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Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací a tvůrčí činnosti Vysoké školy zdravotnické, 

o. p. s., pro období 2021-2025, byl projednán a odsouhlasen na slavnostním zasedání 

Akademické rady dne 23. 11. 2020. 

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 

vzdělávací činnosti, rozvinutí akademických činností, kultivaci akademického prostředí 

a prohloubení mezinárodní spolupráce ve vzdělávání. 

 

V Praze 23. 11. 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. 
rektorka 

Ing. František Kunc, PhD. 

ředitel

 
  

 



 

3 

OBSAH 

1. PŘEDSTAVENÍ ŠKOLY ......................................................................................................................... 4 

1.1. Přehled realizovaných oborů ............................................................................................................ 4 

2. STRATEGICKÉ CÍLE VYSOKÉ ŠKOLY ..................................................................................................... 5 

3. STRATEGICKÉ PRIORITY ..................................................................................................................... 5 

3.1. PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI – zvyšování počtu habilitovaných akademických pracovníků 

a akademických pracovníků s PhD. ................................................................................................... 6 

3.2. Profesní a kariérní růst ...................................................................................................................... 6 

3.3. Tvůrčí a publikační činnost pracovníků VŠZ ...................................................................................... 7 

3.4. Zastoupení vysoké školy v reprezentaci vysokých škol a odborných společnostech ....................... 7 

4. MEZINÁRODNÍ AKTIVITY ŠKOLY......................................................................................................... 8 

5. FINANCOVÁNÍ .................................................................................................................................... 8 

6. POSTAVENÍ VŠZ NA VZDĚLÁVACÍM TRHU ......................................................................................... 9 

7. ANALÝZA PRIORIT a RIZIK ................................................................................................................ 10 

Příloha č. 1 Dlouhodobý záměr rozvoje a systematizace řízení kvality pro období 2021-2025 .................. 25 

Příloha č. 2 Dlouhodobý záměr rozvoje mobilit a zahraniční spolupráce 2021-2025 ................................. 37 

Příloha č. 3 Dlouhodobý záměr komunikační strategie pro období 2021-2025 .......................................... 49 

Příloha č. 4 Dlouhodobý záměr finančního zabezpečení činnosti pro období 2021-2025 .......................... 69 

Příloha č. 5 Dlouhodobý záměr vzdělávací činnosti pro období 2021-2025 ............................................... 75 

Příloha č. 6 Dlouhodobý záměr rozvoje lidských zdrojů pro období 2021-2025 ......................................... 85 

Příloha č. 7 Dlouhodobý záměr vývoje počtu studentů pro období 2021-2025 ......................................... 91 

 
  



 

4 

1. PŘEDSTAVENÍ ŠKOLY 

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

v roce 2004. Svoji činnost zahájila v roce 2005. 

Konkrétní studijní programy a obory jsou koncipovány v souladu s požadavky 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES, o uznávání odborných kvalifikací 

a zákona Ministerstva zdravotnictví (dále jen MZ) č. 96/2004 Sb., v platném znění, 

o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických 

povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně 

některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), 

Vyhlášky MZ č. 55/2011 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných 

odborných pracovníků, v platném znění a Vyhlášky č. 129/2010 Sb., kterou se stanoví 

minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu 

nelékařského povolání, v platném znění. Toto legislativní zakotvení VŠZ ve svých studijních 

programech a oborech plně respektuje, což je podloženo i vyjádřeními MZ k jednotlivým 

studijním oborům. 

1.1. Přehled realizovaných oborů 

Škola poskytuje bakalářské vysokoškolské vzdělání v následujících zdravotnických 

nelékařských oborech: 

 
Všechny studijní programy a obory jsou popsány dle kvalifikačního rámce metodikou 

přijatou v rámci projektu Q-RAM1 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen 

MŠMT). 

 

                                            
 
1 Individuální národní projekt 

Kód 

studijního programu 

Název studijního 

programu 

Kvalifikace Forma 

studia 

Standardní 

doba 

studia 

Akreditace 

do 

        B0913P360021 Všeobecné 
ošetřovatelství 

Všeobecná 
sestra 

P/K 3 2030 

        B0913P360019 Porodní 
asistence 

Porodní 
asistentka 

P 3 2023 

        B0913P360028 Zdravotnické 
záchranářství 

Zdravotnický 
záchranář 

P/K 3 2030 

        ISCED-F 0915 Fyzioterapie Fyzioterapeut P 3 2031 
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2. STRATEGICKÉ CÍLE VYSOKÉ ŠKOLY 

Poslání školy 
 

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s., poskytuje studentům profesně zaměřené 

vysokoškolské vzdělávání vedoucí k získání kvalifikace pro výkon zdravotnického povolání. 

Posláním Vysoké školy zdravotnické je především umožnit studentům osvojit si, 

vzděláváním v realizovaných studijních programech, všestranný přístup k ošetřovatelské 

péči, vycházející z vědeckého základu ošetřovatelství - holismu, konkrétního modelu 

ošetřovatelské péče, ošetřovatelského procesu, výzkumu v klinické ošetřovatelské praxi. 

Cílem je naučit studenty ovládat systémový přístup, adekvátní postoje, způsoby myšlení, 

schopnosti správného rozhodování v náročných a měnících se situacích. Zaměření studia 

je praktické a umožňuje studentům získat kvalifikaci zdravotnického pracovníka 

s oprávněním k výkonu zdravotnického nelékařského povolání v realizovaných studijních 

programech. v rámci plnění třetí role vysokých škol se VŠZ zaměřuje na zvyšování 

kompetencí široké veřejnosti v oblastech duševního i fyzického zdraví. 

Vize školy 
 

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. je soukromá vysoká škola poskytující různé 

formy vysokoškolského kvalifikačního vzdělání v oblasti zdravotnických nelékařských 

povolání s primárním zaměřením na oblast hl. m. Prahy a na Středočeský kraj. Spolupracuje 

s předními zdravotnickými zařízeními a odborníky z oboru medicíny a ošetřovatelství. Klade 

důraz na individuální přístup ke studentům, otevřenost a transparentnost ve svých aktivitách 

s cílem propojení teorie s praxí a osobnostním rozvojem studenů tak, aby po ukončení 

studia byli absolventi plně připraveni na rychlé, reálné a bezproblémové pracovní uplatnění 

doma i v zahraničí. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. pružně reaguje na potřeby vyplývající 

ze změn a vývoje v oblasti zdravotnictví. Aktivně podporuje spolupráci se zahraničními 

partnery, v rámci které studenti a akademičtí pracovníci využívají možnosti studijních či 

pracovních stáží. 

3. STRATEGICKÉ PRIORITY 

Tabulka č. 4 shrnující strategické priority VŠZ uvádí rovněž dílčí priority, aktivity 

vedoucí k jejich naplnění, očekávaný výsledek na konci implementace strategie 

a organizační kompetenci v systému řízení. Barevně, je pak vyznačen časový plán 

soustředění se na strategické priority školy i indikace finančních nároků, které budou 

částečně kryty z běžných zdrojů školy, částečně revizí stávajících pracovních povinností 
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a úvazků, v rámci možností pak zdroji z projektů EU a z grantové podpory v rámci projektů 

ČR 

Pro jednotlivé kalendářní roky budou vytýčené strategické priority dále 

konkretizovány v Aktualizovaném záměru rozvoje vzdělávací a tvůrčí činnosti Vysoké školy 

zdravotnické, o. p. s. a dále budou rozpracovány v podpůrných strategických plánech 2 řádu 

na období 2021-2025. 

Prioritou VŠZ je získat akreditaci studijního programu Fyzioterapie a jeho rozvoj 

v následujícím období.  

VŠZ bude v daném období usilovat o akreditaci magisterského studia. 

 

3.1. PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI – zvyšování počtu habilitovaných akademických 
pracovníků a akademických pracovníků s PhD. 

V průběhu existence školy se dařilo zvyšovat podíl interních pedagogů k externím, 

což svědčí o nastolení trendu personální stabilizace pracovníků školy. Tento trend 

potvrzoval i vývoj kvalifikačního růstu pracovníků školy. 

Tabulka 1 - Vývoj přepočteného počtu akademických pracovníků 

 

 VŠZ počítá s navýšením reálného počtu interních akademických a vědeckých 

pracovníků v souvislosti s otevřením studijního programu Fyzioterapie v roce 2021 

a zároveň se záměrem požádat ve sledovaném období o akreditaci magisterského studia. 

 

3.2. Profesní a kariérní růst 

VŠZ v dané oblasti vytváří motivační zdroje pro zapojení pedagogů do studia 

doktorských studijních programů.  Akademičtí pracovníci mají dále možnost studia v oblasti 

jazyků, pedagogických a komunikačních dovedností. 

 

 2009 2013 2017 2021 

profesor 3,5 3,7 1,9 1,8 

docent 2,55 5,3 4,7 5,2 

odborný asistent 4,88 9,3 7 9,6 

asistent 13,2
2 

11,3 6,8 9,1 

Celkem 24,1 29,6 20,4 25,7 
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Za velmi významný prvek považujeme to, že akademičtí pracovníci školy mají 

Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru, ve kterém 

přednášejí na škole (všeobecná sestra, porodní asistentka, zdravotnický záchranář, 

v budoucnu fyzioterapeut) a tuto profesní způsobilost nadále rozvíjejí. 

Pedagogové VŠZ jsou aktivně zastoupeni v akademické a vysokoškolské 

reprezentaci ČR. Akademičtí pracovníci jsou významnými členy profesních organizací 

a společností u nás i na mezinárodní úrovni. Dále jsou členy expertních nebo pracovních 

skupin při MZ nebo MŠMT. Povinností všech vyučujících je udržovat si odbornou způsobilost 

k výkonu povolání dle zákona č. 95/2004 Sb. a zákona č. 96/2004 Sb. 

 

3.3. Tvůrčí a publikační činnost pracovníků VŠZ 

 VŠZ zkvalitňuje databázi publikační činnosti akademických pracovníků.  

VŠZ nadále bude pořádat nebo spolupořádat vědecké konference nebo workshopy. 

Výstupem z těchto konferencí jsou plánovány recenzované sborníky. 

VŠZ plánuje diskusní kulaté stoly např. k terciálnímu vzdělávání a dalším aktuálním 

tématům. 

V rámci projektové činnosti se VŠZ podílí a plánuje podílet prostřednictvím svých 

kmenových zaměstnanců na řešení výzkumných projektů v rámci projektu Erasmus+, 

projektů Ministerstva zdravotnictví a TAČR. 

VŠZ bude pokračovat v pravidelném hodnocení výsledků tvůrčí činnosti a vytvářet 

podmínky pro kvalifikační růst akademických pracovníků, např. v habilitačním řízení. 

 

3.4. Zastoupení vysoké školy v reprezentaci vysokých škol a odborných 
společnostech 

Vysoká škola zdravotnická vnímá potřebu zastoupení v různých relevantních 

uskupeních, která mohou poskytovat odpovídající informace, ale i reprezentovat její zájmy. 

Je proto členem: 

 

❑ Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí 
v ČR 

❑ Asociace soukromých vysokých škol 
❑ Sdružení profesního terciárního vzdělávání 
❑ České konference rektorů 
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Na úrovni pracovišť školy a jejich akademických pracovníků je pak škola v kontaktu 

s Českou asociací sester. Pedagogové VŠZ jsou aktivně zastoupeni v akademické 

a vysokoškolské reprezentaci ČR, jsou významnými členy profesních organizací 

a společností u nás i na mezinárodní úrovni. Dále jsou členy expertních nebo pracovních 

skupin při MZ ČR nebo MŠMT. Za velmi významný prvek považujeme to, že odborní 

akademičtí pracovníci školy mají dle zákona č. 95/2004 Sb. a zákona č. 96/2004 Sb. 

osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru, ve kterém 

přednášejí na vysoké škole (všeobecná sestra, porodní asistentka, zdravotnický záchranář, 

fyzioterapie) a tuto profesní způsobilost nadále rozvíjejí. 

4. MEZINÁRODNÍ AKTIVITY ŠKOLY 

 VŠZ bude nadále rozvíjet kontakty se zahraničními partnery v oblasti vzdělávání 

s významnými zdravotnickými institucemi a vysokými školami ve Velké Británii, Irsku, 

v Německu, Španělsku, Itálii, Polsku, Řecku, Bulharsku, na Kypru, v Jordánsku 

a samozřejmě ve Slovenské republice.  v rámci programu Erasmus+ mají studenti, 

akademičtí i nepedagogičtí pracovníci školy možnost realizovat studijní a výukové pobyty, 

pracovní stáže a školení. 

5. FINANCOVÁNÍ 

Hlavním krédem činnosti VŠZ jako obecně prospěšné společnosti je zabezpečení 

rovných podmínek v přístupu k vysokoškolskému studiu pro všechny skupiny potenciálních 

zájemců.  

Vzhledem k hospodaření s prostředky poskytnutými z veřejných rozpočtů, a to 

formou dotace od MŠMT, se na VŠZ vztahuje Zákon č. 320/2000 Sb., o finanční kontrole 

spolu s prováděcími předpisy k uvedenému zákonu. Veřejnosprávní kontrola je ve VŠZ 

zajištěna zavedením vnitřního kontrolního systému, kdy funkci správce rozpočtu a hlavní 
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účetní zajišťuje pracovník ekonomického oddělení školy a funkci příkazce operací vykonává 

ředitel školy. Výkon uvedených činností je nezastupitelný, v případě nepřítomnosti 

některého z uvedených pracovníků hospodářské operace ve škole neprobíhají. 

Hospodaření školy prochází účetním auditem. Tento audit je každoročně prováděn, dosud 

s výrokem auditora „bez výhrad". 

Finanční prostředky pro provoz a pro poskytování vzdělání na VŠZ jdou 

z následujících zdrojů: 

a) pro obory realizované ve veřejném zájmu (VS, PA) stále ze dvou zdrojů: 
b) školné v celkové částce 34 000,- Kč, na jednoho studenta a jeden akademický 

rok; 
c) státní dotací (doplatek ke školnému podle normativu a pravidel o poskytování 

této dotace) 
d) pro ostatní zdravotnické obory pouze školné: 
e) 58 000,- Kč u oboru zdravotnický záchranář 
f) 68 000,- Kč u oboru fyzioterapeut 
g) Případné další zdroje (prostředky z projektů, sponzorování atd.) jsou 

směrovány na primární pokrytí dané aktivity. 
 

6. POSTAVENÍ VŠZ NA VZDĚLÁVACÍM TRHU 

Z analýzy vzdělávacího trhu je patrné, že VŠZ má v případě realizovaných programů 

nadregionální působnost. Studijní program Všeobecné ošetřovatelství je dále realizován na 

3 vysokých školách (dále jen VŠ). To je vzhledem k tomu, že se jedná o veřejné vysoké 

školy s regulovaným počtem přijímaných studentů (25-30/rok), na spádovou oblast Praha 

a Středočeský kraj naprosto nedostatečné (k počtu zdravotnických zařízení zde se 

nacházejících). 

Jak v rámci přijímacího řízení, tak i během studia jsou studenti informováni 

o možnostech stipendijních programů ze strany zdravotnických zařízení. 

Tabulka 2 – postavení VŠZ na vzdělávacím trhu 
 

Postavení instituce z pohledu vzdělávací nabídky (údaje zahrnují i VŠZ) 
Studijní program VŠ realizující Bc. 

vzdělávání v ČR 
VŠ realizující Bc. vzdělávání ve 

spádové oblasti Praha 
a Středočeský kraj 

Všeobecné 
ošetřovatelství 

14 3 

Porodní asistence 10 2 

Zdravotnické 
záchranářství 

7 2 

Fyzioterapie 13 6 
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7. ANALÝZA PRIORIT a RIZIK 

Následující oblasti byly z hlediska dalšího strategického rozvoje školy identifikovány 

jako prioritní, pořadí zohledňuje možné příležitosti i míru rizika neřešení problémů v dané 

oblasti, ale i reálné možnosti a kapacity školy se na řešení dané problematiky v nejbližších 

letech soustředit – viz tabulka č. 3 - Analýza priorit a rizik. 
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Strategické 

priority 

Specifikace rizika Závažnost 

rizika 

Eliminace rizika 
 

F
in

a
n

c
o

v
á
n

í 
č

in
n

o
s
ti

 

závislost rozvoje školy na 

(ne)přiznání státní dotace - 

reflexe jedinečné 

nadregionální realizace 

programů ve veřejném zájmu 

nejvyšší • řízení kvality studia 

• PR, propagace 

• hledání alternativních zdrojů 

financování 

• finanční nástroje pro podporu 

studentů 

demografický vývoj populace - 

pokles kohorty uchazečů 

o studium 

vysoká • kvalita studia 

• rozšíření nabídky studia 

• PR, propagace 

vyšší finanční zátěž studia pro 

studenta na soukromé VŠ ve 

srovnání s veřejnými VŠ 

vysoká • kvalita studia 

• komunikace se studenty 

• PR, propagace 

• hledání veřejných i soukromých 

zdrojů 

finanční závislost na počtu 

studentů, pokles zájmu 

o nabízené programy 

vysoká • rozšíření nabídky,   

  kombinované formy 

  studia 

rostoucí konkurence - nové 

zdravotnické programy na 

veřejných VŠ 

vysoká • rozšíření nabídky, nové formy 

studia 

• řízení kvality studia 

• PR, propagace 

konkurence - duplicita 

vzdělávání zdravotnických 

pracovníků na VOŠZ 

střední • kvalita studia 

• PR, propagace 

• reprezentace, společný postup 

s jinými VŠ zdravotnickými 

• spolupráce s odbornou praxí a MZ 

nedostatečná finanční 

podpora pro mobilitu studentů 

– nutnost hradit školné, aby 

měli statut studenta 

nízká • uznatelnost výsledků vzdělávání ze 

zahraničí 

• vnitřní předpisy školy 

omezený přístup k veřejným 

zdrojům na financování 

výzkumné činnosti 

nízká • spolupráce s praxí 

• jiné zdroje (EU) 

