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1.  KONCEPČNÍ VÝCHODISKA DLOUHODOBÉHO ZÁM ĚRU VŠZ, 
O.P.S. 

 

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí 

činnosti (dále jen dlouhodobý záměr) Vysoké školy zdravotnické, o.p.s., na období 2011 –

 2015 vychází z koncepčního dokumentu „Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, 

výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na 

období 2011 – 2015“ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, z programového prohlášení 

vlády České republiky, z Dlouhodobého záměru ministerstva  zapojení České republiky (dále 

jen ČR) do vzdělávacích programů Evropského společenství, zejména Erasmus. Dále vychází 

z projektů spolupráce v oblasti strategie a řízení Výboru pro vědu a vysoké školství Rady 

Evropy. Východiskem záměru je také Bílá kniha terciárního vzdělávání, Strategie 

celoživotního učení a výstupy z individuálních národních projektů. 

Z mezinárodních dokumentů respektuje komuniké příslušných ministrů (Londýn 2007, 

Lovaň 2009) a Úmluvu o uznávání kvalifikací ve vysokém školství v Evropském regionu 

(Lisabonská úmluva). Přihlíží k souladu s požadavky Směrnice evropského parlamentu a rady 

č. 2005/36, o uznávání odborných kvalifikací, zákona MZ č. 96/2004 Sb., o podmínkách 

získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu 

činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících 

zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), vyhlášky MZ č. 424/2004 Sb., 

kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků 

a vyhlášky č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy 

k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského povolání včetně promítnutí národního 

vzdělávacího standardu oboru všeobecná sestra. 

 

Definuje v obecné rovině hlavní priority všech oblastí činnosti VŠZ, a to zejména 

z pohledu jejich souladu se státní vzdělávací politikou. Zaměřuje se na zkvalitnění a rozvinutí 

akademických činností, kultivaci akademického prostředí a prohloubení mezinárodní 

spolupráce ve vzdělávání. 
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1.1 SWOT analýza činností VŠZ 

 

Silné stránky 

� Jediná samostatná vysoká škola realizující programy ve veřejném zájmu  v oblasti 

zdravotnických nelékařských povolání v ČR 

� v rámci terciárního sektoru zaměření pouze na bakalářský stupeň profesního 

vzdělávání;  

� jedinečná regionální realizace studijních oborů – porodní asistentka, zdravotnický 

záchranář, radiologický asistent; 

� nadregionální přesah studijních oborů do středočeského kraje – porodní asistentka; 

� realizace strukturovaných vzdělávacích programů; 

� uplatňování kreditového systému; 

� tvorba vlastních učebních textů a skript; 

� poradenská činnost pro studenty; 

� aktivní podíl studentů na činnosti školy; 

� realizace stáží programu Erasmus – studenti i akademičtí pracovníci; 

� nabídka praxe v zahraničí po ukončení VŠZ; 

� knihovna se specializovaným knižním fondem 

 

� Působení VŠ na území hlavního města Prahy 

� realizace odborné praxe v souladu s legislativou MZ a požadavky směrnic EU 

a doporučení WHO - na akreditovaných zdravotnických pracovištích a ve 

fakultních zařízeních; 

� neomezený výběr pracovišť pro realizaci odborné praxe; 

� zabezpečení výuky renomovanými odborníky; 

� odborní akademičtí pracovníci si udržují odbornou způsobilost k výkonu povolání; 

� knihovna se specializovaným knihovním fondem – poptávka dostupná on-line; 

� realizace mobilit studentů a pedagogů v rámci programu Erasmus;  

� 100% uplatnění absolventů na trhu práce; 

� rozvíjející se oblast celoživotního vzdělávání; 

� zabezpečení dostupného sociálního zázemí pro studenty. 
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� Právní forma VŠ - obecně prospěšná společnost 

� právní forma koresponduje se zaměřením VŠZ na programy realizované ve 

veřejném zájmu;  

� sociální dostupnost studia respektující možnosti zájemců; 

� materiálně-technické vybavení školy; 

� IT vybavení školy včetně rychlého připojení na internet; 

� stálé zvyšování stupně vzdělání u jednotlivých akademických pracovníků včetně 

rozšiřování jejich kvalifikací. 

