANAHITA, Centrum pro těhotenství, porod a mateřství, Gen. Janouška 902, Praha 9 

14. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U Nemocnice 2, Praha 2 

15. Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, Praha 5 

16. Ústav pro péči o matku a dítě, Podolské nábřeží 157, Praha 4 

17. Mediterra, s.r.o., Rehabilitační klinika Malvazinky, U Malvazinky 7, Praha 5 

18. Ústav sociálních služeb, Podolská 32/2008, Praha 4 

19. Klinikum Neuperlach O.M. Graf Rring 51, München 



20. Nemocnice na Homolce, Roentgenova 2, Praha 5 

21. IKEM, Vídeňská 1958, Praha 4 

22. Pevnost – Institut neslyšících pro specializované vzdělávání, o. s., Krátkého 4/250, Praha  

23. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Tr. A. Hlinku 1, Nitra, Slovenská republika 

24. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o., Palackého 1, Bratislava, 

Slovenská republika 

 

 

 

 

 

 

  



2 AKADEMIČTÍ PRACOVNÍCI 

 

Akademičtí i ostatní zaměstnanci VŠZ pracovali na svém odborném růstu. Aktivně se 

účastnili na odborných seminářích a konferencích pořádaných vysokými školami, 

nemocnicemi nebo sesterskými organizacemi, u nás i v zahraničí, odborných stáží na různých 

zdravotnických pracovištích, studijních pobytů ve zdravotnických zařízeních. Povinností 

všech vyučujících bylo udržovat si odbornou způsobilost k výkonu povolání dle zákona 

č. 95/2004 Sb. a zákona č. 96/2004 Sb. 

 

2.1  Struktura zaměstnanců školy 

V průběhu sledovaného období došlo k výraznému snížení počtu odborných asistentů. Tento 

počet se změnil na úkor zvýšení podílu pracovního poměru akademiků s vyšší kvalifikací. 

Přehled o počtu akademických pracovníků ve sledovaném období  

 2006 2007 2008 

profesoři 6 3 4 

docenti 8 4 6 

odborní asistenti 40 27 21 

Celkem 54 43 31 

 

Rozložení pracovních úvazků akademických pracovníků pro rok školní rok 2008/2009 

Rozsah úvazku prof. doc. ost. DrSc., CSc., 

Dr., Ph.D., 

Th.D 

do 30 % 2 2 1 1 

do 50 % 2  4 1 

D o 70 %   5  

do 100 % 2 2 9 3 
Pozn.: Uvádí se pouze nejvyšší dosažený akademický titul 

Pokud je prof. XX, DrSc., uvádí se prof. 

Pokud je doc. XX, DrSc., uvádí se doc. 

Věková struktura akademických a vědeckých pracovníků s uvedením počtu žen  

Věková kategorie 2006 k 1. 1. 2009 

do 29 let   3 (z toho 1 žena)   0 (z toho 0 žen) 

30-39 let   9 (z toho 7 žen)   4 (z toho 4 ženy) 

40-49 let 15 (z toho 13 žen)  11 (z toho 6 žen) 

50-59 let 16 (z toho12 žen) 10 (z toho 8 žen) 

60-69 let   9 (z toho 4 ženy)    3 (z toho 0 žen) 

nad 70 let   2 (z toho 0 žen)    3 (z toho 0 žen)  

Celkem 54 pracovníků (33 žen) 31 pracovníků (18 žen) 



Nejvýraznější měrou byli ve věkové struktuře akademických a vědeckých pracovníků 

dlouhodobě zastoupeny kategorie 40-49 let a 50-59 let. Ženy byly ve struktuře akademických 

a vědeckých pracovníků dlouhodobě zastoupeny zhruba 60% podílem.  

 

2.2  Vzdělávání zaměstnanců školy 

VŠZ v dané oblasti vytvářela motivační programy pro své zaměstnance. Akademičtí 

pracovníci si dále zvyšovali vzdělání v doktorském a dalším studiu.  

 

Odborné asistentky a asistentky mají všechny Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání 

bez odborného dohledu v oboru Všeobecná sestra/porodní asistentka a tuto profesní 

způsobilost nadále rozvíjejí. 

 

Vzdělání a profesní rozvoj v období 2005-2008 u zaměstnanců VŠZ 

Pracovník 2005-2008 
prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc. 2006 prof. 

doc. PhDr. Anna Mazalánová, PhD., MPH, RS 2006 PhD. 

Doc. MUDr. Alena Měchurová, CSc.  2006 doc. 

doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. RS  2005 PhDr., 2007 PhD. 