• TAČR 

P
e

rs
o

n
á
ln

í 

z
a

b
e

z
p

e
č
e
n

í obtížnost habilitací interních 

pracovníků - vysoká závislost 

na spolupráci s jinými VŠ 

vysoká • zahraniční spolupráce 

• spolupráce s jinými VŠ 

• reprezentace - revize podmínek, 

společný postup s jinými VŠ 

Tabulka 3 - Analýza priorit a rizik 
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Strategické 

priority 

Specifikace rizika Závažnost 

rizika 

Eliminace rizika 
S

y
s
té

m
 ř

íz
e

n
í 

k
v

a
li
ty

 

kapacita pro systemizaci 

řízení kvality 

střední hledání zdrojů na rozvoj systému 

• externí spolupráce 

• personální politika 

institucionální akreditace - 

přístup, zátěž pro "malé" školy 

střední • sledování diskuze o podmínkách 

• systém řízení kvality 

• reprezentace 

O
d

b
o

rn
á
 s

p
o

lu
p

rá
c
e
 v

 Č
R

 

nestabilita a nejistota 

podmínek pro fungování 

soukromých VŠ a jejich 

postavení v systému 

vysoká • reprezentace - společný postup 

• využití zahraničních zkušeností 

nevyjasněnost role, postavení 

a podmínek profesně 

zaměřených VŠ 

střední • PR, propagace 

• reprezentace, 

• spolupráce s praxí 

nejasnosti ohledně podmínek 

a přístupu k  prostředkům EU 

pro další programovací 

období 

střední • jasná strategie školy 

• PR, propagace 

• reprezentace, společný postup VŠ 

(pražských) 

negativní vnímání 

soukromých VŠ 

nízká • systém řízení kvality 

• PR, propagace 

• reprezentace - společný postup 

soukromých VŠ 

V
a

z
b

a
 n

a
 t

re
n

d
y

 p
ra

x
e
 

nízká atraktivita 

zdravotnických profesí - malý 

zájem o studium 

zdravotnických programů 

střední • kvalita studia 

• PR, propagace 

• motivace ke studiu 

odmítnutí spolupráce či 

finanční požadavky 

zdravotnických zařízení pro 

zabezpečení odborné praxe 

nízká • využití daňového zvýhodnění pro 

odborné praxe 

• komunikace 

• široké spektrum spolupracujících 

zdravotnických subjektů 

• kvalita studia 

F
le

x
ib

il
it

a
 

a
 r

e
le

v
a
n

c
e
 

v
z
d

ě
lá

v
a
c
í 

n
a
b

íd
k
y

 

změna přístupu ke studiu ze 

strany nové generace - 

přístup k učení 

nízká • komunikace 

• moderní metody učení 

• učení zaměřené na studenta 

• kvalita studia a akademických 

pracovníků 
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Strategické 

priority 

Specifikace rizika Závažnost 

rizika 

Eliminace rizika 
P

ro
p

o
je

n
í 
s
tu

d
ia

 a
 v

ě
d

y
 

a
 v

ý
z
k
u

m
u

/t
v

ů
rč

í 
č
in

n
o

s
ti

 

omezená kapacita pro 

zapojení do vědeckých 

a výzkumných činnosti, profil 

akademických pracovníků 

a profesně zaměřené studium 

střední • vytýčení priorit školy - strategie 

• zapojení se do specifických prakticky 

zaměřených projektů 

• systematizace řízení 

• externí spolupráce 

• spolupráce s ostatními VŠ 

nízká možnost získání financí 

z jiných zdrojů pro spolupráci 

VŠ a podnikové sféry 

(nedostatek pobídek) 

nízká • systém řízení kvality 

• propagace 

• spolupráce s odbornými pracovišti 

• mezinárodní spolupráce 

M
e

z
in

á
ro

d
n

í 

s
p

o
lu

p
rá

c
e

 

malý zájem akademických 

pracovníků o mezinárodní 

spolupráci 

střední • strategie - priority 

• personální politika a podmínky 

• projekty 

podmínky pro zahraniční 

spolupráci a její podpora u 

soukromých VŠ 

nízká • hledání jiných zdrojů pro financování 

mezinárodní spolupráce 

• reprezentace - společný postup 

soukromých VŠ 

P
o

d
p

o
ra

 m
o

b
il
it

y
 

uznávání a přenositelnost 

kreditů v rámci zdravotnických 

programů (různé pojetí) 

nízká • dlouhodobé partnerství 

• joint degree 

malý zájem studentů 

o mezinárodní mobilitu (vč. 

Erasmu) díky obavám či 

nedostatečné podpoře 

nízká • vyhodnocení stavu 

• řízení kvality 

• uznávání získaného vzdělávání 

v zahraničí 

• organizační nástroje a podpora 

studentů 

• komunikace se studenty 

• propagace 

• reprezentace, společný postup 
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Název 

strategické 

priority 

Aktivity Očekávaný výsledek Odpovídá Harmonogram aktivit v letech 2021 - 

2025 a kalkulovaný nárůst ročních 

nákladů (v tis. Kč) a priorita aktivity 

Pozn. ke zdrojům 

krytí a zabezpečení 

Dílčí priority 2021 2022 2023 2024 2025 

FINANCOVANÍ ČINNOSTI    2.500  2.500  2.500  2.500  2.500 vlastní 

zdroje/projekty EU 

TAČR 

Veřejné finance • Role vedení školy - 

komunikace 

s relevantními 

partnery 

• Informace o kvalitě 

školy a nabídce ve 

veřejném zájmu 

Zachování veřejné dotace Ředitel  

Rektorka 

Manager PR 

500 500 500 500 500 
 

Celoživotní 

učení 

• Marketingová 

studie 

• Analýza trhu 

• Návrh, ev. iniciace 

kurzů 

• Marketingová studie 

• nové kurzy pro odbornou  

      a pedagogickou veřejnost 

Ředitel  

Prorektor pro 

rozvoj a VV 

Manager kvality 

   850    850   850   850  850 
 

Projekty EU Sledování možností 

zapojení do projektů, 

ev. možností 

partnerství 

• Příprava/zapojení do alespoň 

4 projektů v souladu s prioritami 

školy na úrovni školy nebo 

i konkrétních akademických 

pracovníků 

• Uzavření nových smluv 

o partnerství/spolupráci 

Rektorka  

Ředitel  

Prorektor pro 

rozvoj a VV 

Prorektor pro 

pedagogickou 

činnost 

   1.000  1.000   1.000  1.000  1.000 
 

Tabulka 4 - Přehled strategických priorit a aktivit v letech 2021-2025 
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Název 

strategické 

priority 

Aktivity Očekávaný výsledek Odpovídá Harmonogram aktivit v letech 2021 - 

2025 a kalkulovaný nárůst ročních 

nákladů (v tis. Kč) a priorita aktivity 

Pozn. ke zdrojům 

krytí a zabezpečení 

Dílčí priority 2021 2022 2023 2024 2025 

Efektivita výdajů • Revize 

a identifikace rezerv 

v hospodaření školy 

• Revize pracovních 

pozic 

• Vytvoření základů „Lean" 

instituce 

Ředitel       150      150      150      150      150 
 

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 300 300 300 300 300 vlastní 

zdroje/projekty EU 

TAČR 

Audit 

personálního 

zabezpečení 

• Analýza stavu 

akademického sboru 

• Revize měřitelných 

indikátorů 

• Revize personálního 

zabezpečení 

• Stanovení priorit rozvoje 

akademického sboru 

• Profil akademických 

pracovníků 

• Nové pracovní pozice 

• Popisy pracovních pozic 

Ředitel  

Prorektor pro 

rozvoj a VV 

Manager kvality 

50 50 50 50 50 
 

Podpora 

vzdělávání 

a rozvoje 

akademických 

pracovníků 

• Podpora dalšího 

vzdělávání 

a zvyšování kvalifikace 

• Posílení jazykové 

kompetence 

• Posílení 

pedagogického sboru  

• 5 osob ročně na 

odborných/jazykových kurzech 

• Výuka předmětů v cizím 

jazyce 

• Zakotvení klinického dne do 

úvazků 

Ředitel  

Prorektor pro 

rozvoj a VV 

Prorektor pro 

pedagogickou 

činnost 

250 250 250 250 250 
 



 

16 

Název 

strategické 

priority 

Aktivity Očekávaný výsledek Odpovídá Harmonogram aktivit v letech 2021 - 

2025 a kalkulovaný nárůst ročních 

nákladů (v tis. Kč) a priorita aktivity 

Pozn. ke zdrojům 

krytí 

a zabezpečení 

Dílčí priority 2021 2022 2023 2024 2025 

 

o zahraničního 

pedagoga • Revize 

vnitřních předpisů 

• Úprava vnitřních předpisů 
 

     
 

SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY    1.200   1.200   1.200  1.200   1.200 vlastní 

zdroje/revize 

úvazků/projekty 

Systematizace 

řízení kvality 

• Příprava projektu -  

cíle, pojetí, přístupy 

• Rozpočet 

• Mapování procesů 

podle ISO 9000 

• Projekt + iniciace 

systemizace řízení 

kvality 

• Pozice manažera kvality 

• Mapa procesů 

Ředitel  

Rektorka 

Prorektor pro rozvoj 

a VV  

Manager kvality 

800 800 800 800 800 
 

Adaptace 

požadavků na 

kvalitu VŠ 

• Sledování 

požadavků na 

institucionální 

akreditaci 

• Začlenění do 

systému řízení 

Adaptace systému řízení 

kvality pro programovou 

akreditaci 

Rektorka  

Ředitel Prorektor pro 

pedagogickou činnost 

Prorektor pro rozvoj 

a VV 

Manager kvality 

400 400 400 400 400 
 

KOMUNIKACE VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI a PRAXE    1.350  1.350  1.350  1.350  1.350 vlastní 

zdroje/projekty  
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Název 

strategické 

priority 

Aktivity Očekávaný výsledek Odpovídá Harmonogram aktivit v letech 2021 - 

2025 a kalkulovaný nárůst ročních 

nákladů (v tis. Kč) a priorita aktivity 

Pozn. ke zdrojům krytí 

a zabezpečení 

Dílčí priority 2021 2022 2023 2024 2025 

Strategie 

komunikace 

školy 

• Analýza cílových 

skupin, dat a dalších 

relevantních dat 

• Návrh strategie 

• Ucelená strategie 

komunikace a propagace 

2021-2025 

• Vytvoření časové osy 

činností školy 

 

Rektorka 

Prorektor pro 

rozvoj a VV 

Manager PR 

250 250 250 250 250 
 

Posílení 

komunikace 

s uchazeči 

a studenty 

• Inovace webu 

• Komunikace 

prostřednictvím el. 

medií 

• Revize souboru 

podpůrných manuálů 

pro uchazeče, 

studenty 

i zaměstnance 

• Uživatelsky přátelské kanály 

komunikace 

• Vytvoření souboru 

aktualizovaných podpůrných 

manuálů pro uchazeče, 

studenty i zaměstnance 

v oblasti komunikace se školou 

• promovideo školy 

 

Ředitel  

Prorektor pro 

rozvoj a VV 

Tajemník 

Manager PR 

500 500 500 500 500 
 

Absolventi - 

komunikace, 

zpětná vazba 

• ,,Klub absolventů 

školy" 

• Kontakt na 

absolventy 

• Komunikace se 

zapojením studentů 

• Sledování 

a vyhodnocování 

uplatnitelnosti 

absolventů 

• ,,Klub absolventů" 2 akce 

ročně & info 

• Systematická zpětná vazba 

od absolventů 

• Posílení image školy 

Rektorka 

Prorektor pro 

rozvoj a VV 

Manager PR 

      100     100     100     100     100 
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Název 

strategické 

priority 

Aktivity Očekávaný výsledek Odpovídá Harmonogram aktivit v letech 2021 - 

2025 a kalkulovaný nárůst ročních 

nákladů (v tis. Kč) a priorita aktivity 

Pozn. ke zdrojům 

krytí a zabezpečení 

Dílčí priority 2021 2022 2023 2024 2025 

Kontakt 

s partnery školy 

• Info o škole 

a činnosti 

• Koordinace pro 

činnosti - praxe, 

VaV/tvůrčí činnost, 

projekty 

• Zveřejňování na webu školy 

• Účast partnerů v komisích 

školy 

• Systematická revize dopadu 

komunikace 

• 1 akce ročně pro partnery 

Rektorka 

Prorektor pro 

rozvoj a VV 

Manager PR  

Koordinátor 

odborných praxí 

       500 500 500 500 500 
 

ODBORNÁ SPOLUPRÁCE v RÁMCI ČR 700 700 700 700 700 vlastní 

zdroje/projekty  

Odborné akce 

školy 

Posílení odborné 

činnosti školy ve 

spolupráci s partnery 

z oboru či vzdělávání 

• 3 konference (akce) za rok 

• Zapojení až 100 studentů 

• Zapojení relevantních 

odborných institucí 

Rektorka 

Prorektor pro 

tvůrčí činnost 

a MV 

Manager PR 

500 500 500 500 500 
 

Reprezentace 

vysokých škol 

Zapojení do 

relevantních uskupení 

VŠ (profesně 

zaměřených), 

zdravotnických, 

soukromých škol 

• Informace o trendech 

• Každoroční plán/vyhodnocení 

dopadu a zapojení školy (ČKR, 

RVŠ, AVV NZP, SPTV ...) 

Rektorka 

Prorektor pro 

rozvoj a VV 

Manager PR 

200 200 200 200 200 
 

VAZBA NA TRENDY PRAXE        120      120      120      120     120 vlastní zdroje 

Trendy 

a informace 

• Role vedení školy 

• Odborné komise 

• Pravidelné hodnocení trendů 

• Zapojení 2/3 akademických 

pracovníků do odborných 

Rektorka 

Prorektor pro 

20 20 20 20 20 
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Název 

strategické 

priority 

Aktivity Očekávaný výsledek Odpovídá Harmonogram aktivit v letech 2021 - 

2025 a kalkulovaný nárůst ročních 

nákladů (v tis. Kč) a priorita aktivity 

Pozn. ke zdrojům krytí 

a zabezpečení 

Dílčí priority 2021 2022 2023 2024 2025 

 

• Revize profilu 

absolventa 

pracovních komisí na 

regionální, národní 

i mezinárodní úrovni • Revize 

profilu absolventa (výstupů 

z učení) 

rozvoj a VV 

Prorektor pro 

pedagogickou 

činnost 

      

Odborné praxe Systematizace řízení 

praxí v rámci řízení 

kvality 

• Kvalita zabezpečení 

odborných praxí, zvýšené 

povědomí o škole, zpětná 

vazba 

• Rozšíření nabídky pracovišť 

pro praxi i mimo spádovou 

oblast - průřezově celá ČR 

• Alespoň 90 % pracovišť pro 

odbornou praxi s akreditací MZ. 

Rektorka 

Prorektor pro 

pedagogickou 

činnost  

Koordinátor 

odborných praxí 

      100     100     100     100     100 
 

FLEXIBILITA a RELEVANCE VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY    1.850   1.850   2.100   2.100   1.500 projekty EU, 

školné 

Profilace školy 

a studia 

• Reagování na 

legislativní změny 

• Revize strategie 

a priorit 

• Vymezení profilu 

• Mapování trhu 

a požadavků 

• Příklady dobré 

praxe 

• Kompatibilita vnitřních 

předpisů s platnou legislativou 

• Každoroční shrnutí vývoje 

trhu ve vazbě na programovou 

nabídku 

• Roční plán vzdělávací 

nabídky 

 

Rektorka 

Prorektor pro 

rozvoj a VV 

Manager PR 

800 800 800 800 800 
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Název 

strategické 

priority 

Aktivity Očekávaný výsledek Odpovídá Harmonogram aktivit v letech 2021 - 

2025 a kalkulovaný nárůst ročních 

nákladů (v tis. Kč) a priorita aktivity 

Pozn. ke zdrojům krytí 

a zabezpečení 

Dílčí priority 2021 2022 2023 2024 2025 

Kombinovaná 

forma studia 

• Adaptace studijních 

plánů, metod učení 

• Zpracování 

studijních opor 

Akreditace kombinované formy 

pro program Fyzioterapie 

Rektorka 

Prorektor pro 

pedagogickou 

činnost 

Garanti 

programů 

Vedoucí kateder 

   0     0 250 250          0 
 

Nové studijní 

programy 

• Inovace studijních  

programů 

• Spolupráce na 

     magisterském 

      programu 

• Společný základ stávajících 

studijních programů 

• Magisterský studijní program  

Rektorka 

Prorektor pro 

pedagogickou 

činnost  

Prorektor pro 

rozvoj a VV 

350 350 350 350 0  

Prostupnost 

a uznávání 

• Mapování 

zkušeností 

s uznáváním 

předchozího 

vzdělávání 

• Adaptace vnitřních 

pravidel 

Nastavení pravidel pro 

uznávání předchozího 

vzdělávání (VOV, NFIL) ve 

vnitřních předpisech 

Rektorka 

Prorektor pro 

pedagogickou 

činnost 

Manager kvality 

200 200 200 200     200  

Zahraniční 

studenti v ČJ 

Mapování a vyjasnění 

podmínek, přípravné 

kurzy, 

• Do 10 % zahraničních 

studentů ročně  

• Nastavení pravidel pro 

Rektorka 

Prorektor pro 

pedagogickou 

500 500 500 500 500 
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Název 

strategické 

priority 

Aktivity Očekávaný výsledek Odpovídá Harmonogram aktivit v letech 2021 - 

2025 a kalkulovaný nárůst ročních 

nákladů (v tis. Kč) a priorita aktivity 

Pozn. ke zdrojům 

krytí a zabezpečení 

Dílčí priority 2021 2022 2023 2024 2025 

 

koordinace, 

propagace 

studium zahraničních studentů činnost 

Manager kvality 

Manager PR 

     
 

PROPOJENÍ STUDIA a TVŮRČÍ   ČINNOSTI       700      700      700      700      700 vlastní 

zdroje/projekty EU 

Profil školy 

v tvůrčí činnosti 

• Vymezení profilu 

a možností školy 

v oblasti transferu 

výstupů VaV/tvůrčí 

činnosti 

• Rozvoj lidských 

zdrojů pro VaV/tvůrčí 

činnost a vývoj 

• Profil pojetí VaV/tvůrčí 

činnosti - tvůrčí činnosti na 

škole 

• Zapojení do 1 projektu pro 

rozvoj lidských zdrojů 

Rektorka 

Prorektor pro 

výzkum a MV 

Prorektor pro 

rozvoj a VV 

Projektový 

manager 

      100     100     100      100      100 
 

Iniciace projektů • Mapování možnosti 

projektů (EU, ČR) 