 

� Financování školy 

� poskytovaní státní dotace;  

� pověření VŠZ závazkem veřejné služby; 

� pro MŠMT výhodná výše státní dotace oproti veřejným VŠ (výše dotace je 

ponížena o školné). 

 

 

Slabé stránky 

� existence školy vázáno na přidělení státní dotace; 

� omezené finanční prostředky – výše dotace nekoresponduje s výší dotace 

přidělované veřejným školám; 

� výše školného je limitující pro 90 % zájemců o studium; 

� malá podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků ze strany hl.m.Prahy; 

� duplicitní vzdělávání zdravotnických pracovníků na VOŠZ;   

� omezený prostor pro akademické pracovníky k vyšší realizaci vědecko-výzkumné 

činnosti; 

� chybějící akreditace kombinované formy pro žádané obory všeobecná sestra 

a radiologický asistent; 

� menší jazyková vybavenost akademických pracovníků; 

� nedostatečná nebo rozdílná jazyková vybavenost studentů; 

� absence akreditace pro žádané studijní obory – Asistent ochrany veřejného zdraví. 
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Příležitosti 

� jediná samostatná vysoká škola realizující programy v oblasti zdravotnických 

nelékařských povolání v ČR realizovaných ve veřejném zájmu – umožnění získání 

státní dotace; 

� v rámci terciárního sektoru zaměření pouze na bakalářský stupeň vzdělávání; 

� duplicitní regionální vzdělávání zdravotnických pracovníků (VS a ZZ) na VOŠZ 

bez plnění kritérií požadovaných MZ a WHO;   

� další propagace školy jako celku i jednotlivých činností; 

� hledání sponzorů pro sociálně slabé studenty;   

� příprava dalších vzdělávacích oborů k akreditaci; 

� v rámci reakreditace vzdělávacích programů uplatňování nových poznatků a metod; 

� příprava studijních opor pro kombinované formy studia; 

� zavádění nových metod a postupů do výuky; 

� realizace kreditového systému – prostupnost pro studenty VOŠZ; 

� uzavření smluv o realizaci odborné praxe s dalšími specifickými zdravotnickými 

pracovišti;  

� další rozšiřování výběru pracovišť pro realizaci odborné praxe – zvyšování kvality; 

� realizace mobilit studentů a pedagogů v rámci programu Erasmus eventuálně 

dalších programů;  

� 100% uplatnění absolventů na trhu práce; 

� rozvíjení oblasti celoživotního vzdělávání – akreditované specializační kurzy; 

� právní forma VŠ obecně prospěšné společnosti – umožnění získání státní dotace; 

� státní dotace – sociální dostupnost pro cílovou skupinu zájemců; 

� další posilování materiálně-technického vybavení školy; 

� stálá aktualizace IT vybavení školy včetně rychlosti připojení na internet; 

� možnost zabezpečení výuky renomovanými odborníky; 

� kontinuální vzdělávání jednotlivých akademických pracovníků včetně rozšiřování 

jejich kvalifikací; 

� další rozvoj poradenské činnosti pro studenty; 

� hlubší zapojení studentů do akademických činností školy; 

� realizace projektů z prostředků hl.m.Prahy; 

� rozvinutí systému řízení kvality s cílem kontinuálního vyhodnocování 

a standardizace administrativních procesů. 
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Hrozby a rizika 

� vysoká závislost na přiznání státní dotace; 

� nízká možnost získání finančních prostředků z jiných zdrojů; 

� nepřiznání státní dotace i přes jedinečnou nadregionální realizaci programů ve 

veřejném zájmu; 

� nedostatečná propagace školy v regionu i mimo něj; 

� odliv zájemců na VOŠZ; 

� klesající úroveň absolventů středních škol; 

� omezení celoživotního vzdělávání na vysokých školách; 

� nezájem absolventů SŠ o zdravotnické obory. 
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2.  PRIORITY ROZVOJE VŠZ 
 

 Na základě realizované SWOT analýzy činností VŠZ, o.p.s. byly vyspecifikovány 

následující priority v činnosti instituce. 