PhDr. Hana Belejová, PhD., RS 2008 PhD. 

PhDr. Jana Hlinovská, PhD., RS 2006 PhDr. 

PhDr. Dušan Sysel, PhD., MPH, RS 2006 PhD., 2008 PhDr. 

Mgr. Lucie Škorpíková 2008 Bc. 

 

Dosažené akademické stupně v období 2005-2008 u zaměstnanců VŠZ 

2005-2008 

1 - prof. 

1 - doc. 

4 – PhD. 

3 – PhDr. 

1 - Bc. 



3 TVŮRČÍ ČINNOST 

 

3.1  Konference a semináře 

VŠZ upořádala nebo spolupořádala ve sledovaném období 9 akcí (7 domácích a 2 

zahraniční) 

Akce, na kterých prezentovala VŠZ výsledky svého výzkumu, tj. konference 

a semináře, zajišťovaly většinou samostatně jednotlivé katedry. Opakovaně probíhalo několik 

konferencí se stabilním tematickým zaměřením - mezinárodní konference „,Den 

ošetřovatelství“.  

Název odborné akce Termín Místo 

konání 

Účast Cíl akce 

Den ošetřovatelství - 

Rozvoj ošetřovatelství 

a jeho budoucnost 

2006 VŠZ, 

Praha 

U.K., SRN, SR, 

USA 

Multikulturní 

ošetřovatelství v akci 

Mezinárodní seminář 

Péče o seniory 

2006 Age Care 

U.K. 

VŠZ, klin. prac. Multikulturní 

ošetřovatelství v péči 

o seniory 

Angličtina v 

ošetřovatelství 

2006-2007 VŠZ, 

Praha 

studenti, 

pedagogové,mentoři 

diseminace 

multikulturních 

aspektů do UK - Age 

care 

Ošetřovatelství a 

multikulturní aspekty 

v péči o seniory 

2006 VŠZ, 

Praha, 

klin.prac. 

klin. Prac., 

pedagogové, 

studenti, Age Care 

diseminace spec. péče 

UK do klin. oš. 

pracovišť. 

Konference -v rámci 

projektu JPD 3.1  

2006 VŠZ VŠZ, klin. prac. 

Praha, SR, Severní 

Irsko 

Evaluace,semináře 

věnované 

zahr.partnerům 

Aplikace modelu 

Leiningerové v 

perioperačním období 

u muslimů  

2005-2006 VŠZ – 

VFN -  

Apolinář 

Sedláková, Kulhavá Prezentace, semináře, 

konference 

Komplexní a 

kontinuální péče o 

2007 spolupořa odborná veřejnost prezentace 



ortopedického pacienta datel 

Etické problémy 

umírání a smrti 

2008 spolupořa

datel 

studenti, 

pedagogové, 

odoborná veřejnost 

vědecký seminář 

Kvalita života seniorů 

– well-being 

2008 VŠZ, 

Praha 

UK,   mezinárodní 

prezentace 

 

3.2  Publikační činnost 

V první etapě existence VŠZ bylo hlavním záměrem tvůrčí činnosti podpořit rozvoj 

ošetřovatelství a metod ošetřovatelské péče prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností 

s vybranými zeměmi EU, a to s ohledem na zvláštnosti péče o seniory a osoby z jiných kultur. 

Dalším cílem výzkumné činnosti bylo také zvýšení celkového povědomí o specifikách 

ošetřovatelské péče v uvedených skupinách populace. 

 

 Ošetřovatelství - vědecké a odborné aktivity 2005-2008 počet 

Článek v časopise s IF (impact factor) 

 Článek v časopise světové databáze (např. SCOPUS) 

 Článek v časopise (seznam recenzovaných periodik ČR) 

 Článek v jiném recenzovaném časopise (ČR)  

 Článek v jiném recenzovaném časopise (zahraniční) 3 

Příspěvek (full text) v recenzovaném sborníku zahraniční konference  4 

Příspěvek (full text) v recenzovaném sborníku domácí konference  

 Příspěvek (abstrakt) v recenzovaném sborníku zahraniční konference 

 Příspěvek (abstrakt) v recenzovaném sborníku domácí konference  

 Monografie (a kapitola) vydaná v zahraničí 

 Monografie (a kapitola) vydaná v ČR 

 Skripta a učební texty 2 

Prezentace na zahraniční konferenci 7 

Prezentace na domácí konferenci 5 

Redakční a editorské práce  2 

Výzkumné projekty/granty 

 Nevýzkumné projekty/granty 

 Organizace vědeckých a odborných konferencí  2 

 



3.3  Centrum knihovnických služeb  

Pedagogové i studenti VŠZ využívali pro své potřeby knihovnu. Knihovna je umístěna v sídle 

vysoké školy a je zaevidovaná na MK ČR pod evidenčním číslem 5927/2005 jako základní 

knihovna se specializovaným fondem, který obsahuje literaturu z medicínských a dalších 

hraničních oborů, ošetřovatelství, společenských věd, jazykové oblasti, zdravotnické 

informatiky a výpočetní techniky. Knihovní fond tvoří knihy (učebnice, skripta, různé 

příručky), periodika a šedá literatura (bakalářské práce). 