• Komunikace se 

zdravotnickými 

zařízeními a dalšími 

relevantními partnery 

• Aktualizovaný přehled 

projektů 

• Alespoň 3 malé inovativní 

projekty 

• Zapojení alespoň 10 % 

studentů ročně 

Rektorka 

Prorektor pro 

výzkum a MV 

Projektový 

manager 

Manager 

zahraničních 

vztahů 

      600     600      600     600     600 
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Název 

strategické 

priority 

Aktivity Očekávaný výsledek Odpovídá Harmonogram aktivit v letech 2021 - 

2025 a kalkulovaný nárůst ročních 

nákladů (v tis. Kč) a priorita aktivity 

Pozn. ke zdrojům 

krytí a zabezpečení 

Dílčí priority 2021 2022 2023 2024 2025 

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 500 500 500 500 500 jednoroční 

plán/projekty EU 

Plán 

mezinárodní 

spolupráce 

• Analýza kapacit školy 

• Identifikace 

vhodných zemí 

a partnerů pro 

spolupráci 

• Komunikace 

s potenciálními 

partnery 

• Zpracování informace o profilu 

a kapacitě školy pro zahraniční 

partnery 

• Vytvoření seznamu 

potenciálních partnerů 

a kontakty 

• Uzavření nových smluv 

o spolupráci 

Rektorka  

Prorektor pro 

rozvoj a VV 

Prorektor pro 

výzkum a MV 

 Manager   

zahraničních vztahů 

 Manager PR 

100 100 100 100 100 
 

Projekty Iniciace malých 

projektů s mezinárodní 

účastí 

Zapojení do 2 projektů 

s mezinárodní účastí 

Rektorka  

Prorektor pro 

výzkum a MV 

Manager 

zahraničních 

vztahů 

400 400 400 400 400 
 

PODPORA MOBILITY 600 600 600 600 600 vlastní zdroje 

Jazykové 

vybavení 

• Podpora jazykového 

vybavení studentů 

• Alespoň 10 studentů/rok 

v jazykových kurzech 

• Partner pro přípravu 

Rektorka  

Prorektor pro 

200 200 200 200 

 
 

200 
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Název 

strategické 

priority 

Aktivity Očekávaný výsledek Odpovídá Harmonogram aktivit v letech 2021 - 

2025 a kalkulovaný nárůst ročních 

nákladů (v tis. Kč) a priorita aktivity 

Pozn. ke zdrojům 

krytí a zabezpečení 

Dílčí priority 2021 2022 2023 2024 2025 

 

• Podpora jazykového 

vybavení zahraničních 

studentů 

zahraničních studentů ped. činnost 

Manager 

zahraničních 

vztahů 

     
 

Mobility • Odborné praxe 

v zahraničí 

• Projekty 

s relevantními 

zahraničními partnery 

• Podpora mobility 

studentů 

• 5 studentů/rok na 

studium/praxi v zahraničí 

• 1 projekt s relevantním 

zahraničním partnerem pro 

studenty nebo pracovníky VŠ 

Rektorka  

Prorektor pro 

pedagogickou 

činnost 

Prorektor pro 

výzkum a MV 

Manager 

zahraničních 

vztahů 

400 400 400 400 400 
 

ROZVOJ a OBNOVA INFRASTRUKTURY 500 500 500 500 500 vlastní 

zdroje/projekty EU 

Podpůrné 

procesy 

Průběžná inovace 

vybavení a techniky 

• Udržení srovnatelného stavu 

infrastruktury a vybavení školy 

• Optimalizace podpůrných 

procesů a jejich elektronizace 

Ředitel  

Prorektor pro 

rozvoj a VV  

ICT koordinátor 

500 500 500 500 500 
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Název 

strategické 

priority 

Aktivity Očekávaný výsledek Odpovídá Harmonogram aktivit v letech 2021 - 

2025 a kalkulovaný nárůst ročních 

nákladů (v tis. Kč) a priorita aktivity 

Pozn. ke zdrojům krytí 

a zabezpečení 

Dílčí priority 2021 2022 2023 2024 2025 

Materiální a 

technické 

zázemí 

Vybudování odborných 

učeben a kabinetů 

Zabezpečení zázemí pro nově 

akreditované programy nebo 

kombinované formy studia 

Ředitel  

Prorektor pro 

rozvoj a VV 

    1.000   1.000 500    1.000   1.000 
 

Informační 

systém 

Vybudování 

a implementace 

vnitřního a vnějšího 

informačního systému 

Nový IS 
Optimalizace řízení vzdělávacího 
procesu - webové stránky 
Optimalizace knihovnických 
služeb a jejich propojení do 
systému 

Ředitel  

Prorektor pro 

rozvoj a VV 

Projektový 

manager 

Manager PR 

 500 500 500      200      200 
 

CELKEM NÁKLADY v mil. Kč 
    11,82   11,82   11,57   11,77   11,17 

 

Legenda 

priorita vysoká střední nízká 
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PŘÍLOHA Č. 1 DLOUHODOBÝ ZÁMĚR ROZVOJE A SYSTEMATIZACE ŘÍZENÍ 
KVALITY PRO OBDOBÍ 2021-2025 

 

 

 
 

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR ROZVOJE 
a SYSTEMATIZACE ŘÍZENÍ 

KVALITY PRO OBDOBÍ 2021-2025 
 

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, O. P. S. 

 v PRAZE 5  
 
 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE o VYSOKÉ ŠKOLE 
Úplný název soukromé vysoké školy: Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. 
Používaná zkratka názvu: VŠZ 
Adresa: Duškova 1094/7, 150 00 Praha 5   
Tel.: 210 082 412 
Datová schránka: qvfhk8t 
E-mail: info@vszdrav.cz 
http://www.vszdrav.cz 
Rektor: doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. 
 
 
 
 
 
 

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

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. (dále jen VŠZ), Duškova 7, Praha 5 byla 
založena v roce 2004. Svoji činnost zahájila v roce 2005. VŠZ poskytuje studentům 
profesně zaměřené vysokoškolské vzdělávání vedoucí k získání kvalifikace pro výkon 
zdravotnického povolání. Posláním VŠZ je především umožnit studentům osvojit si, 
vzděláváním v realizovaných studijních programech, všestranný přístup 
k ošetřovatelské péči, vycházející z vědeckého základu ošetřovatelství – holismu, 
konkrétního modelu ošetřovatelské péče, ošetřovatelského procesu, výzkumu 
v klinické ošetřovatelské praxi. Cílem je naučit studenty ovládat systémový přístup, 
adekvátní postoje, způsoby myšlení, schopnosti správného rozhodování v náročných 
a měnících se situacích. Zaměření studia je teoreticko-praktické a umožňuje 
studentům získat kvalifikaci zdravotnického pracovníka s oprávněním k výkonu 
zdravotnického nelékařského povolání v realizovaných bakalářských studijních 
programech. Svoji tvůrčí činnost VŠZ zaměřuje na aplikaci vědomostí a dovedností do 
praxe a na spolupodílení se na naplňování národní zdravotní politiky cestou plnění 
vybraných úkolů Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemoci – 
Zdraví 2030 a jejích jednotlivých akčních plánů. v rámci plnění třetí role vysokých škol 
je VŠZ edukačním centrem pro zvyšování zdravotní gramotnosti vybraných 
populačních skupin pro spádovou oblast Praha a Středočeský kraj. 
VIZE ŠKOLY 

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

Problematika řízení, zabezpečení a hodnocení kvality vysokoškolského studia 
a dalších služeb je průřezová, týkající se všech činností VŠZ. Kvalita vysokoškolského 
vzdělávání je přitom v ohnisku pozornosti vysokoškolské politiky dlouhodobě, kvalita 
je jedním z klíčových témat Boloňského procesu, ale i hlavním tématem pro případné 
změny v systému řízení českého vysokého školství. Kvalita studia a souvisejících 
činností bude faktorem rozhodujícím o úspěchu v situaci rostoucí konkurence na 
vysokoškolském trhu, dosažení minimální úrovně je nezbytnou podmínkou pro 
akreditaci studijních programů, ale i státní souhlas a případný finanční příspěvek na 
studium na VŠZ. Změna v přístupu k hodnocení a zabezpečení kvality, postupný důraz 
kladený na institucionální systemizaci řízení kvality a její zabezpečení je v souladu 
s mezinárodními trendy a schválenými změnami v rámci novely Zákona o vysokých 
školách. Dá se očekávat, že pro dobré výsledky hodnocení kvality a akreditace bude 
potřeba systematické péče o kvalitu a její prokázání. Takové hodnocení pak zároveň 
může vést k vyšší stabilitě a větší autonomii vysoké školy. 
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Rovněž celková SWOT analýza vnitřní situace ve škole a hodnocení podmínek 
vnějšího prostředí vedla ke stanovení péče o kvalitu a její systemizaci na VŠZ jako 
jedné z prioritních oblastí dalšího strategického rozvoje VŠZ. 

 
KLÍČOVÉ BODY 
vycházející z celkové analýzy pro další plány rozvoje řízení a zabezpečení kvality: 
Profil a postavení školy 

• Profilace školy jako jediné samostatné vysoké školy realizující studijní programy ve 

veřejném zájmu v oblasti zdravotnických nelékařských povolání v ČR, přičemž 

nabídka se v rámci terciárního sektoru soustřeďuje pouze na bakalářský stupeň 

profesního vzdělávání 

• Velikost školy podporující individuální přístup, dobrou atmosféru, prostředí 

oceňované studenty, ale zároveň omezující možnosti rozvoje a zázemí 

• Řídící struktura a rozpočtová pravidla jsou daná právní formou školy (o. p. s.) 

• Zakotvení školy v odborném prostředí, vazby akademických pracovníků na 

odborné společnosti a organizace – přístup k aktuálním profesním informacím, 

účast v podpůrných projektech zapojení pracovníků školy do projektů MŠMT 

 

Cíle a organizace studia 

• Cíle strukturovaných studijních programů jsou silně vázané na potřeby praxe, 

z čehož plyne i specifická organizace studia odpovídající potřebám profesního 

uplatnění, pojetí a organizace odborné praxe odpovídající cílům studia, konané na 

řadě akreditovaných zdravotnických pracovišť a ve fakultních zařízeních – 

vzhledem k regulovanému charakteru zdravotnických povolání je na druhou stranu 

cíl a obsah studia do značné míry stanoven obecnými standardy 

• 100 % uplatnění absolventů na trhu práce včetně zahraničí 

• Potřeba posílit flexibilitu forem studia umožňující přístup jiných cílových skupin 

(zejména chybějící akreditace kombinované formy pro žádané programy Porodní 

asistence a Fyzioterapie). 

• Získat akreditaci pro magisterskou formu studia. 

• Snaha o další zkvalitnění organizace studia a rozvrh, návaznost teoretických 

a praktických bloků, ale i zavádění a podporu metod učení a práce se studenty 

umožňující pochopení a procvičení dovedností, připravenost na odbornou praxi 

a eliminaci studijní neúspěšnosti 

• Potřebná pozornost věnovaná podpoře mobilit studentů a pedagogů ze strany 

školy v rámci programu Erasmus+ 

 

Zabezpečení studia personální, materiální 

• Zabezpečení výuky renomovanými odborníky, kteří si nadále udržují odbornou 

způsobilost k výkonu povolání, zvyšují či rozšiřují svoji kvalifikaci i díky vazbě na 
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klinickou praxi. Omezený prostor pro vlastní, školou podporovaný rozvoj 

akademických pracovníků a posílení tvůrčí činnosti 

• Materiálně-technické vybavení školy (při srovnání s jinými školami v rámci 

programu) podporující moderní metody učení; včetně vybavení učeben 

a laboratoří, vlastních učebních textů, skript a studijních opor specifických pro 

nelékařské programy, vybavení ICT 

 

 

 

Komunikace 

• Dobrá neformální vazba a kontakt na absolventy v praxi, častý kontakt s nimi na 

odborných pracovištích, přičemž komunikace s absolventy školy by měla být 

systematičtější a vést k lepší zpětné vazbě 

• Vnímání potřeb studentů ze strany školy, neformální zpětná vazba, aktivní zapojení 

studentů do života školy 

• Záměr zkvalitnit celkový systém komunikace školy navenek i v rámci školy, 

informace o studiu, cílech studia, požadavcích školy a možnostech služeb pro 

studenty, o omezeních a možnostech školy – nedostatečné povědomí studentů 

o potenciálu a kapacitě informačního systému 

• Systematický sběr dat o výsledcích (uplatnění absolventů, spokojenost různých 

aktérů a partnerů…) 

 

Vnější podmínky pro rozvoj školy a studia 

• Rostoucí požadavky na zdravotnická a sociální povolání a nedostatek 

odpovídajících pracovníků v ČR i zahraničí dává prostor pro rozvoj školy, přičemž 

je nutná flexibilita školy v reakci na požadavky trhu práce 

• Potřeba zajistit dostatečnou kvalitu a podmínky pro financování či alespoň udržení 

dotace z veřejných rozpočtů pro podporu studia zdravotnických programů ve 

veřejném zájmu, zohlednění výhodnosti podpory díky nižšímu příspěvku 

kalkulujícímu se školným, ale i rozšířit okruh spolupracujících institucí, partnerů 

a jejich podpory 

• Rýsující se možnost vyjasnění role, postavení a charakteristik pro profesně 

zaměřené vysokoškolské vzdělávání a souvisejících požadavků na pojetí 

výzkumné, vývojové a tvůrčí činnosti vázaných na profesně zaměřené 

vysokoškolské vzdělávání 

• Předpokládaná změna celkového systému sledování a prokazováním kvality na 

národní úrovni – postupný přechod na institucionální akreditace – nejasné 

požadavky, dopad a zátěž pro „malé“ školy, přičemž nejsou dlouhodobě jasné ani 

podmínky pro fungování soukromých vysokých škol a jejich postavení v systému 
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• Potřeba internacionalizace školy a jejího studia 

• Možný přístup k projektovým prostředkům v rámci fondů EU (nejen v rámci ČR) 

Systematické řízení a zabezpečení kvality VŠZ se při hodnocení rizik ukázalo být 
samostatnou prioritou dalšího rozvoje, ale další bylo rovněž podmínkou pro dosažení 
strategických cílů školy v oblasti zabezpečení financování, organizace studia, 
propojení studia s tvůrčí činností, odborné spolupráce v českém i mezinárodním 
prostředí. 
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PLÁN 
 

HLAVNÍ CÍL 

Vybudovat na VŠZ systém řízení kvality vysokoškolského studia, tvůrčích činností 
a všech souvisejících procesů odpovídající profilu, plánům rozvoje a cílům školy, 
komunikace vnitřní i s vnějšími partnery, uchazeči, studenty, absolventy a odbornými 
pracovišti. Systém musí odpovídat obecným požadavkům kladeným na vysokoškolské 
instituce. 
 

Dílčí strategické cíle školy 

• Nastavení systému řízení kvality s důrazem na vysokoškolské vzdělávání a jeho 

akreditaci v dlouhodobějším horizontu 

• Zefektivnění činnosti, vnitřní komunikace a rozvoje všech částí školy díky 

systematizaci – rozvinutí systému řízení kvality s cílem kontinuálního 

vyhodnocování a standardizace všech procesů 

• Hlubší zapojení studentů do akademických činností a života školy 

• Systematizace kontaktu s absolventy a komunikace – hledání zpětné vazby 

• Posílení spolupráce a zapojení partnerů z řad odborných pracovišť 

a zaměstnavatelů absolventů školy a zahraničních institucí 

• Podpořit znalosti a dovednosti managementu na všech stupních řízení, ale 

i zapojení všech pracovníků a studentů 

• Zvýšit efektivitu vynakládaných prostředků na vzdělávací a tvůrčí činnost 

• Zvýšit efektivitu administrativních procesů 

• Řízení a komunikace přes informační systém školy (IS VŠZ) 

 

Dílčí fáze a kroky 

• Připravit plán (projekt) systematizace řízení kvality na VŠZ včetně určení odpovědnosti v rámci 

vedení a „manažera kvality“ 

• Podpora ze strany projektů a programů EU 

• Zmapovat vnější požadavky na systémy řízení a zabezpečení kvality vysokých škol 

• Mapovat pravidelně očekávání a hodnocení představitelů různých aktérů a partnerů (studenti, 

absolventi, akademičtí a další pracovníci, spolupracující partneři a konzultace s nimi) 

• Vydefinovat politiku kvality VŠZ odpovídající poslání a profilu školy 

• Školení pro management, vedoucí pracovníky školy, pracovníky školy, informace studentům 

• Zmapovat hlavní procesy, jejich vazby, dílčí postupy a určit odpovědné „vlastníky“ 

• Revidovat a předefinovat procesy a postupy ve spolupráci s „vlastníky“ včetně indikátorů 

a postupu pro jejich hodnocení a revizi, klást důraz jak na procesy související s akademickou 

činností, komunikací, tak na administrativní a podpůrné procesy 
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• Zpracovat příručku kvality, formální náležitosti 

• Postupné vnitřní audity a revize 

• Revize navrženého systému a dílčích prvků, návrhy na zlepšování 

• Otázka vnějšího hodnocení/certifikace systému 
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Dílčí priority Aktivity  Očekávaný výsledek  Odpovídá  Harmonogram aktivit 
v letech 2021-2025 

a kalkulovaný nárůst 
ročních nákladů (v tis. Kč) 

a priorita aktivity 

Zdroje krytí 
a zabezpečení  

2021 202
2 

2023 202
4 

2025 

SYSTEMATIZACE ŘÍZENÍ KVALITY        

Konkretizace 
plánu/projektu 

• Zmapování a analýza stavu 
včetně vnějších požadavků 
(viz Adaptace…) 

• Jmenování manažera kvality 

• Zpracování plánu pro 
zavedení systému řízení 
kvality 

• Vymezení kompetencí pro 
projekt zavedení systému 
řízení kvality 

• Realistický plán na zavedení 
systému řízení kvality 
založený na analýze stavu 
a požadavků 

• Funkce manažera kvality 

• Rozdělené kompetence 

• Podpora vedení 

• Informace pro pracovníky 
školy, studenty, příp. další 
partnery – prezentace plánu 

Rektorka 
Ředitel 
Manažer 
kvality  

     běžné zdroje školy 

Politika kvality VŠZ Workshopy/diskuze na 
téma profilu, kultury & 
hodnot, priorit VŠZ – prac. 
skupina 
Návrh politiky kvality 

Politika kvality VŠZ + 
revize po 1-2 letech 
Informace pro pracovníky 
a studenty 

Rektorka  
Manažer 
kvality 

     iniciace běžné zdroje 
školy  
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Dílčí priority Aktivity  Očekávaný výsledek  Odpovídá  Harmonogram aktivit 
v letech 2021-2025 

a kalkulovaný nárůst 
ročních nákladů (v tis. Kč) 

a priorita aktivity 

Zdroje krytí 
a zabezpečení  

2021 202
2 

2023 202
4 

2025 

Zpětná vazba – 
systematizace 

Zavedení pravidelného 
hodnocení studia ze 
strany: 
• studentů (květen) 

• absolventů (podzim + 2 roky) 

• praxe/zaměstnavatelů 
(list./prosinec) 

pracovníků školy (leden + 
hodnocení)  

• Informace o očekáváních 
a spokojenosti relevantních 
skupin 

• Náměty pro zlepšování 
a korekce 

• Vstup do každoročního 
plánování 

• Rostoucí spokojenost 
a motivace studentů 
a dalších skupin 

Rektorka 
Ředitel 
Manažer 
kvality 

     iniciace běžné zdroje 
školy 

Mapování a revize 
procesů 

• Mapování klíčových 
a podpůrných procesů, 
odpovědností, vstupů 
a výstupů, vazeb mezi procesy – 
popis a revize procesů 