 

- Posílení postavení VŠZ v oblasti terciárního vzdělávání  
- Hodnocení kvality vzdělávání 

- Personální zajištění akreditovaných činností  

- Finanční a materiální zabezpečení akreditovaného programu 

 

 

2. 1 Postavení školy v oblasti terciárního vzdělávání a na trhu práce 

 

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

veškeré úsilí k zabezpečení dalšího působení na trhu i jako jediná soukromá vysoká škola 

neuniverzitního typu v ČR, která poskytuje vysokoškolské bakalářské vzdělání profesně 

orientované na zdravotnické nelékařské obory včetně oborů realizovaných ve veřejném 

zájmu – všeobecná sestra a porodní asistentka. VŠZ prošla reakreditací pro studijní program 

Ošetřovatelství s obory Všeobecná sestra a Porodní asistentka a získala akreditaci pro 

studijní program Specializace ve zdravotnictví s obory Radiologický asistent a Zdravotnický 

záchranář.  

 

Úkolem VŠZ je vychovávat studenty v souladu s úrovní a vývojem světové vědy, 

kultury a techniky v duchu národních i světových humanistických a demokratických tradic. 

Studijní programy připravovat v souladu s legislativou MZ, požadavky WHO a EU. VŠZ 

hodlá rozvíjet ve svém dalším působení podle moderních studijních programů s moderními 

postupy implementovanými do vzdělávání zdravotnických pracovníků. 

 

Priority činnosti se budou promítat do zabezpečení vzdělávacího programu 

v odpovídajícím rozsahu, struktuře a úrovni, ve vytváření podmínek pro zahájení aplikované 

tvůrčí činnosti a v podpoře aktivit souvisejících s rozvojem lidských zdrojů. 
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Nelékařské zdravotnické profese patří dlouhodobě k nejvíce žádaným. Nedostatek 

kvalifikovaných všeobecných sester je problémem všech zdravotnických zařízení v ČR 

a stává se problémem celoevropským. Bakalářské vzdělání v těchto oborech podle 

akreditovaných studijních programů umožní absolventům získání Euroregistrace a možnost 

zaměstnání v zemích EU. 

 

Vysoká škola je členěna na jednotlivé katedry, oddělení a útvary. Řídí se 

schválenými vnitřními předpisy, dlouhodobým záměrem a jeho aktualizovanými verzemi. 

Ke zkvalitnění mechanizmů řízení přispívají pravidelné porady Kolegia rektora, vedoucích 

kateder, provozní porady včetně porad rektora a ředitele VŠZ. Nejméně 1x za rok se koná 

zasedání Akademické rady (podle potřeby i častěji), pravidelně jedná Správní rada a Dozorčí 

rada. Systém řízení má za úkol diverzifikovat řídící a rozhodovací procesy včetně 

delegování pravomocí na členy Akademické obce. Součástí tohoto systému je propojení 

a výstupy ze studentského parlamentu, čímž je zajištěna otevřenost a demokratičnost 

procesů řízení.  

 

2. 1. 1 Rozšíření nabídky studijních oborů a záměry rozvoje  

 

 Studijní programy VŠZ jsou zaměřené 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. 

 

Studijní program:  Ošetřovatelství B5341 

                               studijní obory: Všeobecná sestra                5341R009 

                                                        Porodní asistentka              5341R007 

Studijní program:  Specializace ve zdravotnictví B5341 

                               studijní obory: Radiologický asistent          5345R010 

                                                        Zdravotnický záchranář      5345R021 

 

VŠZ přijímá ke studiu uchazeče se středoškolským vzděláním, ukončeným maturitní 

zkouškou ze všech typů středních škol. Přijímací řízení bude probíhat ve dvou termínech: 1. 

termín v měsíci červnu; 2. termín v měsíci srpnu, a to dle pravidel uvedených ve 

schválených vzdělávacích oborech. 
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Předpokládané počty přijatých studentů respektují kapacitní možnosti školy:  

Studijní obor VŠEOBECNÁ  SESTRA 

Akademický rok Nastoupí do 1. ročníku Celkový počet studentů 

2011/2012 80 240 

2012/2013 80 240 

2013/2014 80 240 

2014/2015 80 240 

 

Studijní obor PORODNÍ ASISTENTKA 

Akademický rok Nastoupí do 1. ročníku Celkový počet studentek 

2011/2012 40 120 

2012/2013 40 120 

2013/2014 40 120 

2014/2015 40 120 

 

Studijní obor RADIOLOGICKÝ ASISTENT 

Akademický rok Nastoupí do 1. ročníku Celkový počet studentek 

2011/2012 20 40 

2012/2013 20 60 

2013/2014 20 60 

2014/2015 20 60 

 