 

Výpůjční systém je vytvářen snímáním čárových kódů umístěných v knihovních jednotkách 

a ve čtenářských legitimacích uživatelů. Ke zpracování knihovního fondu je používán 

automatizovaný knihovnický systém KP-Win SQL, který je založen na vytváření relačních 

databází a následné validaci údajů. Veškeré primární dokumenty jsou věcně zpracovány, tzn. 

jejich obsah je vyjádřen přiřazením klíčových slov, znaků MDT, formálních a věcných 

deskriptorů. Katalog je zpřístupněn na internetu jako webový OPAC. Je přehlednou 

a okamžitou evidencí všeho, co má knihovna k dispozici a obrazem okamžité dostupnosti 

knihovních jednotek.  

 

Počet titulů, roční přírůstek, počet registrovaných čtenářů a frekvence výpůjček 

 2008 

Počet titulů 6 498 

Roční přírůstek 73 

Registrovaných čtenářů 562 

Počet výpůjček 8 235 



4 STUDENTI A ABSOLVENTI 

 

Hlavním krédem činnosti bylo zpřístupnění vysokoškolského studia všem vrstvám 

potenciálních zájemců. Absolventi studijních programů, které nabízíme, jsou na trhu práce 

velmi žádaní a přitom při pracovním zařazení po ukončení studia nejsou příliš finančně 

ohodnoceni, což je všeobecně známo, máme za to, že by studium mělo být i nadále 

podporováno státem formou státní dotace tak, aby nemuselo dojít k výraznému navýšení 

školného. 

 

4.1  Počty studentů 

Vývoj počtu přijatých studentů ve sledovaném období: 

Počty 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 

Podaných přihlášek 322 286 231 165 

Přijatých resp. zapsaných 181 188 131 106 

 

Vývoj počtu zapsaných studentů ve sledovaném období po oborech: 

Studijní obor 2005/2006 2006/2007 2007/2008 

VS 121 140 79 

PA 60 48 55 

ZZ - - - 

RA - - - 

Celkem 181 188 131 

 

 4.2 Neúspěšní studenti a disciplinární řízení 

VŠZ nevydala ve sledovaném období rozhodnutí o individuálním studijním plánu. V rámci 

uplatňování individuálního přístupu měli studenti právo využívat konzultačních hodin. 

Studenti se mohli obrátit i na poradenské centrum, které pracuje při VŠZ. V komunikaci se 

studenty byl využíván i elektronický systém v rámci, kterého se studenti seznamovali 

s aktuální problematikou (osnovami přednášek, cvičení a seminářů včetně situačních analýz 



apod.). Stávající organizace studia umožňovala studentům optimální uspořádání studia 

s ohledem na studijní zátěž a jejich časové možnosti. 

 

Disciplinární řízení nebylo v hodnoceném období vedeno. 

 

Přehled neúspěšných studentů: 

 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 

neúspěšných studentů 21 29 40 28 

 

  

4.3  Kreditní systém  

Na VZŠ funguje kreditní systém, podle kterého je absolvování každého předmětu ohodnoceno 

určitým počtem kreditů daným závažností a náročností předmětu. Za každý studijní rok se 

počet kreditů získaných studentem sčítá. Stanoven byl minimální počet kreditů, který 

podmiňoval postup do vyššího ročníku. Některé kredity bylo možno získat i na jiných 

akreditovaných vysokých školách včetně zahraničních, což umožňuje evropský výměnný 

kreditní systém ECTS. Celkový počet kreditů pro ukončení bakalářského studia je 180.  

 

VŠZ nepožádala Evropskou komisi o certifikát Diploma Suplement Label. V budoucnu 

o podání žádosti uvažujeme. Naši absolventi společně s diplomem získávají po absolvování 

bakalářského studia Dodatek k diplomu (Diploma Supplement) v česko - anglické verzi, který 

shrnuje údaje o absolvovaném studijním programu včetně výpisu všech vykonaných zkoušek 

a dosaženého hodnocení. 