• Systematizace procesů, jejich 
plánování a hodnocení 

• Průběžné workshopy, 
konzultace 

• Pravidelný audit a revize 

Mapa procesů s popisem 
procedur, odpovědností, 
indikátorů, vazeb 

Ředitel 
Prorektor pro 
rozvoj a VV 
Manažer 
kvality  

     projekt EU x 
zefektivnění činnosti 

Příručka kvality – 
ucelená 
dokumentace 

• Shrnutí navrženého systému 
do řízené dokumentace 

• Školení a zpřístupnění 
příslušným pracovníkům 

Příručka kvality včetně 
systému řízené 
dokumentace a její revize 

Manažer 
kvality 
Manažer PR 

     nejprve projekt EU, 
následně běžné 
vlastní zdroje x 
zefektivnění činnosti 
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Dílčí priority Aktivity  Očekávaný výsledek  Odpovídá  Harmonogram aktivit 
v letech 2021-2025 

a kalkulovaný nárůst 
ročních nákladů (v tis. Kč) 

a priorita aktivity 

Zdroje krytí 
a zabezpečení  

2021 202
2 

2023 202
4 

2025 

Zavedení 
a zlepšování 
systému 

Pravidelné audity, 
hodnocení a revize 
systému 

Aktualizovaný funkční 
systém odpovídající 
kapacitám a požadavkům 

Manažer 
kvality 
ev. vnější 
„auditor“ 

     nejprve projekt EU, 
následně běžné 
vlastní zdroje x 
zefektivnění činnosti 

ADAPTACE POŽADAVKŮ NA KVALITU VŠ      běžné 
zdroje/projekty 

Sledování 
a analýza 
požadavků na 
kvalitu VŠ 

Analýza požadavků na 
kvalitu profesního VŠ 
vzdělávání a akreditace 

• Vytvoření souhrnu kritérií 
a požadavků pro akreditace 

• Zohlednění mezinárodních 
trendů 

Prorektor pro 
rozvoj a VV 

     v rámci povinností + 
mezinárodní 
zkušenosti 
v rámci projektů 

Přístup 
k zabezpečení 
akreditací 

• Nastavení procesu vnitřní 
akreditace 

• Diskuze o vhodném systému 
zabezpečení akreditace 
(programová x institucionální)   

• Popis procesu zpracování 
žádosti o akreditaci 
a aktualizaci 

• Vymezení role vnitřních 
orgánů 

• Rozhodnutí o strategickém 
přístupu k akreditování stud. 
programů a jejich hodnocení 

Rektorka 
Prorektor pro 
rozvoj a VV 
Manažer 
kvality  

     v rámci povinností + 
mezinárodní 
zkušenosti 
v rámci projektů 

PODPORA, ŠKOLENÍ, KOMUNIKACE        

Odborné školení 
klíčových 
pracovníků 

Iniciační a pravidelné 
školení včetně hodnotících 
workshopů pro vedení 
školy a klíčové 
představitele ak. komunity 
školy 

• Posílení povědomí o roli 
a přístupu k zabezpečení 
kvality, roli různých aktérů 
v celkovém rozvoji školy 

• Podpora záměrů a zpětná 
vazba 

Manažer 
kvality 
Manažer PR 

     vlastní zdroje, 
v rámci možností 
projekty 
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Dílčí priority Aktivity  Očekávaný výsledek  Odpovídá  Harmonogram aktivit 
v letech 2021-2025 

a kalkulovaný nárůst 
ročních nákladů (v tis. Kč) 

a priorita aktivity 

Zdroje krytí 
a zabezpečení  

2021 202
2 

2023 202
4 

2025 

Budování 
povědomí 
a kapacit 
pracovníků školy 

• Informační vnitřní semináře 
a workshopy 

• Školení o pravidlech 
a systému 

• Konzultace a poradenství 

Vytvoření kapacity pro 
zavedení a rozvoj 
systému řízení kvality 

Manažer 
kvality 
Manažer PR 

     zpočátku vlastní 
zdroje, projekt EU 

Komunikační 
systém 

Budování vnitřního 
systému komunikace 
a sběru dat 

Vnitřní informační systém 
podporující informovanost 
pracovníků, přístup 
k potřebným 
dokumentům, sběr dat 
a jejich analýzu 

Ředitel 
Projektový 
manažer 
Manager PR 

     projekt EU, v rámci 
strategie komunikace 
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kapacita pro systemizaci řízení 
kvality 

střední • hledání zdrojů na 
rozvoj systému 

• externí spolupráce 

• personální politika 

Přechod na institucionální 
akreditace – nejasné požadavky, 
přístup, zátěž pro „malé“ školy“ 

střední • sledování diskuze 
o podmínkách 

• systém řízení kvality 

• reprezentace 

Legenda  priorita vysoká střední nízká 
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PŘÍLOHA Č. 2 DLOUHODOBÝ ZÁMĚR ROZVOJE MOBILIT A ZAHRANIČNÍ 
SPOLUPRÁCE 2021-2025 

 
 

 

 

 

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR ROZVOJE 
MOBILIT 

A ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE 

PRO OBDOBÍ 2021-2025 
 

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, O. P. S. 

V PRAZE 5  
 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE o VYSOKÉ ŠKOLE 
Úplný název soukromé vysoké školy: Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. 
Používaná zkratka názvu: VŠZ 
Adresa: Duškova 1094/7, 150 00 Praha 5   
Tel.: 210 082 412 
Datová schránka: qvfhk8t 
E-mail: info@vszdrav.cz 
http://www.vszdrav.cz 
Rektor: doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD.  

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

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. (dále jen VŠZ), Duškova 7, Praha 5 byla 
založena v roce 2004. Svoji činnost zahájila v roce 2005. VŠZ poskytuje studentům 
profesně zaměřené vysokoškolské vzdělávání vedoucí k získání kvalifikace pro výkon 
zdravotnického povolání. Posláním VŠZ je především umožnit studentům osvojit si, 
vzděláváním v realizovaných studijních programech, všestranný přístup 
k ošetřovatelské péči, vycházející z vědeckého základu ošetřovatelství – holismu, 
konkrétního modelu ošetřovatelské péče, ošetřovatelského procesu, výzkumu 
v klinické ošetřovatelské praxi. 

Cílem je naučit studenty ovládat systémový přístup, adekvátní postoje, způsoby 
myšlení, schopnosti správného rozhodování v náročných a měnících se situacích. 
Zaměření studia je praktické a umožňuje studentům získat kvalifikaci zdravotnického 
pracovníka s oprávněním k výkonu zdravotnického nelékařského povolání 
v realizovaných bakalářských studijních programech. Svoji tvůrčí činnost VŠZ 
zaměřuje na aplikaci vědomostí a dovedností do praxe a na spolupodílení se na 
naplňování národní zdravotní politiky cestou plnění vybraných úkolů Národní strategie 
ochrany a podpory zdraví a prevence nemoci a jejích jednotlivých akčních plánů. 
v rámci plnění třetí role vysokých škol je VŠZ edukačním centrem pro zvyšování 
zdravotní gramotnosti vybraných populačních skupin pro spádovou oblast Praha 
a Středočeský kraj. 

VIZE ŠKOLY 

VŠZ je soukromá vysoká škola poskytující různé formy vysokoškolského 
kvalifikačního vzdělání v oblasti zdravotnických nelékařských povolání s primárním 
zaměřením na oblast hl. m. Prahy a na Středočeský kraj. Jako čistě profesně 
zaměřená vysoká škola spolupracuje s předními zdravotnickými zařízeními 
a odborníky z oboru medicíny a ošetřovatelství. Klade důraz na individuální přístup ke 
studentům, otevřenost a transparentnost ve svých aktivitách s cílem propojení teorie 
s praxí a osobnostním rozvojem studenů tak, aby po ukončení studia byli absolventi 
plně připraveni na rychlé, reálné a bezproblémové pracovní uplatnění doma 
i v zahraničí. 

VŠZ pružně reaguje na potřeby vyplývající ze změn a vývoje v oblasti zdravotnictví. 
Aktivně podporuje spolupráci se zahraničními partnery, v rámci které studenti 
a akademičtí pracovníci využívají možnosti studijních či pracovních stáží. 

 

VÝCHODISKA 
Interní dokumenty školy 

- Strategický záměr rozvoje vzdělávací a tvůrčí činnosti Vysoké školy zdravotnické, o. 
p. s., pro období 2021-2025 (projednán a odsouhlasen na zasedání Akademické 
rady dne 23. 11. 2020) 

- Aktualizovaný strategický záměr rozvoje vzdělávací a tvůrčí činnosti Vysoké školy 
zdravotnické, o.p.s., pro rok 2021 (projednán a odsouhlasen na zasedání 
Akademické rady dne 23. 11. 2020 

- Listina programu Erasmus+ pro vysokoškolské vzdělávání 2015-2021, 2021 - 2025 
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Právní rámec programu Erasmus+  

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1288/2013 ze dne 11. prosince 
2013, kterým se zavádí program „Erasmus+“: program Unie pro vzdělávání, odbornou 
přípravu, mládež a sport a zrušují rozhodnutí č. 1719/2006/ES, č. 1720/2006/ES a č. 
1298/2008/ES. 
Personální zajištění mobilit a zahraniční spolupráce 

V rámci možností relativně malého neziskového subjektu, jaký VŠZ představuje, 
bylo přistoupeno ke kumulaci funkcí u některých zaměstnanců tak, aby byla 
optimalizována otázka pracovní náplně, jejího rozsahu a rovněž finančního plánování 
mzdových nákladů. 

Funkční zařazení pracovních míst zahrnutých do správy mobilit, jejich propagace 
v rámci školy a diseminace, tj. šíření výsledků získaných při mobilitách: 

- Vedení školy (rektorka, ředitel, prorektoři, tajemník) 
- Manažer PR 
- Manažer projektů 
- Manager programu Erasmus+ (oddělení zahraničních vztahů“) 
- Manažer kvality 
- Vedoucí kateder, resp. studijních skupin 

Pro zajištění plánu byly těmto pracovníkům vedením přiřazeny níže uvedené dílčí 
úkoly vyplývající ze strategických dokumentů školy. 

 

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU (SWOT ANALÝZA) 

V současném období VŠZ rozvíjí kontakty se zahraničními partnery v oblasti 
vzdělávání a probíhá spolupráce s významnými zdravotnickými institucemi a vysokými 
školami v Rakousku, Itálii, Slovenské republice, Španělsku, Polsku, Bulharsku. v rámci 
programu Erasmus+ mají studenti a akademičtí pracovníci možnost realizovat studijní 
a výukové pobyty, akademické a pracovní stáže a školení. 

Za účelem zjištění současného stavu bylo provedeno osobní zúčastněné šetření 
mezi studenty a pedagogy. Zároveň s ním probíhala informační kampaň o nových 
příležitostech, které přináší Erasmus+ v současném programovém období. 

Silné stránky /S/ – dynamická a flexibilní výměna informací o mobilitách; velikost 
školy a její přátelské prostředí, které umožňuje neformální komunikaci mezi 
akademickými pracovníky a studenty, rychlejší informační toky a zpětné vazby; konání 
studentských parlamentů za účelem motivace studentů k zapojení do mezinárodní 
spolupráce školy; konání porad vedení s akademickými pracovníky za účelem podpory 
jejich zapojení do zahraničních aktivit školy; přijetí personálních opatření ke zkvalitnění 
péče o zahraniční partnery a udržení strategie školy v rozvoji zahraniční projektové 
činnosti. 

Členství v Konsorcium Educa International o.p.s. umožňující flexibilnější 
poskytování služeb v rámci Erasmu+, včetně zajištění administrativních úkonů (např. 
Mobility Tool), což posiluje prostor pro propagační a informační činnost. 

Využití současných projektů probíhajících ve spolupráci se zahraničními partnery 
(např. projekt Safemedic, Storytelling) k rozšíření výměny studentů v rámci Erasmus+. 
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Slabé stránky /W/ – malý zájem studentů o mezinárodní mobilitu (včetně 
programu Erasmus+); malý zájem akademických pracovníků o mezinárodní 
spolupráci; informační oddělenost finančního managementu školy a oddělení 
zahraničních vztahů (zejména překážkou při povinném vykazování zpětné vazby 
o získání příspěvku a hospodaření s ním); absence jasného a promyšleného postupu 
komunikace o mobilitách a zahraniční spolupráci směrem k zaměstnancům 
i studentům, absence sběru, analýzy a práce se strategickými informacemi týkajícími 
se výzev k projektům, jejich naplňování a prognostice. Dále je velice složité v důsledku 
GDPR umístění jak našich studentů ve zdravotnických zahraničních zařízeních, tak 
i zahraničních studentů ve zdravotnických institucích v České republice. 

Příležitosti /O/ – posílení spolupráce s Národní agenturou; spolupráce se 
zahraničními odděleními ostatních podobně zaměřených škol v rámci ČR, resp. Prahy; 
zapojení studentů do propagace zahraničních aktivit školy při akcích pro veřejnost a 
s potenciálními studenty (při náborech a dnech otevřených dveří). Je potřeba lépe 
definovat cílové skupiny mobilit a zahraničních aktivit. 

Hrozby /T/ – malé finanční zdroje oproti veřejným vysokým školám na pokrytí 
vyššího počtu pracovníků zahraničního oddělení; nedostatečná jazyková vybavenost 
a dočasné ukončení výjezdů i přijímání zahraničních studentů v důsledku pandemie 
COVID-19. 
 

Analýza důvodů nízkého zapojení studentů, pedagogů a dalších zaměstnanců školy 

Hlavním důvodem nízkého zapojení studentů jsou právní restrikce od data 
zavedení GDPR, které jim nedovolují (nebo pouze za velmi ztížených podmínek) 
provádět praxi v zahraničních zdravotnických institucích, z tohoto důvodu je i obtížné 
realizovat studium, na které se ve většině VŠ váže právě praxe ve zdravotnických 
zařízeních. Dalším důvodem je poměrně malý počet vysokých škol v Evropě, které 
nabízejí zdravotnické nelékařské vzdělání na terciární úrovni. Mnohdy ale pramení 
nízké zapojení studentů také z nedostatečné jazykové připravenosti. 

PLÁN DALŠÍ ČINNOSTI 
Strategický plán programového období 2021-2025 

V nastávajícím období plánujeme definovat a propracovat informační kanály a toky 
směrem od Národního centra přes management školy a oddělení zahraničních vztahů 
směrem k zaměstnancům a studentům. Zvýšit motivaci zapojených osob jednak 
propagací možností výjezdů a na straně druhé navrhnout systém podpor a odměn za 
činnosti spojené se zahraničními aktivitami jak pro studenty, tak zaměstnance. 
v neposlední řadě rozvíjet síť zahraničních partnerů pro úspěšnou realizaci dalších 
projektů mobilit, stáží a školení. 
Dílčí cíle pro programové období 2021-2025 

Přínosy pro osobní a kariérní rozvoj studenta či zaměstnance jsou však zcela 
zřejmé a dostatečnou informační podporou se budou dále šířit v povědomí 
potenciálních zájemců. Vhodnými prostředky komunikace se za tímto účelem jeví: 

- Realizace osobních propagačních akcí o mobilitách mezi studenty, zohlednění 
individuálního přístupu k jednotlivým studentům 

- Návrh a podnícení účasti mezi studenty se specifickými potřebami 

- Prezentace dosažených výsledků na poli mezinárodní spolupráce (propagační video školy, 
celková koncepce managementu kvality odlišující školu od konkurence – velký potenciál 
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má propagace poskytování vzdělání v oborech veřejného zájmu a realizace jeho části 
studiem v zahraničí) 

- Zřízení prezentace (nástěnky) v místech častého pobytu osob (schodiště) 

- Za účelem propagace školy navenek také zmiňovat příklady dobré praxe oddělení 
zahraničních vztahů při pořádání dnů otevřených dveří, konferencí, absolventských setkání 
aj. akcí pořádaných školou 

- Využití Intranetu školy (IS) pro nepřímou komunikaci s potenciálními zájemci 

- Umístění fotogalerie ze zahraničních pobytů a akcí mobilit na Facebook a Instagram školy 

- Zmínka o možnostech programu Erasmus+ v inzerci o škole v médiích (zapojení do mobilit 
a klíčových akcí programů EU přispívá dobrému jménu školy) 

- Návrh, pilotní ověření a spuštění nového informačního systému školy s novými nástroji 
vnitřní komunikace (ze šetření mezi zaměstnanci a studenty zejména vyplývají tyto 
požadavky a potřeby: vzájemná provázanost, jednoduchá orientace, moderní design) 

- Zvýšit podíl využití možností E-mailového klienta (např. plán akcí zanášet do kalendáře 
sdíleného v aplikaci MS Outlook) 

- V rámci sdílení novinek a propagace možností mobilit a programů zahraniční spolupráce 
propracovat ve spolupráci s vedením a tajemnicí školy plány porad a Studentských 
parlamentů, aby odpovídali strategii, vizi a poslání školy, byli lépe organizované 
a informačně sdělné a méně časově náročné, v neposlední řadě měli měřitelné dopady na 
jejich účastníky (termínované úkoly, doložitelná plnění). 

 

Zúčastněné univerzity (s dalšími jednáme)  

 

1. Universita Degli Studi di Roma Tor Vergata, Italy 

2. Institut de Formation des Professionnels de Santé, Pontivy, France 

3. Trakia University, Stara zagora, Bulgaria 

4. Cyprus University of Technology, Department of Nursing, Cyprus 

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

6. Universida de Vigo, Spain 

7. Universitat Jaume I, Spain 

8. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 

9. AAU Amman, Jordan (Memorandum) 

10. Institute of Technology, Trailee, Ireland 

11. Goce Delcev University. Stip, Macedonia 

12. University of Malta 

13. Wrocław Medical University, Poland 

 
Realizujeme KA1 (Mobility), máme rozpracované KA2* (Budování kapacit) a KA3* 
(Strukturovaný dialog).  



 

42 
 

 

CÍLOVÉ SKUPINY PROPAGACE MOBILIT A ŠÍŘENÍ DOBRÉHO JMÉNA ŠKOLY 
• Zahraniční partneři 

• Uchazeči o studium 

• Noví studenti 

• Stávající studenti 

• Absolventi školy (absolventské stáže) 

• Zaměstnanci školy 

• Široká veřejnost; rodiče 

• Odborná veřejnost; asociace  

• a odborné společnosti 

• Konkurence „oborově příbuzné“ VŠ a VOŠ 
(sdílení dobré praxe mobilit) 

• Média (propagace školy realizovanými 
projekty) 

• Zaměstnavatelé (praxe v zahraničí)
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Informační toky, především u klíčových sdělení, je nutné přizpůsobit jednotlivým 
skupinám na míru, tj. při využití moderních technologií, se zohledněním strategických 
cílů školy, možností rozpočtu apod. Při jejich plánování – Co chceme, aby konkrétní 
cílová skupina věděla? Co chceme, aby udělala? 