Studijní obor ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ 

Akademický rok Nastoupí do 1. ročníku Celkový počet studentek 

2011/2012 20  20 

2012/2013 20  40 

2013/2014 20  60 

2014/2015 20  60 
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Obory celkem 

Akademický rok VS 

 

PA RA ZZ Celkem 

2011/2012 240 120 40  20 420 

2012/2013 240 120 60  40 460 

2013/2014 240 120 60  60 480 

2014/2015 240 120 60  60 480 

 

 

V období let 2011 až 2015 budou aktivity VŠZ směrovány na získání akreditace pro 

studijní obor Asistent ochrany veřejného zdraví, dále na akreditování kombinované formy 

studia pro obor Všeobecná sestra a Radiologický asistent. Velký důraz bude kladen na 

přípravu vzdělávacích programů k reakreditaci.  

 

Výše plánované počty studentů ve studijním programu OŠETŘOVATELSTVÍ 

a SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ předpokládají, že v případě akreditace dalších 

studijních programů dojde k postupnému navyšování počtu studentů a to také tím, že 

vyhovíme požadavkům na rozvoj celoživotního vzdělávání v oblastech, kde nedostatek 

vysokoškolsky vzdělaných pracovníků regulovaných profesí fatálně ohrožuje zdravotnickou 

praxi.  

 

2. 1. 2 Kritéria rozvoje studijních oborů 

 

Studijní obory připravovat modulárním způsobem tak, aby byla v rámci VŠZ 

respektive i v rámci spolupráce s jinými vysokými školami zabezpečena prostupnost studia. 

 

Kvalifikační rámec studijních oborů bude v souladu s legislativou MZ založený na 

výstupech, získaných kompetencích a profilech absolventů. Na jejich přípravě a realizaci se 

budou podílet i odborníci z praxe včetně spolupráce na naplnění témat bakalářských prací. 

 

Realizované i připravované studijní obory budou využívat transferové a akumulační 

funkce evropského systému kreditů. Udělování dodatku k diplomu absolventům nebude 

zpoplatněno a bude vydáváno v široce používaném jazyce.  
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V rámci dalšího rozvoje se VŠZ zaměří také na rozvoj kombinovaných forem, která 

povedou ke zvýšení podílu studentů z netradičních sociálních skupin, a to jak z hlediska 

rodinného původu, tak sociálního zázemí, věku a životní situace. 

 

Odborné a klinické praxi jsou v souladu s legislativou MZ realizovány na 

akreditovaných pracovištích. Smlouvy jsou uzavřeny se všemi fakultními a ostatními 

nemocnicemi a dalšími zdravotnickými zařízeními i pro individuální praxi studentů. 

Odborná praxe v oblasti sociální péče je zajištěna stejným způsobem v příslušných 

organizacích a zařízeních hl. města Prahy. Zajištění praktické výuky ve zdravotnických 

zařízeních není z koncepčního hlediska a z hlediska plnění doporučení EU a Světové 

zdravotnické organizace (dále jen WHO) limitujícím faktorem, a to včetně počtů studentů 

přijímaných ke studiu. 

 

2. 1. 3  Internacionalizace činnosti VŠZ 

 
Navázání zahraniční spolupráce bude respektovat cíl - umožnit zájemcům z řad studentů 

i akademických pracovníků absolvovat minimálně část vzdělávacího programu, praxi nebo 

stáž. Deklarovanou otevřenost bude VŠZ prezentovat i rozšířenou nabídkou studia cizích 

jazyků, profesně zaměřených kurzů a odborných seminářů vedených v cizím jazyce. Tato 

nabídka se bude týkat také administrativních pracovníků VŠZ. 

Výjezdy studentů a akademických pracovníků se budou uskutečňovat v rámci 

spolupráce v programu Erasmus nebo na základě bilaterálních smluv, v rámci kterých budou 

vyhledáváni další partneři. 

 

Podporováno bude i dlouhodobé působení zahraničních habilitovaných akademických 

pracovníků v rámci evropského multikulturního prostoru a také v souladu s doporučeními 

WHO.  