 

4.4  Stipendijní programy 

Co se týče sociálního znevýhodnění byla studentům, v rámci smlouvy o zabezpečení studia čl. 

IV, bod 2, písm. b) a Statutu VŠZ části druhé čl. 12 odst. 3, nabízena možnost snížení nebo 

prominutí poplatku za studium a dále jim bylo umožněno zažádat o splátkový kalendář 

k úhradě školného nebo o odložení poplatku za studium. 

 

Stipendijní řád VŠZ schválený MŠMT pod čj. 7 134/2006 dne 20. března 2006 dává 

studentům možnost dosáhnout na čtyři typy stipendií. Na naší škole mohou studenti v souladu 



se Stipendijním řádem získat sociální, ubytovací, prospěchové a mimořádné stipendium. 

 

Součástí přihlášky ke studiu je potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu 

povolání (týká se uchazečů o studium). V akreditovaných studijních programech jsou výrazná 

omezení vztahující se ke zdravotním kritériím a důsledkem výše uvedeného je, že zdravotně 

hendikepovaní studenti na školu přijímáni ke studiu nejsou. 

 

Na naší škole studovali také i cizí státní příslušníci, kteří překonávali jazykovou barieru 

v rámci využívání konzultačních hodin akademických pracovníků školy. 

 

Studenti s vynikajícími studijními výsledky (studijní průměr 1,00 - kategorie „A“, studijní 

průměr 1,01 – 1,20 - kategorie „B“) mohli získat prospěchové stipendium. Studijní průměr se 

počítal se zaokrouhlením na dvě desetinná místa. Maximální výše stipendia je 500,- Kč za 

měsíc. Dále mohli studenti získat za vynikající prezentaci odborných výsledků výzkumné 

práce na návrh vedoucího katedry mimořádné stipendium až do výše 2 000,- Kč za kalendářní 

rok nebo za vynikající sportovní výsledky až do výše 1 000,- Kč za kalendářní rok. 

 

Studenti VŠZ jsou řádnými studenty ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, 

v platném znění, a tudíž mohli využívat možnosti kolejního a agenturního způsobu ubytování 

a menzovního způsobu stravování. Mimo to jsou v budově školy instalovány automaty 

k zajištění teplých a studených nápojů a rovněž je instalován potravinový kusový automat 

k poskytování občerstvení v podobě studené kuchyně. 

 

V roce 2008 bylo uděleno 32 prospěchových stipendií, 126 ubytovacích a 6 sociálních.  

 

4.5  Poradenské centrum 

Na VŠZ bylo zřízeno Poradenské centrum, které garantuje odbornou péčí psychosomatickou 

kondici posluchaček a studentů všech oborů. V poradenské činnosti pomáhá diskrétně řešit 

psychosociální problematiku v oblasti osobní, rodinné, partnerské i v oblasti mezilidských 

vztahů. Vytváří optimální předpoklady pro stabilitu psychického stavu klientů a spolupracuje 

na vytváření záměrů pro jejich blízkou i vzdálenou budoucnost. Provádí nejnáročnější 

psychoterapeutické služby a činnosti vedených v Katalogu prací pod označením 1.5.1.  

 



Poradna umožňuje psychoterapii formou rozhovoru i formou nejmodernějších terapeutických 

metod v práci s tělem, poskytuje psychoterapeutické služby, pracuje v protistresových 

programech, v individuální a skupinové terapii. 

 

Služby v centru poskytovala PhDr. Eva Kymrová, specialistka v metodách One Brain, Of the 

Person - Centered Approach a hlubinné abreaktivní psychoterapie. 

 

4.6  Absolventi 

V akademickém roce 2007/2008 ukončilo, v akreditovaných studijních programech, studium 

celkem 144 absolventů. VŠZ spolupracuje se všemi nemocnicemi na území hl. m. Prahy, 

zejména fakultními. Někteří absolventi se dále podílejí na realizaci odborné praxe jako 

mentoři. Tato zdravotnická zařízení jsou 80 % odbytištěm našich absolventů. Ostatní nalézají 

umístění v místě bydliště. Uplatněni absolventů považujeme za jeden z klíčových ukazatelů 

úspěšnosti školy. 

 

Přehled úspěšných absolventů: 

 2005/2006 2006/2007 2007/2008 

počet absolventů - - 144 

 

  



5 INTERNACIONALIZACE 

 

Navázání zahraniční spolupráce respektuje cíl - umožnit zájemcům z řad studentů 

i akademických pracovníků absolvovat alespoň část vzdělávacího programu nebo praxe 

v zahraničí. Zvyšování mobility studentů a budoucích absolventů školy VŠZ bylo 

podporováno i rozšířenou nabídkou studia cizích jazyků a profesně zaměřených kurzů (např. 

kurzů znakového jazyka pro neslyšící). 