PŘÍNOSY MOBILIT V RÁMCI PROGRAMU ERASMUS+ V OBECNÉ ROVINĚ 

a)  dosažení cílů strategického rámce evropské spolupráce v oblasti vzdělávání 
a odborné přípravy, včetně odpovídajících referenčních hodnot 

b)  dosažení udržitelného rozvoje partnerských zemí v oblasti vysokoškolského 
vzdělávání 

c)  dosažení celkových cílů obnoveného rámce pro evropskou spolupráci v oblasti 
mládeže 

d)  dosažení cíle rozvoje evropského rozměru ve sportu, zejména ve sportu na 
základní úrovni, v souladu s pracovním plánem Unie pro sport 

e)  prosazování evropských hodnot v souladu s článkem 2 Smlouvy o Evropské 
unii. 

SPECIFICKÉ CÍLE PROGRAMU ERASMUS+ 

a)  zlepšit úroveň klíčových kompetencí a dovedností se zvláštním ohledem na 
jejich význam pro trh práce a přispění k soudržné společnosti, především 
prostřednictvím větších příležitostí pro vzdělávací mobilitu a prostřednictvím 
prohloubené spolupráce mezi oblastí vzdělávání a odborné přípravy a světem 
práce; 

b)  podporovat zlepšování kvality, špičkovou kvalitu inovací a internacionalizaci na 
úrovni vzdělávacích institucí a institucí odborné přípravy, zejména 
prostřednictvím lepší nadnárodní spolupráce mezi poskytovateli vzdělávání 
a odborné přípravy a jinými zúčastněnými subjekty; 

c)  podpořit vznik evropského prostoru celoživotního vzdělávání a povědomí 
o něm, chápaného jako doplněk k reformám politik na vnitrostátní úrovni 
a prosazovat modernizaci systémů vzdělávání a odborné přípravy, zejména na 
základě prohloubené politické spolupráce, lepšího využívání unijních nástrojů 
pro transparentnost a uznávání kvalifikací a šíření osvědčených postupů; 

d)  rozšířit mezinárodní rozměr vzdělávání a odborné přípravy, zejména na základě 
spolupráce mezi institucemi v Unii a partnerských zemích v oblasti odborného 
vzdělávání a přípravy a v oblasti vysokoškolského vzdělávání, prostřednictvím 
zvýšení přitažlivosti evropských vysokoškolských institucí a podporou vnější 
činnosti Unie, včetně jejích rozvojových cílů, na základě podpory mobility 
a spolupráce mezi vysokoškolskými institucemi v Unii a partnerských zemích 
a cíleného budování kapacit v partnerských zemích; 

e)  zlepšit výuku a studium jazyků a podporovat značnou jazykovou rozmanitost 
Unie a mezikulturní povědomí; 

Mobilita Erasmus+ jako klíčová akce KA1 podporuje také mezinárodní mobilitu 
studentů a pracovníků do partnerských zemí a z partnerských zemí v souvislosti 
s vysokoškolským vzděláváním, včetně mobility organizované na základě společných, 
dvojích nebo vícenásobných diplomů vysoké kvality či společných výzev. 
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Realizují se tyto činnosti: 

a) mobilita studentů 2. a 3. ročníků a absolventů bakalářského cyklu. Tato mobilita 
může mít podobu studia v partnerské instituci nebo stáží či získávání zkušeností 
jako asistent nebo stážista v zahraničí. 

b) mobilita pracovníků v rámci ČR a země programu. Tato mobilita může mít podobu 
výuky či asistentských stáží nebo účasti na činnostech profesního rozvoje 
v zahraničí. 
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Plán mobilit a zahraniční spolupráce na období 2021-2025 

Dílčí priority Aktivity 
Očekávaný 
výsledek 

Realizátor 

Priorita aktivity 
v letech 2021-2025 Specifikace 

rizika 
Eliminace 

rizika 
Zdroje 

krytí/zabezpečení 

2
0
2
1
 

1
 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

2
0
2
4
 

2
0
2
5
 

Propagace 
a aktivní 
informovanost 
studentů 
o programu 
Erasmus+, 
otevřený přístup 
k informacím 

Vnímání 
potřeb 
studentů, 
identifikace 
zájemců 
o zahraničn
í studium 

Analýza vnímání 
poskytované 
informační báze 
o Erasmu+ 
a zahraničních 
projektech; 
Systematický sběr 
dat o motivaci 
studentů; 
Vytvoření 
informačních 
letáků, nástěnky, 
sdílení informací 
na webu školy 

Ředitel 
Manažer  
zahraničních 
vztahů 
Manažer PR 
Vedoucí 
kateder 

 
 

    Omezená 
personální 
kapacita školy, 
nízký zájem 
studentů, 
omezené 
možnosti 
osobního 
oslovení 
všech 
studentů 
zároveň 

Šíření 
dostatečného 
penza informací 
po Intranetu, 
webu školy, 
osobními 
propagačními 
setkáními; 
vytýčení priorit 
školy, 
systemizace 
řízení 

Erasmus+; vlastní 
zdroje;  
v rámci úvazku 

Propagace 
a aktivní 
informovanost 
studentů 
o programu 
Erasmus+, 
otevřený 
přístup 
k informacím 

Vnímání 
potřeb 
studentů, 
identifikace 
studentů se 
specifickým
i potřebami 
a individuál
ní přístup 
k nim 

Analýza vnímání 
poskytované 
informační báze 
o Erasmu+ 
a zahraničních 
projektech; 
Systematický 
sběr dat 
o motivaci 
studentů; 

Rektor 
Manažer 
zahraničních  
vztahů 
Manažer PR 
Vedoucí 
kateder 

 
 

    Omezená 
personální 
kapacita školy, 
nízký zájem 
studentů, 
omezené 
možnosti 
osobního 
oslovení 

Vytýčení priorit 
školy, 
systemizace 
řízení; zvážit 
zařazení 
možností 
výjezdů do 
propagačního 
videa školy 

Erasmus+; vlastní 
zdroje;  
v rámci úvazku 
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Vytvoření 
informačních 
letáků, nástěnky, 
sdílení informací 
na webu školy 

příslušných 
studentů 

Účast 
absolventů na 
zahraniční 
stáži v Itálii 
a zlepšení 
jazykové 
vybavenosti 
stávajících 
studentů 

Odborné 
stáže 
studentů 
v klinikách 
a oborově 
příslušnýc
h 
institucích 

Dle možností 
a situace alespoň 
1 student na zahr. 
stáži ročně; kurzy 
italštiny na škole 
v průběhu studia 

Manažer 
zahraničních 
vztahů 
(komunikace 
s partnery IC 
a propagace)  
Studijní 
oddělení 
(administrace 
studentů) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Výkyvy 
v zajištění 
přípravné 
etapy, 
zvýšené 
nároky na 
italský jazyk, 
nemožnost 
opustit na 
delší dobu 
zázemí 
v tuzemsku 
především u 
kombinované 
formy studia 

Udržení 
stávajícího 
stavu, podpora 
zpětné vazby od 
úspěšných 
účastníků 
programu, 
prohloubení 
komunikace 
s partnerem IC 

IC – International 
Consulting 

Zvýšení počtu 
účastníků na 
zahraničních 
odborných 
praxích 

Projekty 
menšího 
rozsahu se 
zahraniční
mi 
partnery; 
odborné 
praxe 
v zahraničí, 
se 
zaměřením 

Alespoň 2 
studenti 
v zahraniční firmě 
či klinice ročně 
(výměna 
studentů, 
zajištění letních 
praxí) 

Rektor 
Ředitel 
Manažer 
zahraniční 
spolupráce 
Koordinátork
a odborné 
praxe 

     Vliv 
konsorcia je 
značný, nižší 
kontrola ze 
strany VŠZ, 
odčerpání 
ON do 
Konsorcia 

Přesné zadání 
a smluvní 
ošetření 
spolupráce 
s možnostmi 

Konsorcium VŠ / 
Erasmus+ 
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na 
Rakousko, 
Německo 
a Švýcarsk
o 

Zahraniční 
studium 
studentů VŠZ 
v rámci 
programu 
Erasmus+ 

KA1 – 
Mobility 
studentů 

Alespoň 2 
studenti na 
zahraniční školu 
(společný, 
výměna); 
informační 
příručka E+; 
studenti 
studentům: Dny 
otevřených dveří 

Manažer 
zahraničních 
vztahů 
Manažer 
kvality 

     Nutnost 
zvýšené 
administrativ
y, 
vykazování, 
např. 
Learning 
Agreement 

Automatizace 
přijímání 
dokumentů ze 
zahraničních 
škol studijním 
oddělením 

Erasmus+; 
vlastní zdroje;  
v rámci úvazku 

Zahraniční 
studenti na 
naší škole 
v rámci 
programu 
Erasmus+ 
 

KA1 – 
Mobility 
studentů 

Zpracování 
informací 
o zahraničních 
aktivitách školy 
pro zahraniční 
studenty, zvážit 
nákladové 
zatížení 
překladem opor 
a systemizace 
průběhu studia; 
kurzy češtiny pro 
zahraniční 
studenty 

Ředitel 
Manažer 
zahraničních  
vztahů 
Studijní 
oddělení 
IT oddělení 

     Nabízíme jen 
český program 
vzdělávání, 
Nutnost 
zvýšené 
administrativy, 
vykazování 
Learning 
Agreements, 
chybějící 
prostředky na 
tlumočení 
a překlady  

Vytvořit systém 
zadávání úloh 
pro zahraniční 
studenty 
a navrhnout 
možnosti 
zavedení 
programu v AJ; 
vylepšit funkci 
informačního 
systému školy 

Erasmus+;  



 

48 
 

Propagace 
dobrého jména 
školy 
s využitím 
informací 
o zahraničních 
aktivitách 

Vazba na 
média, 
hledání 
řešení 
propagační
ch kanálů; 
zajistit 
i v průběhu 
konferencí 
a veř. akcí 
školy (dny 
otevřených 
dveří) 
šíření 
dobrého 
jména 
školy 
a povědom
í o jejích 
aktivitách; 
používání 
loga na 
jednotných 
dokumente
ch 

Využít příklady 
dobré praxe 
z minulých 
realizací projektů; 
systematizovat 
způsob předávání 
informací na web 
školy a jiné 
komunikační 
kanály, začlenit 
Erasmus+ do 
propagačního 
videa 

Rektor 
Ředitel 
Manažer PR; 
Manažer 
projektů 

     Nedostatečný 
počet aktivit 
realizovaných 
v minulosti; 
personální 
zabezpečení 
v malém 
rozsahu; 
chybějící 
finanční zdroje 
na nákladná 
reklamní 
sdělení 
v médiích/veř. 
sdělovacích 
prostředcích 

Zlepšení 
funkčnosti 
a modernity 
informačního 
systému školy, 
propojení 
modulů 
s emaily, 
webem 
a zvýšení 
interaktivity; 
zapojení 
komunikace 
přes sociální 
sítě 

Erasmus+; vlastní 
zdroje;  
v rámci úvazku 

 
Priorita 

vysok
á 

střední nízká 
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PŘÍLOHA Č. 3 DLOUHODOBÝ ZÁMĚR KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE PRO OBDOBÍ 
2021-2025 

 

 

 

 

 

 

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR 
KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE 

PRO OBDOBÍ 2021-2025 
 

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, O. P. S. 

V PRAZE 5  
 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE o VYSOKÉ ŠKOLE 
Úplný název soukromé vysoké školy: Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. 
Používaná zkratka názvu: VŠZ 
Adresa: Duškova 1094/7, 150 00 Praha 5   
Tel.: 210 082 412 
Datová schránka: qvfhk8t  
E-mail: info@vszdrav.cz 
http://www.vszdrav.cz 
Rektor: doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. 

mailto:info@vszdrav.cz
http://www.vszdrav.cz/
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Poslání školy 
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. (dále jen VŠZ), Duškova 7, Praha 5 byla 

založena v roce 2004. Svoji činnost zahájila v roce 2005. VŠZ poskytuje studentům 
profesně zaměřené vysokoškolské vzdělávání vedoucí k získání kvalifikace pro výkon 
zdravotnického povolání. Posláním VŠZ je především umožnit studentům osvojit si, 
vzděláváním v realizovaných studijních programech, všestranný přístup 
k ošetřovatelské péči, vycházející z vědeckého základu ošetřovatelství – holismu, 
konkrétního modelu ošetřovatelské péče, ošetřovatelského procesu, výzkumu 
v klinické ošetřovatelské praxi. Cílem je naučit studenty ovládat systémový přístup, 
adekvátní postoje, způsoby myšlení, schopnosti správného rozhodování v náročných 
a měnících se situacích. Zaměření studia je teoreticko-praktické a umožňuje 
studentům získat kvalifikaci zdravotnického pracovníka s oprávněním k výkonu 
zdravotnického nelékařského povolání v realizovaných bakalářských studijních 
programech. Svoji tvůrčí činnost VŠZ zaměřuje na aplikaci vědomostí a dovedností do 
praxe a na spolupodílení se na naplňování národní zdravotní politiky. v rámci plnění 
třetí role vysokých škol je VŠZ edukačním centrem pro zvyšování zdravotní 
gramotnosti vybraných populačních skupin pro spádovou oblast Praha a Středočeský 
kraj. 

 

VIZE ŠKOLY 
VŠZ je soukromá vysoká škola poskytující různé formy vysokoškolského 

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

 

NAPLNĚNÍ VIZE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2021-2025 

V rámci minulého období byl Strategický plán komunikační strategie pro období 
2016-2020 naplněn dle stanovených hlavních a dílčích cílů v celém rozsahu, a to i přes 
nastavená opatření v rámci zamezení šíření epidemie COVID-19 v posledním roce. 
z důvodu zachování kontinuity je nutné v nastavených komunikačních procesech 
pokračovat, sledovat trendy, případně nastavená schémata aktualizovat. Aktivně 
pracovat na aktualizaci a modernizaci jednotlivých komunikačních platforem. 

Jednou z nejvýraznějších změn pro předchozí období byla implementace 
nového informačního studijního systému (IS VŠZ), který byl pořízen prostřednictvím 
programu OPVV. Dodavatelem IS VŠZ je Masarykova univerzita. Systém provozuje 
a vyvíjí Fakulta informatiky Masarykovy univerzity vlastními silami od roku 1999. 
Podporuje studijní administrativu, e-learning a komunikaci uvnitř školy řadou nástrojů 
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a je masivně využíván. k provozu v tomto rozsahu bylo vyvinuto unikátní technologické 
řešení. Systém získal prestižní ocenění ISA Award 2009 a EUNIS Elite Award 2005.  

Od konce roku 2018 docházelo k postupnému přesouvání obsahu SharePointu 
(tj. především studijních opor) a Bakalářů (tj. především studijní agendy) do nového 
studijního informačního systému. Ten umožňuje výrazně větší interakci studentů 
a pedagogů. 

Ve sledovaném období byla spuštěna pravidelná dotazníková šetření pro 
studenty školy, zaměstnance a také absolventy. 

VŠZ se aktivně účastnila celostátně organizovaných výzkumů zastřešených 
Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR v realizaci Centra pro studium 
vysokého školství, v.v.i.  Přestože tato šetření narušila kontinuita interních projektů 
tohoto druhu, jejich přínos jak po stránce obsahové, tak srovnávací s ostatními 
vzdělávacími institucemi v ČR byl pro VŠZ velkým přínosem. 

Jednalo se o šetření: 
ABSOLVENT 2018 – sběr probíhal na konci roku 2018 (analýza dat pak v 1. pol. 
2019), cílovou skupinou byli absolventi z období 2013-2017, šetření bylo rozděleno na 
dvě části:  

a) analýza absolvovaného studia v souvislosti s přechodem a uplatněním na trhu práce a popis 
profesní dráhy absolventů vysokých škol; 

b) kvality zapojení absolventů na trh práce a jejich krátkodobé i dlouhodobé uplatnitelnosti 
s ohledem na získané vzdělání z pohledu zaměstnavatelů. 
 

EUROGRADUATE – sběr probíhal na konci roku 2018 (analýza dat v průběhu roku 
2019), mezinárodní projekt zahrnující 8 evropských zemí pod vedením konsorcia za 
finanční podpory EU programu Erasmus+, cílovou skupinou absolventi 
z akademických let 2012/13 a 2016/17. Cílem výzkumu bylo mezinárodní srovnání 
uplatnění absolventů vysokých škol na trhu práce včetně reflexe k vysokoškolskému 
studiu. 
 

EUROSTUDENT VII – sběr probíhal v období od 9. května do 30. června 2019 ve 
spolupráci s přibližně 40 českými veřejnými i soukromými vysokými školami. Vysoké 
školy samy oslovovaly své studenty s cílem srovnat identifikaci studentů 
s jednotlivými VŠ, problémy se studiem, ekonomickou situaci studentů a jejich 
zaměstnanost, jazykové znalosti a mobility. Výsledky šetření lze k nalezení: 

https://www.csvs.cz/wp-content/uploads/2019/12/Shrnuti_EUROSTUDENT_CZ.pdf 
  

https://is.muni.cz/clanky/2009_tz_ISA_Awards
https://is.muni.cz/clanky/2005_eunis_elite_award
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VÝCHODISKA 

Hlavní východiskem Strategického plánu pro nové období je revize a případná 
aktualizace SWOT analýzy, komunikačních kanálů a cílových skupin. Základním 
předpokladem je zachování kontinuity při sledování nejnovějších trendů, a to 
především ve smyslu technologických inovací. 