 

2. 1. 4  Návaznost studijních oborů na tvůrčí činnost akademických pracovníků 

 
Studijní programy jsou svým cílem a obsahem zaměřeny na aplikační úroveň tvůrčí 

práce. Těžištěm této činnosti je spolupráce se zdravotnickými zařízeními, která se podílejí 

na zajištění odborné praxe. Zde jsou formulovány okruhy problémů a témata, které je možno 



 13  

řešit v rámci realizovaných studijních programů. Předpokladem úspěšného je však 

spolupráce s akreditovanými klinickými pracovišti lékařských fakult, eventuálně dalších 

univerzit a vysokých škol v ČR i v zahraničí. 

 

 Pro další výhled je zajištění prezentace prostřednictvím publikační činnosti 

o získaných výstupech a pracovištích, kde byla témata formulována včetně spolupráce na 

realizování odborných konferencí a workshopů.  

 Těžištěm publikační činnosti akademických pracovníků zůstává příprava studijních 

a dalších materiálů pro studenty. 

 

2. 1. 5  Celoživotní vzdělávání 

 
 Příprava programu celoživotního vzdělávání zůstává jedním z velkých úkolů 

v budoucím působení VŠZ. Hlavním cílem v této oblasti zůstává vypěstovat u studentů 

celoživotní potřebu dále se vzdělávat, rozvíjet své dovednosti a sledovat výsledky vědy 

a výzkumu ve zdravotnictví. Realizace celoživotního vzdělávání musí být zaměřena také na 

saturování potřeby získat nové kompetence a zvýšit svoji kvalifikaci u lidí v produktivním 

věku. 

 

 Nezbytným předpokladem je respektování transparentního mechanismu uznávání 

výsledků studia, využívání legislativních možností daných zákonem č. 111/1998 Sb., 

o vysokých školách, v platném znění, pro zabezpečení uznávání a prostupnosti v rámci 

terciárního sektoru, a to v souladu s vnitřními předpisy VŠZ. 

 

Programy celoživotního vzdělávání orientované na: 

1. Profesní vzdělávání – sester, 

                                     – mentorek, 

                                     – ostatních zdravotnických pracovníků. 

2. Specializační vzdělávání 

    a) multikulturní aspekty ošetřovatelství 

    b) jednotlivé části integrovaného záchranného systému 

    c) oblast paliativní a hospicové péče                                                      

3. Doplňující (kurzy) – první pomoc, permanentní make-up, komunitní a domácí péče a 

pedagogika v ošetřovatelství. 
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4. Zahájení a další rozvoj spolupráce s Universitou  Guangxi Traditional Chinese Medical 

v rámci studia jednotlivých stupňů tradiční čínské medicíny. 

I. TCM College 

1. stupeň, základní vzdělání 

 

II. Master´s degree of Guangxi TCM University 

2. stupeň, College TCM  

Ukončeno stáží na TCM Universitě Guangxi a zkouškou 

Titul/certifikát: „Master of TCM (TCM University of Guangxi)” 

 

III. Doctor of TCM 

3. stupeň, 

Ukončeno stáží na TCM Universitě Guangxi a zkouškou 

Titul/certifikát: „Doctor of TCM (TCM University of Guangxi) 

 
2. 1. 6  Poradenské služby 

 

Poskytování poradenských služeb, a to i před i v průběhu studia, bude uskutečňováno 

s cílem pomoci studentům nalézat individuální cesty pro úspěšné absolvování zvoleného 

studijního oboru. Poradenské centrum při Vysoké škole zdravotnické, o.p.s. bude garantovat 

odbornou péčí psycho-somatickou kondici studentů všech oborů. V poradenské činnosti 

bude pomáhat diskrétně řešit psychosociální problematiku v oblasti osobní, rodinné, 

partnerské i v oblasti mezilidských vztahů. Bude vytvářet optimální předpoklady pro 

stabilitu psychického stavu klientů a spolupracovat na vytváření záměrů pro jejich blízkou i 

vzdálenou budoucnost. Poradna bude umožňovat psychoterapii formou rozhovoru i formou 

nejmodernějších terapeutických metod v práci s tělem: poskytování psychoterapeutických 

služeb, práci v protistresových programech a individuální a skupinové terapie. 

Služby v centru bude poskytovat akreditovaný psycholog, který absolvoval certifikované 

kurzy metod One Brain, Of the Person - Centered Approach a hlubinné abreaktivní 

psychoterapie. 