Pro posílení internacionalizace studia využívala VŠZ kontakty s významnými zdravotnickými 

institucemi a vysokými školami ve Velké Británii, Spolkové republice Německo a Slovenské 

republice. 

 

5.1  Projekty 

Již od prvního roku své existence VŠZ usilovala o zjištění podmínek pro zahraniční mobilitu 

studentů a pedagogů. V roce 2006 byl VŠZ na základě žádosti podané v listopadu 2005 

komisi v Bruselu, udělen Erasmus University Charter, který opravňuje instituci k předkládání 

projektů a žádostí o grant. Spolupráce byla navázána s Hebammenakademie am Department 

Semmelweis Frauenklinik der Stadt Wien v Rakousku, vzdělávající porodní asistentky, 

s uzavřenín bilaterální smlouvy na rok 2006/2007. V rámci této bilaterální smlouvy se 

zúčastnila jedna odborná asistentka VŠZ týdenního výukového pobytu na 

Hebammenakademie.  

 

V rámci spolupráce s Univerzitou Konštantina Filozofa v Nitre ve Slovenské republice jsme 

uzavřeli bilaterální dohodu a přijali ke čtyřměsíční studijní stáži 4 studentky.  

 

VŠZ navázala také úspěšně spolupráci s University of Brighton v Anglii, kde proběhla 

14denní studijní stáž na klinických pracovištích pro 3 studenty katedry ošetřovatelství, a to 

pro dvě studentky studijního oboru porodní asistence a jednoho studenta oboru všeobecná 

sestra. 

 

Dále jsme navázali kontakt s Arteveldehogeschool z belgického Gentu poskytující vzdělání 

i v oborech ošetřovatelství a porodní asistence. Do budoucna plánujeme spolupráci 

v programu Erasmus - mobility studentů a učitelů. 

 



V listopadu 2006 byla podána žádost o udělení Rozšířeného programu Erasmus University 

Charter, který bude naši vzdělávací instituci v letech 2007-2013 opravňovat k podávání 

žádostí o granty nejen pro studijní, ale i praktické stáže studentů a učitelů.  

 

Mobilita byla také realizována v rámci projektu ze strukturálních fondů Evropské unie JPD 

3.1., který je nazván „Mentor v ošetřovatelské péči o seniory ve Velké Británii a České 

republice“, jehož cílem je seznámit naše studenty a další pražská partnerská pracoviště 

(pečovatelské domy) s výukovým programem RSAS AgeCare, za který tato organizace 

získala ve své zemi prestižní ocenění a podle něhož dnes školí zaměstnance 80 

pečovatelských domů po celé Velké Británii. Studenti a pedagogové vysoké školy vycestovali 

do zařízení AgeCare na 10denní pobyt (5 studentů + 5 pedagogů a mentorů koncem června 

a začátkem července 2006). V rámci tohoto projektu přijíždějí také specialisté z AgeCare do 

Prahy a školí naše studenty. Část přednášek anglických partnerů probíhala ve škole a část byla 

realizována v partnerských zařízeních – pečovatelských domech v rámci Prahy 

a Středočeského kraje. Význam projektu spočíval ve zvýšení erudice sester v oblasti 

problematiky ošetřování seniorů, poznání širších aspektů této činnosti a perspektivně 

zatraktivnění sesterské práce v domovech sociálních služeb. Pro další výhled je pozitivní 

skutečností zajištění zpětné vazby s praktickým ověřením získaných poznatků na pracovištích, 

kde byla témata formulována a tato činnost realizována. 

 

VŠZ významně participovala také na projektu Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední 

zdravotnické školy. Jednalo se rovněž o projekt ze strukturálních fondů EU JPD 3.1. s názvem 

„Ošetřovatelství v EU, ošetřovatelství v multikulturní společnosti a ošetřovatelství kulturních 

jazykových menšin „Neslyšících“. V rámci tohoto projektu proběhly v roce 2006 přednášky 

specialistů z Ústavu Blízkého východu a Afriky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 

v Praze, specialistů z České komory tlumočníků znakového jazyka a řady zahraničních 

specialistů z partnerských škol a zdravotnických organizací ve Velké Británii a Spolkové 

republice Německo. Projekt měl velký úspěch u studentů i pedagogických pracovníků a další 

odborné veřejnosti. V rámci přednášek se studenti měli možnost zevrubně obeznámit 

s problematikou ošetřování pacientů z arabských a afrických zemí, stejně jako 

s problematikou ošetřování židovské komunity a neslyšících. Podrobnější informace 

o projektu, velká část prezentací, které zazněly v rámci jednotlivých školení i dokumentace 

z akcí projektu jsou přístupné na internetových stránkách školy. Výstupem projektu byly dva 

e-learningové programy pro studenty týkající se problematiky ošetřování pacientů z Blízkého 



východu a Afriky a neslyšících pacientů. 