 
SWOT analýza 

-  SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

In
te

rn
í 

fa
k

to
ry

 

• Individuální a přátelský přístup 

• Tradice VŠZ 

• Intranet (Informační systém VŠZ) 

• Reference absolventů 

• Kontinuita sběru dat 

• Nový studijní program 

• Úzké propojení s odbornou praxí 

• Napojení na akreditovaná 
zdravotnická zařízení 

• Web školy (technologická stránka) 

• Korporátní identita 

• Onboarding nových zaměstnanců 

• Sociální sítě 

• Demotivovaní zaměstnanci 

• Absence koncepce absolventského 
klubu 

• Možnost plného využívání nástrojů 
sociálních sítí 

 PŘILEŽITOSTI HROZBY 

E
x
te

rn
í 

fa
k

to
ry

 

• Popularizace zdravotnické 
kvalifikace v rámci epidemie COVID-
19 

• Minimální konkurence v rámci 
regionu 

• Intervence zdravotnických zařízení 
(praxe) 

• Přechod na distanční formu výuky  
včetně online formy prezentace 
a výuky 

• Stagnující populační křivka 

• Ekonomicko-politická nestabilita 
spojená s COVID epidemií 

• Nové virtuální (nekontaktní) formy 
výuky 

• Nejasný rozpočet na realizaci 
marketingových aktivit 

• Rozvoj nových sociálních sítí 
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PLÁN 

HLAVNÍ CÍLE 

V komunikační strategii pro nové období je možné vyjít ze stávající segmentace 

cílových skupin z předchozího období. Ta zůstává víceméně nezměněna a je kladen 

na důraz v pokračování aktuálně nastavených komunikačních strategiích. Výraznější 

revizi je nutno podrobit jednotlivé komunikační kanály, kde je nutné reagovat 

především na progresivní technologický vývoj, na který je pak úzce navázána 

obsahová aktualizace. Cílem je následné maximální zefektivnění komunikace. 

SHRNUTÍ SOUČASNÉ SITUACE 

Aktuálně probíhá komunikace napříč všemi stanovenými cílovými skupinami, 
prostřednictvím všech komunikačních kanálů. Zatímco segmentace cílových skupin je 
stabilní, a i do dalších období se jeví jako konstantní, pro úspěšnou komunikační 
strategii je nezbytně nutné sledovat trendy elektronické komunikace (web, sociální 
sítě, online obecně, …). Situace spojená s šířením viru COVID-19 a nastavená 
epidemiologická opatření v letech 2020-21 tyto trendy nekompromisně implementuje 
do praxe.  
Dílčí cíle 

Dílčí cíle pro nový strategický plán nejsou vztaženy na cílový segment, ale na 
komunikační kanály. Ve většině případů pak dochází s aktualizací/inovací 
informačního kanálu k zasažení více cílových skupin. Plán v příloze je stejně jako 
v předchozím období koncipován na základě cílových skupin, což umožňuje 
nahlédnutí na komunikační strategii z různých perspektiv. 
CÍLOVÉ SKUPINY KOMUNIKACE 

• Uchazeči o studium 

• Noví studenti 

• Absolventi školy 

• Široká veřejnost; rodiče 

• Odborná veřejnost; asociace a odborné společnosti 

• Konkurence „oborově příbuzné“ VŠ a VOŠ 

• Média 

• Zaměstnavatelé 

• Zahraniční partneři 

• Stávající studenti 

• Zaměstnanci školy 

• Noví zaměstnanci školy 

NÁSTROJE VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ KOMUNIKACE 
• Intranet školy – Informační systém  VŠZ (https://is.vszdrav.cz/) 

• Webové stránky školy (www.vszdrav.cz) 

https://is.vszdrav.cz/
http://www.vszdrav.cz/
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• Sociální sítě (Facebook, Instagram, YouTube) 

• Tištěné materiály/propagace  

• Eventové akce 

• Projektové aktivity 

Intranet školy – IS VŠZ (https://is.vszdrav.cz/) 
Nový informační systém VŠZ (dále IS VŠZ) byl implementován v předchozím 
strategickém období (2018-2019) v rámci Operační programu Výzkum, vývoj 
a vzdělání EU pod záštitou MŠMT ČR. Dodavatelem systému včetně jeho technického 
supportu je Fakulta informatiky Masarykovy univerzity v Brně. z důvodu velkého 
záběru systému a jeho komplexního řešení informačních, studijních, archivačních 
i náborových funkcí přesahuje adaptace na nový informační systém i do nového 
strategického období. a to ne ve svých bazálních funkcích, ale v rámci vytěžení 
systému s využitím všech jeho funkcionalit. 
IS VŠZ nabízí dvě formy přístupu: neautorizovanou a autorizovanou. 

a) Neautorizovaný přístup (bez identifikace) 
– rozhraní určené o zájemce o studium s možností založení přihlášky ke studiu na 

základě vypsaného přijímacího řízení; 
– podrobnosti k jednotlivým studijním programům (cíle studijního programu, studijní 

plán, přijímací řízení, atp.). 
 

b) Autorizovaný přístup (s identifikací)  
– kompletní studijní materiály (opory ke studiu); 
– kompletní studijní agenda; 
– sylaby a rozvrhy; 
– dokumentové servery a úschovny; 
– e-mailový klient (školní e-mail); 
– elektronické nástěnky, diskusní blogy 
– finanční záležitosti 

Cílový segment: 

Neautorizovaný přístup: Uchazeči o studium, Široká veřejnost; rodiče, Odborná 

veřejnost; asociace a odborné společnosti, Konkurence „oborově příbuzné“ VŠ 

a VOŠ, Média, Zaměstnavatelé, Zahraniční partneři 

Autorizovaný přístup: Stávající studenti, Zaměstnanci školy, Noví zaměstnanci školy 

Klíčové aktivity:  
• automatizace naformátovaných funkcí systému; 

• maximální vytěžení všech funkcí systému; 

• sledování aktuálnosti obsahu; 

• „čištění“ systému od balastu a neaktuálních informací; 

• školení aktivních uživatelů systému pro využívání pokročilejších funkcí. 

 

 

 

https://is.vszdrav.cz/
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Webové stránky školy – (http://vszdrav.cz/) 

Webové stránky školy byly vytvořeny v roce 2008 a v roce 2018 byly aktualizovány. 

Byla přidána metrika Google Analytics, jejíž prostřednictvím je možné sledovat aktuální 

i historickou návštěvnost webových stránek, chování návštěvníků včetně jejich 

základní segmentace (věk, pohlaví, region). GA zároveň umožnují vyhodnocení 

jednotlivých akvizic, a to jak z organického vyhledávání, sociálních sítí případně 

realizovaných reklamních kampaní.  

Velký důraz je kladen na aktuálnost obsahu webových stránek, ta je zajišťována 

interně prostřednictvím redakčního systému. 

Technologicky již bohužel stránky nejsou schopné reflektovat požadavkům na 

nejnovější trendy (responzivní web, modulární redakční systém, optimalizace pro 

vyhledavače, navigační systém, moderní webdesign). Vzhledem k nejširšímu záběru 

komunikačního kanálu je prioritním cílem pro nové strategické období modernizace 

webových stránek Vysoké školy zdravotnické. 

Cílový segment: 

Uchazeči o studium, Široká veřejnost; rodiče, Odborná veřejnost; asociace 

a odborné společnosti, Konkurence „oborově příbuzné“ VŠ a VOŠ, Média, 

Zaměstnavatelé, Zahraniční partneři, Stávající studenti, Zaměstnanci školy, Noví 

zaměstnanci školy 

(pozn: všechny cílové skupiny) 

Klíčové aktivity:  
• specifikace nového webu; 

• tvorba nového webu; 

• plnění obsahu nového webu; 

• korektura a testování webu; 

• školení nového redakčního systému; 

• analýza metriky webu; 

• propagace webu/školy. 

Sociální sítě 

VŠZ se aktivně prezentuje také na sociálních sítích Facebook, Instagram a YouTube. 
Založení dalších platforem na nově vznikajících platformách sociálních sítí se odvíjí od 
poptávky studentů, akademiků a trhu a na rozvoji jednotlivých platforem. Nelze tedy 
dopředu zcela jasně predikovat. 
FACEBOOK 
Facebook se v minulém sledovaném období stal standardně používaným 
komunikačním kanálem a z původních cca 500 sledujících v roce 2015 došlo 
k navýšení uživatelů víc než 6x. Přes facebook jsou komunikovány informace o studiu, 
události školy, nábor nových studentů, ankety a dotazníky. Platforma je zpracovávána 
interně školou (PR manažer), není přesně stanoven počet příspěvků, obsahy se 
zveřejňují dle aktuálního dění a potřeby. 

http://vszdrav.cz/
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Od roku 2018 probíhají placené kampaně na nábor studentů. Velkým přínosem 
kampaní je jejich měřitelnost, navyšování počtu studentů, masové šíření imageové 
informace o existenci školy a v neposlední řadě akvizice nových sledujících 
facebookové profilu. 
 

  
 

Cílový segment: 

Uchazeči o studium, Široká veřejnost; rodiče, Odborná veřejnost; asociace 

a odborné společnosti, Konkurence „oborově příbuzné“ VŠ a VOŠ, Média, 

Zaměstnavatelé, Zahraniční partneři, Stávající studenti, Zaměstnanci školy, Noví 

zaměstnanci školy 

(pozn: všechny cílové skupiny) 

Klíčové aktivity:  
• akvizice nových sledujících; 

• optimalizace a vytěžení funkcí fcb; 

• zavedení nových kampaní a specifikace cílových skupin; 

• informování o studiu a novinkách školy; 

• školení nových funkcionalit a nastavení. 

 
INSTAGRAM 
V roce 2018 vstoupila VŠZ také na Instagram. Správa profilu byla svěřena od roku 
2019 studentům ze studijního programu Zdravotnické záchranářství, který je 
dlouhodobě jedním z volnočasově nejaktivnějším. Studenti zde prezentují zejména 
zážitky ze sportovních kurzů – vodní záchrana, horská záchrana a kurz horolezeckého 
záchranářství. Instagram v tuto chvíli není propojen s facebookovým profilem. 
Vzhledem k současném migraci mladých lidí na tuto platformu, nabízí v současné 
době Instagram případný potenciál pro svůj rozvoj. 

Cílový segment: 

Uchazeči o studium, Široká veřejnost; rodiče, Odborná veřejnost; asociace 

a odborné společnosti, Konkurence „oborově příbuzné“ VŠ a VOŠ, Média, 
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Zaměstnavatelé, Zahraniční partneři, Stávající studenti, Zaměstnanci školy, Noví 

zaměstnanci školy 

(pozn: všechny cílové skupiny) 

 

Klíčové aktivity:  
• prezentace školy – neformální a přátelská komunikace; 

• akvizice nových uživatelů; 

• sdílení studentských případně absolventských zážitků; 

• navázání profesních vazeb; 

• kampaně. 

 

YOUTUBE KANÁL 
Prioritní funkcí YouTube kanálu VŠZ je archivace a zpřístupňování videopříspěvků. 
Propagační funkce kanálu potažmo VŠZ není prioritou platformy, hlavním cílem je 
prezentace. Obsahové zaměření příspěvků je různorodé od edukačního přes 
zveřejňování videí ze zážitkových kurzů po prezentaci zaměstnanců školy v médiích. 

 
Cílový segment: 

Uchazeči o studium, Široká veřejnost; rodiče, Odborná veřejnost; asociace 

a odborné společnosti, Konkurence „oborově příbuzné“ VŠ a VOŠ, Média, 

Zaměstnavatelé, Zahraniční partneři, Stávající studenti, Zaměstnanci školy, Noví 

zaměstnanci školy 

(pozn: všechny cílové skupiny) 

Klíčové aktivity:  
• prezentace školy – prezentační video školy; 

• úložiště; 

• možnost živých přenosů (např. DOD, informace o škole); 

• online trendy. 
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Tištěné materiály/propagace 

Dlouhodobou komunikační strategií v kategorii printových médií je udržování 

povědomí o škole v rámce rejstříkových katalogových seznamů vysokých škol (Atlas 

školství, Kam po maturitě, …). Celá řada těchto aktivit se plynule překlápí od online 

formy. Do samostatné náborové případně image kampaně v tištěných médiích VŠZ 

z důvodu nízké efektivity a vysoké ceny neinvestuje.  

Součástí tištěných materiálů VŠZ jsou dlouhodobě informační letáky: Studium na VŠZ 

a Průvodce studiem. Cílem je informování o nabízených studijních programech 

a pomoc novým studentům v zorientování se na škole. Velký důraz je kladen na 

průběžnou aktualizaci těchto materiálů a jejich průběžné doplňování. 

Současně qvazi tištěnou/online formou je získávána zpětná vazba studentů, 

absolventů a zaměstnanců školy. 

 

TIŠTĚNÉ MATERIÁLY 
Leták Studium na VŠZ – informační materiál zaměřený na kompletní informace 
o možnostech studia na VŠZ, jednotlivých studijních programech, přijímacím řízení, 
odborné praxi a financování studia. Letáky jsou používány zejména pro nové zájemce 
o studium, případně pro nábor nových zájemců. v elektronické podobě je pravidelně 
zasílán studentům maturitních ročníků SŠ a výchovným poradcům. Distribuuje se 
v rámci Dne otevřených dveří.  

Cílový segment: 

Uchazeči o studium, Široká veřejnost 
Leták Průvodce studiem na VŠZ – informační materiál určený novým studentům 
VŠZ, jehož cílem je poskytnout studentům základní nezbytné informace o chodu 
vysoké školy. Najdou zde informace týkající se studijního oddělení, odborných praxí, 
informačního systému VŠZ, kontakty na akademické pracovníky, orientační plán 
budovy a mnoho dalších. 

Cílový segment: 

Noví studenti, Stávající studenti 
REJSTŘÍKOVÉ KATALOGY VŠ 
V tištěných médiích je v plánu pro další období udržovat VŠ v rejstříkových seznamech 
škol. Řada vydavatelů však postupně přechází z tištěné formy do online prostoru. 
Cílem je sledovat nové trendy. 
Pro začátek sledovaného období VŠ participuje na: 

Atlas školství (tisk) 
Kam po maturitě (tisk, online) 
Vysokeskoly.cz (online) 
Vysokeskoly.com (online) 
SeznamSkol.eu (online) 

 
Cílový segment: 

Uchazeči o studium, Široká veřejnost 
Klíčové aktivity:  
• pravidelná aktualizace informací a profilů; 
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• PR články; 

• zviditelnění a popularizace VŠZ; 

• budování image stabilní odborné instituce na trhu vzdělávání; 

• sledování konkurence a nových trendů. 

 
DOTAZNÍKOVÁ ŠETŘENÍ 
Prostředek získávání zpětné vazby, případných podnětů či stížností. v různých 
intervalech jsou pravidelně zpracovávána tato šetření: zájemci o studium, studenti, 
absolventi a zaměstnanci. v přechozím strategickém období byla šetření řešena 
zejména papírovou formou z důvodu větší návratnosti (mimo absolventů), ke konci se 
pak začalo přecházet na online platformu zejména kvůli výraznému snížení 
administrativy. Cílem pro nové strategické období je revize všech dotazníkových 
šetření (s inspirací v národních a mezinárodních šetřeních realizovaných v letech 
2018-2020) s cílem maximální aktualizace dotazníku při zachování co největší 
kontinuity výzkumu. 

- ZÁJEMCI o STUDIUM 

U zájemců o studium jsou zjišťovány motivy pro volbu studia, preferovaný studijní 
program a využívané informační zdroje.  
 

- STUDENTI 

Ve studentském dotazníkovém šetření se zjišťuje zpětná vazba o studii v probíhajícím 
semestru, a to nejen z pohledu studia samotného, ale také ve vztahu k technicko-
materiálnímu vybavení školy, akademickým pracovníkům, výukovým pomůckám, 
komunikačním a informačním studijním zdrojům.  

- ABSOLVENTI 

Dotazníkové šetření pro absolventy je realizováno ve větších intervalech z důvodu 
respektování soukromí. Zároveň se zavedením studijních e-mailů je situace 
komplikována sběrem soukromých kontaktů. Tento mechanismus musí být nastaven 
pro nové strategické období. Cílem šetření je získat zpětnou vazbu ohledně uplatnění 
absolventů v praxi, využitelnost teoretických a praktických poznatků v praxi, případně 
návrhy na zlepšení s cílem maximálního přiblížení teoretické výuky směrem k praxi.  

- ZAMĚSTNANCI 

Dotazníkové šetření pro zaměstnance probíhá pravidelně 1x za rok a jeho cílem je 
získat zejména informace o motivaci a spokojenosti zaměstnanců, pracovní 
atmosféře a podněty pro případné inovace a zlepšení.  
Cílový segment: 

Uchazeči o studium, Studenti, Absolventi, Zaměstnanci 
Klíčové aktivity:  
• získávání zpětné vazby; 

• aktualizace SWOT analýzy; 

• bezprostřední řešení aktuálních problémů; 

• zvyšování pocitu sounáležitosti s institucí.  
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Eventové akce 

Koncem minulého strategického období dochází k utlumení tohoto druhu akcí, a to 

z důvodů závažné epidemiologické situace. Část možných aktivit je přesunuta do 

online prostoru, u akcí, kde je kladen důraz na osobní kontakt dochází k jejich 

utlumení. Pro nové strategické období je nutná revize stávajících akcí a jejich návrat 

do komunikačních strategie VŠZ dle vývoje situace, která je velice obtížně 

predikovatelná. 

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
Pravidelná jarní prezentace školy a studijních programů pro nové zájemce. Pro nové 
strategické období je nezbytné připravit prezentaci školy i bez nutnosti fyzického 
kontaktu se zájemci o studiu. Případně kombinace virtuálního a osobního přístupu. 
Tím dojde k rozšíření cílové skupiny zájemců. Zájemci, kteří nemají možnost osobního 
kontaktu (z důvodu vzdálenosti, případně časového vytížení) mohou prohlédnout 
prostory školy a nabídku studia virtuální formou. Zájemci o studium, kteří preferují 
osobní kontakt budou mít nadále možnost navštívit standardní den otevřený dveří 
pořádaný v budově školy. 

 Cílový segment: 

Uchazeči o studium, Široká veřejnost 
Klíčové aktivity:  
• aktualizace prezentace VŠZ; 

• videoprohlídka školy; 

• kombinace virtuálního a tradičního DOD. 

 

STUDENTSKÝ PARLAMENT 
Pravidelné otevřené setkávání zástupců studijních skupin s vedením VŠZ. Cílem akce 

je získání přímé zpětné vazby ohledně studijních záležitostí a případných vzniklých 

problémů spojených se studiem a samotným chodem vysoké školy. Výstupem z této 

akce jsou zveřejňované zápisy, k nim mají prostřednictvím IS VŠZ všichni studenti 

i zaměstnanci školy. 