Důležitou součástí bude i kariérové poradenství prostřednictvím rozvoje spolupráce se 

středními školami při motivace žáků a jejich přípravě pro studium na vysoké škole. 
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V rámci zlepšování přístupu studentů k informacím bude každoročně připravován 

informační materiál s názvem „Pr ůvodce studiem“, jako opakující se publikace. Poskytne 

studentům potřebné informace o studiu a kromě toho se stane i propagačním materiálem pro 

veřejnost. V únorových a dubnových termínech budou realizovány ,,Dny otevřených dveří“, 

zpracovány další informační a propagační materiály. Veškeré informace budou 

zveřejňovány na internetových stránkách školy, včetně nabídek možností zahraničních stáží, 

pracovních příležitostí apod. Internetové stránky školy budou pravidelně aktualizovány.  

 

Pro zájemce o studium budou organizovány přípravné kurzy k přijímacím zkouškám, 

které budou připravovat k přijímacím zkouškám na Vysokou školu zdravotnickou. Studenti 

se na nich dozví vše o průběhu a obsahu přijímacích zkoušek. Obsahem kurzu bude 

procvičování variant podle koncepce přijímacích zkoušek na VŠZ. Studenti na nich budou 

mít možnost konzultovat s vyučujícím případné dotazy a problémy, které se v průběhu 

přípravy vyskytnou. 
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3.  HODNOCENÍ KVALITY VZD ĚLÁVÁNÍ 
 

Kvalita studijního programu bude zajišťována v rámci několika oblastí kontroly. 

Základem je akreditace studijních programů, která stanoví časové schéma kontroly a její 

formální podobu. 

 

Další úroveň kontroly představuje systém vnitřní kontroly kvality studijního 

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

ze strany studentů včetně zasedání studentského parlamentu a poznatky získanými na úrovni 

tuzemských i mezinárodních kontaktů s  vysokými neuniverzitními školami. Za významnou 

součást systému vnitřní kontroly kvality je považována i zpětná vazba od zdravotnických 

zařízení, která se podílejí na zajištění odborné praxe na výukových pracovištích. Hodnocení 

se vztahuje na všechny činnosti a útvary VŠZ.  

 

Vnit řní hodnocení 

1. Každý akademický pracovník provede vlastní evaluaci výsledků práce v oblasti 

vzdělávání, vývoje a spolupráce s praxí ve vztahu k dlouhodobému a také 

aktualizovanému záměru rozvoje VŠZ včetně návrhu opatření. 

2. Vedoucí kateder a ostatní řídící pracovníci zpracují hodnocení akademického roku 

ve vztahu k dlouhodobému a aktualizovanému záměru rozvoje VŠZ 

i s návrhy následných opatření. 

3. V rámci jednání studentského parlamentu jsou do hodnocení vtahování i studenti 

VŠZ. 

 

Vnější hodnocení 

1. Ze stran univerzit 

� Škola bude spolupracovat se zástupci univerzit a vysokých škol v rámci 

institutu hostujících pedagogů včetně jejich zapojení do komisí pro státní 

závěrečné zkoušky. 

2. Ze stran odborné sféry 

� Bude provedeno hodnocení praxe studentů a později i jejich uplatnění. 

Výstupem z analýzy těchto údajů budou podklady pro další rozvoj 

jednotlivých studijních programů a činností VŠZ. 
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Vnitřní hodnocení kvality a využití výsledků bude integrováno do mechanismů řízení 

vysoké školy. Zveřejnění výsledků jako součásti výroční zprávy se stane důležitou informací 

pro uchazeče o studium i ostatní uživatele činností vysoké školy. 

  

 Těžiště pro formální hodnocení vycházejícího především z kvantitativních ukazatelů 

(struktura akademických pracovníků, aplikovaná tvůrčí činnost prostřednictvím získaných 

grantových prostředků apod.) bude doplňováno hodnocením výuky studenty, veřejným 

hodnocením bakalářských prací, hodnocením studijních programů resp. profilu absolventů 

odběratelskou sférou. 