 

Název grantů, výzkumných projektů, patentů nebo 

dalších tvůrčích 

 

Zdroj Finanční podpora 

JPD 3.1 Ošetřovatelství v EU, v multikulturní společnosti, 

ošetřovatelství neslyšících 

ESF EU, ČR, MHMP 

JPD 3.1./2 Mentor v ošetřovatelské péči o seniory ve Velké 

Británii a 

ESF EU, ČR, MHMP 

 

  



6 MATERIÁLNÍ A TECHNICKÉ VYBAVENÍ ŠKOLY 

 

Objekt v Praze 5, Duškova 7 je určen od 1. 9. 1997 ke vzdělávání zdravotnických pracovníků 

a je svým vybavením a charakterem plně vyhovující pro vysokoškolské studium. Vlastníkem 

objektu je Hlavní město Praha. Nájemní smlouva je schválena Radou hlavního města Prahy 

usnesením č. 676 ze dne 27. 5. 2008. Pronájem je uzavřen na dobu určitou do roku 2020. 

 

Budova VŠZ je velmi kvalitně a moderně vybavená, umístěná je v klidné zóně v Praze 5 na 

Smíchově, s dostupností zdravotnických zařízení MHD do 30 minut. Tato vzdálenost 

umožňuje využívat zdravotnická pracoviště nejen pro vlastní praktickou výuku, ale také pro 

praktická cvičení a stáže v rámci výuky odborných předmětů. 

 

K odborné výuce ve smluvních zdravotnických zařízeních, je možno po domluvě využívat 

další výukové prostory, které jsou vybaveny pro účel vzdělávaní zdravotnických pracovníků. 

K zabezpečení studijního programu má škola k dispozici potřebné učebny ve velké třípatrové 

budově se zahradou, postavené pro školní účely. Rekonstrukce objektu byla provedena 

v letech 1996 až 2005. Celková studijní kapacita budovy je 750 studentů. Veškeré materiálně-

technické zabezpečení je v současné době využíváno k výuce a je plně funkční. 

 

6.1  Materiální vybavení školy  

VŠZ má k dispozici celkem 12 učeben, 2 posluchárny. Učebny jsou speciálně vybaveny, 

škola disponuje např. učebnou pro anatomii a fyziologii, učebnou pro výuku psychologie, 

komunikace. Speciální učebny ošetřovatelství jsou vybaveny jako učebna s audiovizuální 

technikou (video, televize, meotar, přenosná kamera, počítač, dataprojektor), ale i jako 

vyšetřovna a pokoj pro nemocné tak, aby co nejvíce simulovaly běžné podmínky ve 

zdravotnických zařízeních. Učebny jsou vybaveny lůžky různých typů (klasické i polohovací 

s ovládáním + dětské postýlky, inkubátory), se kterými se studenti setkávají v klinické praxi. 

 

V každé učebně je model dospělého pacienta a dítěte, na kterých lze nacvičovat jednotlivé 

ošetřovatelské postupy. Speciální modely slouží k nácviku cévkování, sondování, odběrů, 

venepunkce, převazů chirurgických ran. Dále je škola vybavena trenažérem k aplikaci injekcí 

se zvukovou signalizací, resuscitačními modely, interaktivním EKG apod. Další vybavení 

tvoří pulty a skříňky s pomůckami, které lze využívat při nácviku ošetřovatelských postupů 



a výkonů. Je zde umístěna uzamykatelná skříňka s léky, převazové vozíky a instrumentační 

stolky, takže vybavení kopíruje klinickou praxi. Pro ošetření a koupel kojence je zde umístěn 

přebalovací stůl s vaničkou. Vždy mezi dvěma učebnami je tzv. přípravna, kde je uložený 

další potřebný materiál, ať už je to prádlo, obvazový materiál, ale i nástroje k chirurgickým 

výkonům, různé přístroje – inhalátory, tonometry, glukometry, infuzní pumpy apod. 

V učebnách jsou i všechny pomůcky nutné k nácviku poskytování první pomoci. 