Cílový segment: 

Studenti, Zaměstnanci školy 
Klíčové aktivity:  
• přímá interakce se studenty školy; 

• zpětná vazba studentů; 

• odkrývání případných slabých stránek VŠZ; 

• možnost otevřené diskuze. 
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OŠETŘOVATELSKÁ KONFRENCE, SEMINÁŘE, WORKSHOPY 
Prezentace VŠZ jako odborné instituce je zajišťována především pořádáním akcí, 
které se zabývají ošetřovatelskou problematikou případně nelékařskou zdravotnickou 
profesí. Již od svého vzniku pořádá VŠZ ošetřovatelskou konferenci, která se 
pravidelně soustřeďuje na aktuální témata řešená v rámci ošetřovatelství 
(Problematika seniorů v ošetřovatelské péči, Nové trendy a technologie 
v ošetřovatelství, Preventivní programy v ošetřovatelské péči, Vzdělávání ve 
zdravotnictví, apod.) Tradičním výstupem je veřejně přístupný elektronický sborník.  
Ošetřovatelská konference však není jedinou edukační akcí toho druhu. VŠZ 
pravidelně pořádá workshopy a semináře v návaznosti na aktuální téma, které 
zastřešují vždy renomované autority a odborníci z dané oblasti (Invazivní žilní vstupy, 
očkování proti chřipce, onkologické workshopy). 
Součástí této aktivity je také pravidelné setkání se zástupci odborné praxe 
(náměstkyně ošetřovatelské péče, vrchní sestry, personalisti) formou BURZY PRÁCE. 
Smyslem této akce není pouze prezentace zaměstnavatelů pro budoucí absolventy, 
ale zároveň „společenské setkání“, které umožňuje výměnu informací klinické praxe 
s akademickým prostředím, případné získání zpětné vazby ohledně aktivit studentů 
z jejich odborných praxí. 

Cílový segment: 

Uchazeči o studium, Široká veřejnost; rodiče, Odborná veřejnost; asociace 

a odborné společnosti, Konkurence „oborově příbuzné“ VŠ a VOŠ, Média, 

Zaměstnavatelé, Zahraniční partneři, Stávající studenti, Zaměstnanci školy, Noví 

zaměstnanci školy 

Klíčové aktivity:  
• upevňování pozice odborné flexibilní instituce; 

• sledování aktuálních trendů v nelékařském sektoru; 

• spolupráce s renomovanými odborníky z praxe; 

• zpětná vazba z klinických pracovišť; 

• mapování trhu práce; 

• navazování nových kontaktů. 

 
VELETRHY 
Prezentace na veletrhu pomaturitního vzdělávání Gaudeamus je od roku 2019 
součástí komunikační strategie školy jako forma představení studijních programů 
budoucím maturantům. Součástí prezentace je především první kontakt případných 
uchazečů se studijním oddělením a osobní představení školy. 
Vzhledem k velkým finančním nákladům a současné epidemiologické situaci VŠZ 
neplánuje pro další strategické období veletržní aktivity více rozšiřovat. 

Cílový segment: 

Uchazeči o studium, Široká veřejnost; rodiče 

Klíčové aktivity:  
• vytváření image školy; 

• nábor nových studentů; 

• mapování konkurence; 
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• navazování nových kontaktů. 

 

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA 
VŠZ využívá moderní výukové metody, mezi nejoblíbenější z nich patří zážitková 
pedagogika. Původní sportovní kurzy jsou propojeny se simulací nejrůznějších 
kritických stavů, KPR apod. Nezúčastňují se pouze studenti programu Zdravotnický 
záchranář, ale všichni studenti napříč školou, ke kterým se stále častěji přidávají naši 
absolventi. Konkrétně se jedná o kurz vodního instruktora, kurz s Horskou záchranou 
službou a kurz záchrany nad volnou hloubkou a ve výšce (horolezecký). Tyto kurzy 
svým způsobem suplují i klasické adaptační pobyty, které VŠZ nepořádá. 

Cílový segment: 

Stávající studenti, Absolventi školy, Zaměstnanci školy 

Klíčové aktivity:  
• zpětná vazba získávání informací o studiu; 

• zatraktivnění studia; 

• moderní forma výuky; 

• integrace absolventů; 

• zvyšování všestrannosti. 

 

SETKÁNÍ ABSOLVENTŮ 
Pravidelné roční setkání absolventů, které se konalo v období 2014-2017 bylo pro 
nízkou účast zastaveno a do dalšího strategického období jsou plánovány pouze 
výroční setkání. z epidemiologických důvodů však nebylo uskutečněno výroční 15. 
setkání. v plánovaném strategickém období by mělo být uskutečněno 20. setkání 
absolventů. 

Cílový segment: 

Odborná veřejnost; asociace a odborné společnosti, Konkurence „oborově příbuzné“ 

VŠ a VOŠ, Média, Zaměstnavatelé, Zahraniční partneři, Zaměstnanci školy, Noví 

zaměstnanci školy 

Klíčové aktivity:  
• zviditelnění školy jako tradiční stabilní instituce; 

• oslava výročí; 

• setkání s absolventy a partnery; 

• navázání nových profesních kontaktů; 

• budování absolventského klubu. 

 
TEAMBUILDING 
Aktivita pro zaměstnance VŠZ. Neformální setkání zaměstnanců spojené s kulturně-
historicky-turisticko-sportovním programem. Mimo tradiční zářijový teambuilding 
pořádá pro své zaměstnance každoroční bowlingový turnaj spojený s vánočním 
večírkem. 

Cílový segment: 
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Zaměstnanci školy, Noví zaměstnanci školy 

 
Klíčové aktivity:  
• tmelení kolektivu VŠZ; 

• zvyšování loajality zaměstnanců; 

• společenská událost; 

• forma benefitu. 

 

SHRNUTÍ 

Klíčové aktivity pro rok 2021-2025 
• Kompletní vytěžení funkcí intranetu (IS VŠZ) 

• Nové webové stránky školy včetně kompletní aktualizace obsahu 

• Zaměření na nové trendy v oblasti sociálních sítí 

• Pravidelná revize a aktualizace tištěných materiálů 

• Nová koncepce absolventského klubu 

• Kontinuita a průběžná revize dotazníkových šetření 

• Případný přesun eventových aktivit do online prostředí
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Plán komunikace s výhledem do roku 2021-2025 

Cílová 
skupina 

Aktivita/klíčo
vá sdělení 

Komunikační kanál Očekávaný výsledek Termín 
a priorita 
aktivity 

Realizátor Zdroje 
krytí/zabezpeče
ní 

VŠZ – 
všechny 
cílové 
skupiny 

Vytvoření 
korporátní 
identity  
 

IS VŠZ – dokumentový 
server 

- jednotné užívání loga 
- hlavičkový papír 
- elektronický podpis 
- vizitky 
- směrnice, dodatky 

ÚLOŽIŠTĚ VŠZ 
- struktura adresářů 
- odstranění balastu 
- onboarding info 

Pravidla korporátní 
identity 
Revize dokumentů 
Strukturalizace disků 

zahájení 
2021 

Manažer PR 
 

Vlastní zdroje 
 

Metrika 
komunikačníc
h kanálů 
Využívání 
nových funkcí 
nabízených 
soc. sítěmi 
Školení FCB 
BM, 
Instagram, 
SEO, PPC 
kampaně 

WEB - Google Analytics 
- sledování návštěvnosti 

a akvizic webových 
stránek 

- sledování probíhajících 
internetových kampaní 

FCB a INSTAGRAM 
- analýza počtu sledujících 
- rozbor akvizice 

z placených kampaní 

Komplexní info 
o návštěvnosti webu 
a soc. sítích 
Přesnější segmentace 
uživatelů 
Analýza vynaložených 
prostředků na reklamu 
Cílení a zvyšování 
návštěvnosti 

průběžně 
 

Manažer PR 
 

Vlastní zdroje 
Školení pro 
zefektivní 
využívání funkcí: 

- FCB BM 
- Instagram 
- Kanál youTube 

 

Vytěžování 
nových 

INTRANET (VŠZ IS) 
- plnění a aktualizace 

obsahu 

Zefektivnění vnitřní 
komunikace 
Modernizace vzdělávání 

průběžně 
 

Studijní odd. 
Manažer PR 
Akademici 

Vlastní zdroje 
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funkcionalit 
intranetu 

- využívání maximálního 
množství funkcí 

Dostupnost studijní 
agendy 

Nové webové 
stránky 

Web VŠZ 
(www.vszdrav.cz) 

- Moderní design 
- Responzivita 
- Navigace 
- Aktualizace obsahu 
- Zefektivnění vnitřní 

a vnější komunikace 

Zefektivnění vnější 
komunikace 
Přizpůsobení se 
technologickým 
požadavkům 
Větší přehlednost 
a dostupnost webu 

zahájení 
2021 

Ředitel 
manažer PR 
Tajemník 

 

Uchazeči 
o studium 
 

• Informace 
o škole (značka, 
image) 

• Informace 
o možnostech 
studia 

• Informace 
o výhodách 
studia 

• Informace 
o uplatnění 

Web školy  Cílené a aktualizované 
informace pro zájemce 
Akvizice nových zájemců 

zahájení 
2021 

Manažer PR 
 

V rámci úvazku 

Sociální sítě 
- FACEBOOK 
- INSTAGRAM 
- YouTube 

Informace o škole 
Zvýšení atraktivity 
studijních programů 
Reklamní kampaně pro 
nábor nových studentů 

průběžně Manažer PR 
 

V rámci úvazku 

Eventové akce 
- DOD 
- GAUDEAMUS 
- KONFERENCE 
- PŘEDNÁŠKY 
- WORKSHOPY, SEMINÁŘE 

Nábor nových studentů 
Rozšiřování povědomí 
o existenci školy 
Vytváření image školy 
VŠ jako garant 
odbornosti a kvality 

průběžně Manažer PR 
Studijní 
oddělení 
Vedoucí oborů 

V rámci úvazku 

Tištěné materiály 
- STUDIUM NA VŠZ 
- REJSTŘÍKOVÉ SEZNAMY VŠ 

Dodávání aktuálních 
informací 
Možnost archivace pro 
pozdější využití 

průběžně Manažer PR 
 

V rámci úvazku 

http://www.vszdrav.cz/
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Noví 
studenti 

• Orientace ve 
vysokoškolském 
prostředí 

• Vyjasnění 
studijních 
povinností 

Webové stránky 
IS VŠZ 
Letáky Průvodce studiem 
 

Rychlá aklimatizace 
maturantů na VŠ 
prostředí 
Redukce agendy 
Studijního oddělení 
Naplňování motta 
Individuálního 
a přátelského přístupu 

průběžně Manažer PR 
Studijní 
oddělení 
Manažer 
kvality 

V rámci úvazku 

Absolventi 
školy 

Klub 
absolventů 
školy 

Webové stránky 
Sociální sítě 
Direct mail 

Koncepce 
Absolventského klubu – 
co jim nabízíme 
Aktualizace databáze 
absolventů 
Udržování kontaktu 
Identifikace se školou 
a integrita 

zahájení 
2022 

Manažer PR 
 
 

V rámci úvazku 

Dotazníkové 
šetření  

Revize 
dotazníků 
Aktualizace 

Mail 
Web 
On-line dotazník (Google 
form) 

Zpětná vazba zahájení 
2022 

Tajemník 
Manažer 
kvality 

V rámci úvazku 

Široká 
veřejnost; 
rodiče 

• Rozšířit 
povědomí 
o škole a o práci 
zdravotníků 

• Branding – 
pozitivní 
vnímání školy 
jako osvětové 
instituce 

Eventové akce 
- DOD 
- GAUDEAMUS 
- KONFERENCE 
- PŘEDNÁŠKY 
- WORKSHOPY, SEMINÁŘE 

Rozšíření povědomí 
o škole 
Regionální patriotismus 
(Praha 5) 
Renomé odborné 
instituce 
Vnímání školy jako 
významné a moderní 
instituce 

průběžně Manažer PR 
 

Vlastní zdroje 
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Odborná 
veřejnost; 
profesní 
asociace 
a odborné 
společnosti 

• Rozšířit 
povědomí 
o škole  

• Získávání 
zpětné vazby 
z odborné 
praxe 

Eventové akce 
- KONFERENCE 
- PŘEDNÁŠKY 
- WORKSHOPY, SEMINÁŘE 

 

Vnímání školy jako 
partnera 
Udržování kontaktu 
s klinickou praxí 
Společenské setkání 
 

průběžně Rektorka 
Prorektor pro 
vědu a MV 
Vedoucí 
kateder 

Vlastní zdroje 
 

Konkurence 
„oborově 
příbuzné“ 
SŠ, VOŠ 
a VŠ 

 

• Průběžné 
mapování 
aktivit 
konkurence 

• Navázání 
spolupráce pro 
nábor 
absolventů (SŠ 
a VOŠ) 

• Sledování 
Obecné situace  

Webové stránky 
Sociální sítě 
Média 
 

Přehled hlavních 
konkurentů včetně jejich 
nabídky 
Držet krok s konkurencí či 
být napřed 
Aktuální informace 
z oboru 
Sledování nových trendů 

průběžně  Manažer PR 
 

V rámci úvazku 

Zaměstnava
telé 
 

Monitoring 
jejich 
očekávání 
a požadavky 
na absolventy 

Eventová akce 
- BURZA PRÁCE  

setkání náměstkyň pro 
ošetřovatelskou 
péči/pracovníků 
odpovědných za nábor 
nových pracovníků 

Aktualizace databáze 
spolupracujících 
zaměstnavatelů 
 

Pozitivní vnímání školy 
jako partnera při náboru 
nových zaměstnanců.  
 
Umístění absolventů 
a studentů na praxe. 

průběžně Tajemník 
Koordinátorka 
praxí 

Vlastní zdroje 
V rámci úvazku 

Stávající 
studenti 
 

Podpora 
studia – 
systém 

IS VŠZ 
Web 
Sociální sítě 

Zefektivnit předávání 
informací o studiu 
 

průběžně Tajemník 
Manažer PR 
Projektový 
manažer  

OP VVV 
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U priorita aktivit „průběžně“ se jedná o komunikační 
 procesy, které byly úspěšně nastaveny v minulém strategické období a plynule pokračují v dalším období.  
Legenda  

vysok
á 

střední nízká 

předávání 
informací 
Aktualizace 
a atraktivita 
sdělovaných 
informací 

Dostupnost 
a transparentnost 
informací potřebných ke 
studiu 
 
Snadná orientace 
studentů v prostředí školy 

Zpětná vazba 
o spokojenost
i se studiem 

Dotazníkové šetření 
Studentský parlament 

Zefektivnění a zkvalitnění 
studia 
Odhalení případných 
slabých míst teoretické 
případně praktické výuky 

pravidelně 1x 
ročně 

Manažer PR 
Manažer 
kvality 
Studijní 
oddělení 

V rámci úvazku 

Zahraniční 
partneři 

Navazování 
a rozvoj 
spolupráce 

Web 
E-mail 
 

Posílení spolupráce, 
zvýšení mobility studentů 
a akademických 
pracovníků 
Získávání nových 
kontaktů pro mezinárodní 
spolupráci 

průběžně Tajemník 
Manažer 
zahraničních 
vztahů 

V rámci úvazku 
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PŘÍLOHA Č. 4 DLOUHODOBÝ ZÁMĚR FINANČNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI 
PRO OBDOBÍ 2021-2025 

 
 

 

 

 

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR 
FINANČNÍHO ZABEZPEČENÍ 

ČINNOSTI PRO OBDOBÍ 2021-
2025 

 

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, O. P. S. 

V PRAZE 5  
ZÁKLADNÍ ÚDAJE o VYSOKÉ ŠKOLE 
Úplný název soukromé vysoké školy: Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. 
Používaná zkratka názvu: VŠZ 
Adresa: Duškova 1094/7, 150 00 Praha 5 
Tel.: 210 082 412 
Datová schránka: qvfhk8t  
E-mail: info@vszdrav.cz 
http://www.vszdrav.cz 
Rektor: doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. 

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

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. (dále jen VŠZ), Duškova 7, Praha 5 byla 
založena v roce 2004. Svoji činnost zahájila v roce 2005. VŠZ poskytuje studentům 
profesně zaměřené vysokoškolské vzdělávání vedoucí k získání kvalifikace pro výkon 
zdravotnického povolání. Posláním VŠZ je především umožnit studentům osvojit si, 
vzděláváním v realizovaných studijních oborech, všestranný přístup k ošetřovatelské 
péči, vycházející z vědeckého základu ošetřovatelství – holismu, konkrétního modelu 
ošetřovatelské péče, ošetřovatelského procesu, výzkumu v klinické ošetřovatelské 
praxi. Cílem je naučit studenty ovládat systémový přístup, adekvátní postoje, způsoby 
myšlení, schopnosti správného rozhodování v náročných a měnících se situacích. 
Zaměření studia je teoreticko-praktické a umožňuje studentům získat kvalifikaci 
zdravotnického pracovníka s oprávněním k výkonu zdravotnického nelékařského 
povolání v realizovaných bakalářských studijních oborech. Svoji tvůrčí činnost VŠZ 
zaměřuje na aplikaci vědomostí a dovedností do praxe a na spolupodílení se na 
naplňování národní zdravotní politiky cestou plnění vybraných úkolů Národní strategie 
ochrany a podpory zdraví a prevence nemoci – Zdraví 2020 a jejích jednotlivých 
akčních plánů. v rámci plnění třetí role vysokých škol je VŠZ edukačním centrem pro 
zvyšování zdravotní gramotnosti vybraných populačních skupin pro spádovou oblast 
Praha a Středočeský kraj. 

VIZE ŠKOLY 
VŠZ je soukromá vysoká škola poskytující různé formy vysokoškolského 

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

• Financování či alespoň udržení dotace z veřejných rozpočtů pro podporu studia 

zdravotnických oborů ve veřejném zájmu, zohlednění výhodnosti podpory díky 

nižšímu příspěvku kalkulujícímu se školným. 

• Nalezení zdrojů a sponzorů pro podporu studia, rozvoje školy, vybavení a sociálně 

slabé studenty – vazba na vzdělávání ve zdravotnictví, především oborově 

příslušné firmy. 

• Partnerství se zdravotnickými pracovišti pro možnost využívání nejnovějších 

technologií a vybavení. 

• Daňové zvýhodnění studentů na odborné praxi – rostoucí zájem ze strany 

pracovišť. 

• Udržení studentů ve studiu (odvrácení ukončování studia) díky flexibilitě, podpoře 

poradenství, komunikaci. 

• Mapování a přístup k projektovým prostředkům v rámci fondů EU (nejen v rámci 

ČR). 
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• Závislost rozvoje školy na přiznání státní dotace; riziko nepřiznání státní i přes jedinečnou 

nadregionální realizaci programů ve veřejném zájmu. 

• Omezené finanční prostředky – výše dotace nekoresponduje s výší dotace přidělované veřejným 

školám; nestabilita a nejistota v dlouhodobém horizontu. 

• Výše školného je limitující pro 80 % zájemců o studium. 

• Nízká možnost získání finančních prostředků z jiných zdrojů včetně omezení 

(nedostatku pobídek) pro spolupráci vysokých škol a podnikové sféry. 

• Ekonomické požadavky zdravotnických zařízení ve vztahu k zabezpečení odborné 

praxe. 

• Omezení rozpočtových pravidel daných právní formou školy (o. p. s.) přístupu 

k rozvojovým prostředkům. 