  

 Cílem je vytvoření strukturovaného systému vnějšího hodnocení kvality, ve kterém 

má převládající roli zákonem dané hodnocení prováděné Akreditační komisí. Do hodnocení 

však budou stále více zasahovat zaměstnavatelé, profesní komory a profesní sdružení, 

regionální správa, případně další subjekty a budou pro veřejnost vytvářet dostatečně široký 

a objektivní pohled na vzdělávací instituci. 
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4.  PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ AKREDITOVANÝCH ČINNOSTÍ NA 
VŠZ 
 

Personální zajištění výuky je zabezpečeno tak, aby akademické vzdělání 

a pedagogické zkušenosti vyučujících byly zárukou vysoké kvality vyučovacího procesu.  

 

Rozvoj systému akreditovaných činností VŠZ je neodmyslitelně spjat 

s kvalifikačním růstem jejích akademických pracovníků. Stejně tak kvalita výuky, výzkumu 

a ostatní tvůrčí činnosti školy jednoznačně souvisí s kvalitou pedagogů. Ta je na VŠZ 

zajištěna profesory, docenty, lékaři s I. a II. atestací, doktory, magistry, bakaláři 

a zdravotnickými pracovníky s příslušnými atestacemi a specializacemi. Akademičtí 

pracovníci mají již zkušenosti a jejich podíl na výuce je součástí personálního zabezpečení 

uvedeného ve studijních programech. 

  

 K prioritám VŠZ bude i nadále patřit systematické zvyšování kvalifikace 

akademických pracovníků včetně jejich pedagogické způsobilosti. Naší další prioritou bude 

taktéž zvyšování počtu docentů a profesorů v mladším produktivním věku. K tomu budou 

vytvářeny odpovídající motivační podmínky – finanční odměňování, kariérní růst apod. 

U stávajících, zejména mladých akademických pracovníků do 50 let, budeme usilovat 

o zahájení vědecké přípravy v doktorském studiu, a dále podle možností i o přípravu pro 

habilitační řízení. S tím souvisí i rozvoj publikační činnosti, která bude hodnocena 

pravidelně ve výroční zprávě vysoké školy. 

 

Mezi další úkoly VŠZ v oblasti rozvoje lidských zdrojů patří: 

� podpora odborného růstu formou atestací a specializací; 

� podpora aktivní účasti na mezinárodních odborných seminářích, kurzech, 

konferencích a sympoziích, 

� umožnění magisterského studia mentorům s titulem „Bakalář“, 

� umožnění studia v doktorandských, rigorózních a dizertačních programech, 

� rozšiřování kvalifikace ve znalostech informačních technologií, managementu, ve 

znalostech cizích jazyků. 

 

 



 19  

 

5.  FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ AKREDITOVANÉHO PROGRAMU 

 

 Finanční prostředky pro provoz a pro poskytování vzdělání na VŠZ jdou z 

následujících zdrojů: 

1) pro obory realizované ve veřejném zájmu stále ze dvou zdrojů: 

- školné v celkové částce 34 000,- Kč, na jednoho studenta a jeden akademický rok; 

- státní dotací (doplatek ke školnému podle normativu a pravidel o poskytování této 

dotace); 

2) pro ostatní zdravotnické obory pouze školné: 

 - 48 000,- Kč u oboru zdravotnický záchranář 

 - 56 000,- Kč u oboru radiologický asistent 

3) Případné další zdroje (prostředky z projektů, sponzorování atd.) jsou směrovány na 

primární pokrytí dané aktivity. 

 

Hlavním krédem činnosti je zpřístupnění vysokoškolského studia všem vrstvám 

potenciálních zájemců, přesto že absolventi realizovaných studijních programů jsou na trhu 

práce velmi žádaní, nejsou při pracovním zařazení po ukončení studia dostatečně finančně 

ohodnoceni.  

 

Právní forma VŠZ nedovoluje tvořit zisk a veškeré příjmy jsou tudíž rovnoměrně 

rozdělovány do všech základních okruhů nákladových potřeb. 

Základními nákladovými okruhy jsou: 

- mzdové náklady včetně odvodů sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění; 

- náklady na pronájem budovy; 

- 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 (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 (stipendijní 

podpory apod.). 
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Uvedené priority jsou zpracovány do rozpočtu VŠZ, který je předán rektorovi 

k odsouhlasení. Schválený rozpočet je předložen Správní radě a je s ním seznámena 

Akademická rada. Následné plnění schváleného rozpočtu kontroluje Dozorčí rada VŠZ.              