 

Další dvě specializované učebny jsou zaměřené na výuku gynekologie a porodnictví, jsou 

vybaveny porodními lůžky, gynekologickými křesly a novorozeneckými postýlkami, 

inkubátory včetně multifunkčního vyhřívacího lůžka pro novorozence. Učebny jsou 

prostorově uzpůsobené k tomu, aby studenti mohli nacvičovat a demonstrovat jednotlivé 

ošetřovatelské postupy. 

 

Učebna informatiky a výpočetní techniky má centrální počítač, na který je napojeno 12 

počítačů v síti a interaktivní tabuli. Škola má dvě učebny cizích jazyků, anglického 

a německého jazyka, každá má 24 míst s možností využívání poslechu mluveného slova přes 

naslouchací zařízení a interaktivní tabuli.  

 

Studenti mají dále k dispozici odbornou knihovnu, studovny, studijní oddělení a pracoviště 

asistentky, středisko vědeckých informací a administrativně-provozní zázemí. Studovny jsou 

vybavené výpočetní technikou, v každé studovně je 12 PC, provozní doba každé studovny je 

55 hodin v týdnu.  

 

Počet a kapacita výukových prostor pro bakalářské studium 

Učebny pro přednášky a semináře Počet míst 

Aula 1 (přednáškový sál) 108 

Aula 2 (přednáškový sál) 66 

Anatomie, fyziologie, patologie 44 

Společenské vědy 40 

Porodní asistence 24 

Německý jazyk 24 

Anglický jazyk 24 

Ošetřovatelství 24 

Porodní asistence 20 



Ošetřovatelství 16 

Informatika a výpočetní technika 12 

Psychologie 50 

Komunikace 50 

Ošetřovatelství 40 

Zasedací místnost 30 

Studovna 1 15 

 

6.2  Technické vybavení školy  

VŠZ má i další kvalitní technické vybavení (13 dataprojektorů, 5 interaktivních tabulí 

s příslušenstvím aj.), k dispozici je celkem 90 počítačů, 34 je v učebnách určených výhradně 

studentům, s přístupem na internet. Počítače jsou připojeny k lokální počítačové síti. Pro 

tiskový (grafický) výstup jsou na škole 4 síťové tiskárny. Na všech počítačích ve škole je 

instalován OS WIN XP a kancelářský balík OFFICE 2003 PRO.  V kabinetu didaktické 

techniky je provozován program pro správu majetku školy. Telefonní ústředna je 

digitalizována s kapacitou 128 linek. 

 

Všechny učebny jsou vybaveny audiovizuálními přístroji – zpětnými projektory od typu 

Meotar 2A, Polylux, až po ZP Geha Werke Gm Bh s nastavitelnou optikou. Pro výuku mimo 

prostory školy je možno použít i kufříkové projektory typu A+K Portable 350. K dispozici 

jsou i negatoskopy L - 110, které slouží k prohlížení rentgenových snímků. 

 

Datová struktura školy je složena ze dvou propojených sítí. Zaměstnanecká část je propojena 

přes twisted pair kabel. Počítače v učebnách jsou připojeny kabeláží twisted pair 100 Mb/s na 

huby a switche, od nichž vedou k serveru linky 100/Mb/s. Správa dat a technické podpory je 

zajišťována prostřednictvím počítačové sítě Windows. Lokální počítačová síť je připojena 

pevnou linkou o rychlosti 1024 Kbit/sec do sítě internet. Každý zaměstnanec školy a každý 

student má právo na zřízení uživatelského účtu, se kterým jsou spojena určitá přístupová 

práva, která rozhodujícím způsobem určují oprávnění uživatele ve vztahu ke zdrojům sítě. 

 

Ve studijním oddělení, kabinetech pedagogů a učebně výpočetní techniky je instalován 

databázový program pro administrativu a správu dat BAKALÁŘI. Ve studovně a v učebně 

výpočetní techniky je instalován program pro informaci o zdravotnické literatuře 



BIBLIOMEDICA. Dále jsou využívány zdravotnické programy (VAP, Turbo-asistent, 

výukový anatomický program - lidské tělo, epidemiologický program EPI6), výukový 

jazykový program LANDI2000 pro anglický a německý jazyk a multimediální překladový 

slovník LANDIT98. Studenti mohou zpracovávat během výuky seminární a závěrečné práce 

v různých prostředích (WORD, EXCEL, POWER-POINT, ACCESS), čímž se připraví na 

ukončení studia bakalářskou absolventskou prací a na použití této techniky v budoucím 

povolání. 