Případné příjmy plynoucí z doplňkových činností budou směrovány do oblasti materiálně-

technického zabezpečení výuky a sociální oblasti. 

 

5. 1 Materiální a technické zabezpečení akreditovaného programu 

 

 Důležitým směrem rozvoje je zavedení integrovaného řídícího systému, 

zkvalitňování počítačové sítě, posilování přenosových kapacit, zvyšování bezpečnosti 

přenosu a uchování dat a zabezpečení agendy školy. 

 

Součástí VŠZ je Středisko vědeckých informací, které slouží potřebám odborného 

rozvoje studentů a pedagogů školy. Vytváří účelně a soustavně informační fond v souladu 

s potřebami svých uživatelů. 

 

 Součástí střediska vědeckých informací je knihovna se specializovaným knihovním 

fondem. Obsahuje literaturu z medicínských a dalších souvisejících oborů, ošetřovatelství, 

společenských věd, jazykové oblasti, zdravotnické informatiky a výpočetní techniky. 

Katalog je zpřístupněn na internetu jako webový OPAC. Pro registrované čtenáře je 

k dispozici na vnitřní síti elektronický katalog knihovních jednotek. Akvizice kopíruje 

potřeby studijních oborů a je optimálním výsledkem požadavků na nákup nových knih 

a finančních možností školy. Skutečný počet knihovních jednotek je cca 7 615 a roční 

přírůstek činí cca 750 titulů. Součástí fondů jsou kompaktní disky a videokazety. Provozní 

doba knihovny pro studenty je 35 hodin v týdnu. Knihovna provozuje i počítačové 

informační služby, zajišťuje rešerše z databází a je napojena na internet. Tato činnost bude 

dále rozšířena o vyhledávání plagiátů v rámci tvorby bakalářských prací. 

 

Studijní program je realizován v  prostorách pronajatých Vysoké škole zdravotnické, 

o.p.s., Duškova 7, Praha 5. 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. 

Objekt v Praze 5, Duškova 7 je určen od zřízení Vyšší zdravotnické školy k 1. 9. 1997 
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výhradně ke vzdělávání vyšších zdravotnických pracovníků a je svým vybavením 

a charakterem plně vyhovující pro vysokoškolské studium. Vlastníkem objektu je hlavní 

město Praha. 

 

 Všechny počítače v budově jsou připojeny k intranetu a k internetu. Lokální 

počítačová síť je připojena pevnou linkou o rychlosti 10 Mbit/sec. Studenti mají zajištěn 

přímý přístup k výpočetní technice k internetu, k intranetu ve studovnách a ke kopírkám. 

Provozní doba studoven je 55 hodin v týdnu. Toto vybavení je a bude udržováno na 

odpovídající úrovni.  

 Na VŠZ je používán informační systém Moodle, jehož prostřednictvím je a bude 

rozvíjeno další zajištění přístupu studentů k informacím. Prostředí Moodle má k dispozici 

řadu modulů. Každý modul má své specifické vlastnosti a nastavení a širokou škálu 

možností využití. Nastavení modulů je a bude přizpůsobováno a využíváno v různých 

pedagogických situacích. Do online kurzu vkládají a budou vyučující vkládat různé typy 

studijních materiálů (např. text k nastudování, podkladový soubor ke stažení, elektronická 

skripta apod.) nebo je budou využívat jako podporu pro jistou činnost studentů (např. 

diskuse nad odborným článkem, odevzdání vypracovaného úkolu, absolvování testu 

složeného z různých typů testových úloh a další). 

 

 

 

ZÁVĚR 

 

Obecně jsou cíle Dlouhodobého záměru formulovány jako trvalé vytváření podmínek 

akademického života v souladu s mezinárodními standardy a s důrazem na vytvoření vysoké 

školy jako konkurenceschopné vzdělávací instituci v republikovém měřítku. K tomuto cíli 

budou směrovány všechny konkrétní kroky rozpracované v aktualizovaných záměrech 

konkretizovaných na jednotlivé roky. 
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Duškova 7 

150 00 Praha 5 
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e-mail: info@vszdrav.cz 

 

http:// www.vszdrav.cz 

 

 

Dlouhodobý záměr byl projednán a schválen na jednání Správní rady a Akademické rady 

VŠZ, o.p.s. dne 30.9.2010. 