 

Studenti využívají pro své potřeby knihovnu. Knihovna je umístěna na adrese výše uvedené 

vysoké školy a je zaevidovaná na MK ČR pod evidenčním číslem 5927/2005 jako základní 

knihovna se specializovaným fondem, který obsahuje literaturu z medicínských a dalších 

hraničních oborů, ošetřovatelství, společenských věd, jazykové oblasti, zdravotnické 

informatiky a výpočetní techniky. Knihovní fond tvoří knihy (učebnice, skripta, různé 

příručky), periodika a šedá literatura (bakalářské práce). Výpůjční systém je vytvářen 

snímáním čárových kódů umístěných v knihovních jednotkách a ve čtenářských legitimacích 

uživatelů. Ke zpracování knihovního fondu je používán automatizovaný knihovnický systém 

KP-Win SQL, který je založen na vytváření relačních databází a následné validaci údajů. 

Veškeré primární dokumenty jsou věcně zpracovány, tzn. jejich obsah je vyjádřen přiřazením 

klíčových slov, znaků MDT, formálních a věcných deskriptorů. Katalog je zpřístupněn na 

internetu jako webový OPAC. Je přehlednou a okamžitou evidencí všeho, co má knihovna 

k dispozici a obrazem okamžité dostupnosti knihovních jednotek. Pracovnice knihovny 

zajišťuje pravidelným proškolováním to, že uživatelé budou umět využít online přístupné 

elektronické bibliografické a faktografické zdroje. Pro potřeby studentů jsou vytvářeny 

metodické příručky. Knihovna je uživatelsky velmi příjemná. V kalendářním roce 2009 bylo 

v knihovně vypůjčeno celkem 8235 knihovních jednotek. Počet uživatelů byl 562. 

  

6.3  Finanční rozpočet školy  

VŠZ veškeré své příjmy rovnoměrně rozdělila do všech základních okruhů nákladových 

potřeb tak, aby nedocházelo k tvorbě zisku. Základními nákladovými okruhy jsou: 

- mzdové náklady včetně odvodů sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění; 

- náklady za elektrickou energii, dodávku tepla, vody, telekomunikační poplatky, svoz    

odpadků  a ostatních služeb nezbytně nutných pro uskutečňování akreditovaných studijních   

programů;  



- přístrojové vybavení pro výuku a provoz (trenažéry, modely, další pomůcky); 

- nákup odborných knih a skript, videokazet do knihovny v rámci uskutečňování 

akreditovaných studijních programů; 

- ostatní náklady na uskutečňování akreditovaných studijních programů. 

 



ZÁVĚR 

 

VŠZ realizuje zdravotnické studijní obory Všeobecná sestra a Porodní asistentka, které jsou 

plně kompatibilní se směrnicemi EU a doporučeními Světové zdravotnické organizace pro 

specificky regulovaná povolání. 

O tyto atraktivní, společensky velmi potřebné studijní obory je zájem, což odpovídá krédu 

školy: propagovat a v praxi naplňovat propojení teoretické výuky s odbornou praxí 

v ošetřovatelství. Současně je respektován požadavek Ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy podporovat zvyšování počtu studentů v oblasti bakalářských studijních 

programů se zaměřením na bezprostřední uplatnění v praxi. 

 

VŠZ má uzavřeny Smlouvy o praktickém vyučování téměř se všemi pražskými nemocnicemi 

a dalšími zdravotnickými zařízeními. Odborná praxe v oblasti sociální péče je smluvně 

zajištěna v příslušných organizacích a zařízeních hl. města Prahy. VŠZ je hodnocena profesní 

sférou jako instituce potřebná z hlediska monotypiích zdravotnických vysokých škol, patřící 

do sítě škol s bakalářskými zdravotnickými studijními programy, které jsou vypracovány 

v souladu se směrnicemi Evropské unie. 

 

VŠZ věnuje velkou pozornost podpoře dalšího vzdělávání akademických pracovníků. 

Podařilo se navázat perspektivní kontakty jak v domácí, tak mezinárodní oblasti – a tím 

podpořit rozvoj ošetřovatelství a metod ošetřovatelské péče. Kromě toho byly vypracovány 

návrhy dalších projektů pro budoucí mezinárodní spolupráci a mobilitu studentů 

i akademických pracovníků. 

 

VŠZ plní „Dlouhodobý záměr MŠMT“ pro období 2006-2010 v jeho prioritách a současně 

realizuje stanovené cíle a priority Aktualizovaného dlouhodobého záměru vzdělávací 

a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy zdravotnické, 

o. p. s. 