 

PLÁN 
HLAVNÍ CÍL 
 
Zajistit stabilní úroveň financování všech procesů na VŠZ, o. p. s. 
 
Dílčí priority 
• Prohloubit znalosti a dovednosti managementu na všech stupních řízení. 
• Prohloubit spolupráci kateder v pedagogické a tvůrčí oblasti. 
• Zvýšit efektivitu vynakládaných prostředků na vzdělávací a tvůrčí činnost. 
• Zvýšit efektivitu administrativních procesů. 
• Zvýšit využití vícezdrojového financování. 
• Obnovovat a dále rozvíjet stávající infrastrukturu podporující přechod od kvantity ke kvalitě, a to 

jak v oblasti výuky, tak v oblasti tvůrčí a kultury akademického prostředí na základě dlouhodobého 
záměru školy. 
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Plán finančního zabezpečení činnosti pro období 2021-2025 

Dílčí priority 
 

Aktivity  

 
Očekávaný 
výsledek  

 
Realizátor  

Priorita aktivity 
v letech 

2021-2025  Specifikace 
rizika  

Eliminace rizika  

2
0

2
1
 

2
0

2
2
 

2
0

2
3
 

2
0

2
4
 

2
0

2
5
 

Veřejné finance • Navázat systém interního 
rozdělování prostředků 
v rámci školy jak na 
systém rozdělování 
prostředků ze strany 
MŠMT, tak na plnění 
strategických cílů školy. 

 

Zachování veřejné 
dotace 

Ředitel 
 

     • závislost 
rozvoje školy na 
(ne) přiznání 
státní dotace 

-  

• PR, propagace 

• hledání alternativních 
zdrojů financování 

• finanční nástroje pro 
podporu studentů 

• reflexe jedinečné 
nadregionální realizace 
programů ve veřejném 
zájmu 

Efektivita výdajů Revize: 

• hospodaření školy, 
identifikace rezerv 
v hospodaření 

• administrativních procesů 

• vynakládání prostředků na 
vzdělávací a tvůrčí činnost 

• Revize, ev. nové nastavení 
měřitelných indikátorů 
plnění cílů 

• Zvýšení využití 
finančních prostředků 
financování 
 

Ředitel      • demografický 
vývoj populace 
– pokles 
kohorty 
uchazečů 
o studium 

• kvalita studia 

• rozšíření nabídky studia 

• PR, propagace 

Poplatky za studium • Vícezdrojové financování 

• Hledání možností 
sponzoringu 

- – nadace 
- – podpora zaměstnavatelů 

• Zvýšení možnosti 
studia pro sociálně 
znevýhodněné 
skupiny/osoby 

Ředitel 
Rektorka 
Manažer PR 

     • vyšší finanční 
zátěž pro 
studenty na 
soukromé VŠ ve 
srovnání 
s veřejnými VŠ 

• kvalita studia 

• komunikace se studenty 

• PR, propagace 

• hledání veřejných 
i soukromých zdrojů 
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Vzdělávací nabídka • Mapování nabídky studia 

na trhu 

• Zpracování akreditačních 
spisů pro nový obor 

• Rozšíření 
kombinované formy 
studia na obor PA 
a ZZ 

• Akreditace oboru 
Veřejné zdravotnictví 

 Prorektor pro 
rozvoj a VV 
 Prorektor pro ped. 
činnost 
Manažer PR 

     • finanční 
závislost na 
počtu studentů 

• pokles zájmu 
o nabízené 
obory 

• rozšíření nabídky, 
kombinované formy 

• PR, propagace 

-  

Konkurenceschopnos
t na trhu práce 

• Zpracování akreditačních 

spisů o kombinovanou 

formu 

• Zapojení školy 

a akademických pracovníků 

do profesních sdružení 

a pracovních skupin pro 

zpracování strategických 

materiálů 

• Rozšíření studia 
o kombinovanou 
formu 

• Možnost ovlivnění 
strategických 
materiálů 

- Rektorka 
- Prorektoři 
-  

     • nové 

zdravotnické 

obory na 

veřejných VŠ 

• duplicita 

vzdělávání 

zdravotnických 

pracovníků na 

VOŠZ 

• rozšíření nabídky o nové 
formy studia 

• řízení kvality studia 

• PR, propagace 

• spolupráce s odbornou 
praxí a MZ 

Celoživotní učení • Marketingová studie, 
analýza trhu 

• Iniciace a zpracování 
návrhu alespoň 2 kurzů 

• Realizace alespoň 2 
kurzů  

Prorektor pro 
rozvoj a VV 
Prorektor pro 
pedagogickou 
činnost 
Manažer PR 
Vedoucí kateder 

     • Vysoká 
náročnost na 
finanční zdroje 
– cena studie, 
nasycení 
poptávky 

• Nenaplnění kurzu  

• Vytěžení vlastních 
personálních zdrojů 

• Podpora propagaci 

• Realizace kurzů se 
zdravotnickými zařízeními 

Projekty EU • Příprava projektů 
v souladu s posláním 
školy 

• Revize možností podpory 
mobilit 

• Zapojení do  projektů 
v souladu s prioritami 
školy 

• Snížení poplatku za 
studium v případě 
zapojení studentů do 
programu Erasmus+ 

Prorektor pro 
rozvoj a VV 
Manažer projektů 
 

     • nedostatečná 
finanční podpora 
pro mobilitu 
studentů – musí 
platit školné, aby 
měli statut 
studenta 

• omezený přístup 
k veřejným 
zdrojům na 
financování 
výzkumné 
činnosti 

• spolupráce s praxí 

• jiné zdroje (EU) 
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- Legenda 

 

- priorita - vysoká - střední - nízká 
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PŘÍLOHA Č. 5 DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI PRO OBDOBÍ 
2021-2025 

 

 

 

      

 

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR 
VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI PRO 

OBDOBÍ 2021-2025 
 

 

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s., 

v PRAZE 5 
 
 

 
Základní údaje o vysoké škole 

Úplný název soukromé vysoké školy: Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. 
Používaná zkratka názvu: VŠZ 
Adresa: Duškova 1094/7, 150 00 Praha 5   – 
Tel.: 210 082 412 
Datová schránka: qvfhk8t  
E-mail: info@vszdrav.cz 
http://www.vszdrav.cz 
Rektor: doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. 

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

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. (dále jen VŠZ), Duškova 7, Praha 5 byla 
založena v roce 2004. Svoji činnost zahájila v roce 2005. VŠZ poskytuje studentům 
profesně zaměřené vysokoškolské vzdělávání vedoucí k získání kvalifikace pro výkon 
zdravotnického povolání. Posláním VŠZ je především umožnit studentům osvojit si, 
vzděláváním v realizovaných studijních programech, všestranný přístup 
k ošetřovatelské péči, vycházející z vědeckého základu ošetřovatelství – holismu, 
konkrétního modelu ošetřovatelské péče, ošetřovatelského procesu, výzkumu 
v klinické ošetřovatelské praxi. Cílem je naučit studenty ovládat systémový přístup, 
adekvátní postoje, způsoby myšlení, schopnosti správného rozhodování v náročných 
a měnících se situacích. Zaměření studia je teoreticko-praktické a umožňuje 
studentům získat kvalifikaci zdravotnického pracovníka s oprávněním k výkonu 
zdravotnického nelékařského povolání v realizovaných bakalářských studijních 
programech. Svoji tvůrčí činnost VŠZ zaměřuje na aplikaci vědomostí a dovedností do 
praxe a na spolupodílení se na naplňování národní zdravotní politiky cestou plnění 
vybraných úkolů Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemoci – 
Zdraví 2030 a jejích jednotlivých akčních plánů. v rámci plnění třetí role vysokých škol 
je VŠZ edukačním centrem pro zvyšování zdravotní gramotnosti vybraných 
populačních skupin pro spádovou oblast Praha a Středočeský kraj. 

VIZE ŠKOLY 
VŠZ je soukromá vysoká škola poskytující různé formy vysokoškolského 

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

• Jediná samostatná vysoká škola realizující studijní programy ve veřejném zájmu 

v oblasti zdravotnických nelékařských povolání v ČR 

o Působení VŠ na území ČR, hlavně ale na  území hlavního města Prahy 

a Středočeského kraje 

o Soustředění se v rámci terciárního sektoru pouze na bakalářský stupeň 

profesního vzdělávání 

o Profil školy, zaměření na zdravotnické studijní programy: jedinečná nabídka 

v rámci regionu – porodní asistentka, zdravotnický záchranář, 

o ; přičemž porodní asistentka má nadregionální přesah do Středočeského kraje 

• Velikost školy podporuje individuální přístup, dobrá atmosféra, prostředí 

oceňované studenty 

• Právní forma VŠ – obecně prospěšná společnost 

o právní forma koresponduje se zaměřením VŠZ na programy realizované ve 

veřejném zájmu – možnost získat dotaci 
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o lepší sociální dostupnost studia respektující možnosti zájemců díky přístupu 

k dotaci 

• Realizace tvůrčí činnosti VŠ a její projektová činnost 

 

 

Studijní nabídka, propojení s praxí, cíle a pojetí studia 

• Cíle strukturovaných studijních programů vázané na potřeby praxe 

• Holistický přístup k pojetí studia – od zdravého k nemocnému – sledování 

moderních trendů ve zdravotnictví 

• Specifická organizace studia odpovídající potřebám profesního uplatnění 

• Realizace odborné praxe: 

o konaná na akreditovaných zdravotnických pracovištích a ve fakultních 

zařízeních 

o neomezený výběr pracovišť 

o pojetí, přínos a organizace vysoce hodnoceno studenty 

o provázanost odborné praxe na studium 

o vedení odborné praxe renomovanými odborníky 

o systém vedení a organizace odborné praxe 

o soulad s legislativou MZ, požadavky směrnic EU a doporučení WHO 

• Zavedení kreditového systému (ECTS) zohledňujícího celkový rozsah práce 

studentů 

 

Personální zabezpečení studia 

• Zabezpečení výuky renomovanými odborníky 

• Ochota ke zvyšování stupně vzdělání u jednotlivých akademických pracovníků 

včetně rozšiřování jejich kvalifikací 

• Udržování odborné způsobilosti k výkonu povolání u odborných akademických 

pracovníků, vazba na klinickou praxi 

• Podpora mobilit v rámci programu Erasmus+ 

• Stáže pedagogů v rámci bilaterálních smluv 

 

Materiální zabezpečení studia 

• Materiálně-technické vybavení školy (při srovnání s jinými školami v rámci 

programu) podporující moderní metody učení; systemizovaná péče o rozvoj 

vybavení 

• Tvorba vlastních učebních textů a skript specifických pro nelékařské programy; 

studijní opory pro  

e-learning (3 projekty podporující vytvoření studijních opor) 

• Knihovna se specializovaným knihovním fondem dostupná on-line 

• Informační systém školy 

• IT vybavení školy včetně rychlého připojení na internet 

 

Služby a komunikace se studenty a absolventy 
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• Vazba a kontakt na absolventy v praxi, častý kontakt s nimi na odborných 

pracovištích 

• Výběr špičkových pracovišť pro výkon odborné praxe 

• Psychologická a kariérní poradenská činnost pro studenty 

• Vnímání potřeb studentů ze strany školy; neformální zpětná vazba; aktivní zapojení 

studentů do života školy – otevřená atmosféra a diskuze, otevřený přístup k vedení 

školy pro řešení problémů a námětů 

• Nabídka praxe v zahraničí v průběhu studia i po ukončení VŠZ 

• Podpora mobilit studentů v rámci programu Erasmus+ 

PLÁN 
HLAVNÍ CÍLE 

• Implementace reformy terciárního vzdělávání, schválené legislativní změny, 

změna v hodnocení vzdělávací činnosti 

• Zaměření se na růst internacionalizace vysokoškolského prostoru – tlak na 

posilování kvality vzdělávací agendy, a to i v mezinárodním kontextu 

 

Plán akreditací ve sledovaném období po programech: 

Studijní program 2021/22 2022

/23 

2023/24 2024/25 2025/26 

Všeobecné 

ošetřovatelství 

prezenční 
  

KZ NAU    

kombinovaná   KZ NAU   

Porodní asistence prezenční KZ NAU 
 

   

kombinovaná    příprava 

akreditace 

přijímání 

do 1. roč. 

Zdravotnické 

záchranářství 

prezenční      

kombinovaná      

Fyzioterapie prezenční přijímání 

do 1. roč. 

    

kombinovaná    příprava 

akreditace  

přijímání 

do 1. roč.  
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Plán zabezpečení činnosti pro období 2021-2025 

Dílčí priority Aktivity Očekávaný 
výsledek 

Realizátor Priorita 
aktivity 

v letech 2021-
2025  

Specifikace 
rizika 

Eliminace 
rizika 

Zdroje 
krytí/zabezpeče

ní 

 
      2
0

2
1
 

2
0

2
2
 

2
0

2
3
 

2
0

2
4
 

2
0

2
5
 

      

Profilace 
školy 
a studia 

Analyzovat 
očekávané trendy 
ve vývoji cílových 
skupin zájemců 
o studium se 
zaměřením na 
realizované studijní 
programy 

• Analýza 
demografické 
křivky, 
společensko-
ekonomických 
trendů 
• Analýza 
dostupných 
údajů 
z databází 
MŠMT, MZ, 
MPSV 
• Statistické 
mapy  

Vedení VŠ 
Manažer 
PR 

          Demografický 
vývoj, pokles 
kohorty uchazečů 
o studium, resp. 
duplicita 
vzdělávání 
zdravotnických 
pracovníků na 
VOŠZ  

  Vlastní zdroje 

Profilace 
studia 

• Sledování profilu 
zájemců o studium 

• Hodnocení trendů 
úspěšnosti studia 

• Eliminace 
neúspěšnosti 

• Revize, ev. nové 
nastavení 
měřitelných 

• Analýza 
dostupných 
údajů 
z databází 
MŠMT, MZ, 
MPSV 

• Statistické 
mapy 

• Monitoring 
znalostního 

Vedení VŠ 
Manažer 
PR 
Studijní 
oddělení 
  

          Změna přístupu 
ke studiu ze 
strany nové 
generace – 
přístup k učení  

Komunikace 
s akademický
mi 
pracovníky, 
se studenty, 
učení 
zaměřené na 
studenty, 
moderní 
metody učení 

Vlastní, resp. 
využití projektů 
EU 
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indikátorů plnění 
cílů 

vývoje 
studentů  

• – podle 
programů 

• – podle 
ročníků 

•  – podle 
předmětů 

• Zvýšení počtu 
konzultačních 
hodin 

• Revize 
a evaluace 
průběhu 
vzdělávání  

• – předmětová 

• – ročníková 

• Zpětná vazba 
o dostupnosti 
informací 

 Studenti • Posilování 
osobního 
a profesního 
rozvoje 
• Aktivní zapojení 
studentů do života 
školy – otevřená 
atmosféra 
a diskuze, otevřený 
přístup k vedení 
školy pro řešení 

• Realizace 
studentských 
workshopů 
• Rozšíření 
variant 
oceňování 
studentů 
• Zapojení 
studentů do 
projektové 
činnosti 

Vedení VŠ 
Manažer 
PR 
Vedoucí 
kateder 
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problémů a námětů 
studentů 

PERSONÁL
NÍ 
ZABEZPEČE
NÍ – řešeno 
samostatnou 
strategií 

Audit personálního 
zabezpečení 

Analýza 
akademického 
sboru 

Vedení VŠ  
Vedoucí 
kateder 

          Omezená 
personální 
kapacita školy pro 
uskutečnění 
rozvojových 
záměrů  

Vytýčení 
priorit školy, 
systemizace 
řízení, externí 
spolupráce 
s ostatními 
VŠ 

Externí poradce, 
vlastní zdroje 

 Potřeby 
studentů 

• Vnímání potřeb 
studentů 

• Analýza 
vnímání 
poskytovaného 
zázemí 
a služeb 
studenty  
• Systematický 
sběr dat 
• Tvorba 
studijních opor 

Manažer 
PR  
Vedoucí 
kateder 

          Omezená 
personální 
kapacita školy  

Vytýčení 
priorit školy, 
systemizace 
řízení 

 

Odborné 
akce školy 

Posílení odborné 
činnosti školy ve 
spolupráci 
s partnery 

3 konference 
(akce) za rok – 
navýšení ze 
současných 2 

Vedení VŠ           Nestabilita 
a nejistota 
podmínek pro 
fungování 
soukromých VŠ 

PR, 
propagace, 
reprezentace, 
příp. 
společný 

Vlastní zdroje, 
projekty 
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z programu či 
vzdělávání 

akcí, zapojení 
100 studentů 

a jejich postavení 
v systému VŠ  

postup 
neuniverzitníc
h VŠ, 
spolupráce 
s praxí 

Odborné 
praxe 

Systematizace 
řízení praxí v rámci 
řízení kvality, 
pozice 
koordinátorky odb. 
praxi 

• kvalita 
zabezpečení 
odborných 
praxí 

• zvýšené 
povědomí 
o škole, 
zpětná vazba 

Koordinátor
ka odb. 
praxe 
Manažer PR 

          Nevyjasněnost 
role, postavení 
a podmínek 
profesně 
zaměřených VŠ  

PR, 
propagace, 
příp. 
společný 
postup 
neuniverzitníc
h VŠ  

projekt EU 

Kombinovan
á forma 
studia 

Adaptace učebního 
plánu, metod učení, 
studijní opory 

Akreditace 
kombinované 
formy pro 
stávající 
programy 

Vedení VŠ           Vývoj 
vysokoškolské 
legislativy, 
nastavení 
podmínek 
institucionální 
akreditace, zátěž 
pro „malé“ VŠ  

Kvalita 
studia, PR, 
propagace, 
kvalita akad. 
pracovníků  

projekt EU 

Nové 
programy 

Společný základ, 
inovace 
Mgr. studijní 
program  

• inovace 
stávajících 

• možnost 
spolupráce 
na Mgr. 
Studium 
(VS,ZZ,PA)  

Vedení VŠ           
 

Kvalita 
studia, PR, 
propagace, 
motivace ke 
studiu 

V.Z. 
2021-2025 
projekty EU 

Zahraniční 
studenti v ČJ 

Mapování 
a vyjasnění 
podmínek, 
přípravné kurzy, 

10 % 
zahraničních 
studentů ročně 
od 2021 + 

Vedení VŠ 
Manažer 
zahraniční
ch vztahů 

          Jazyková 
připravenost 
zahraničních 
studentů, 

Revize 
podmínek, 
motivace 
akademickýc

Projekty, 
finanční účast 
zahraničních 
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koordinace, 
propagace 

podmínky pro 
přípravu 

vytvoření 
podmínek pro 
studium těchto 
studentů  

h i ostatních 
pracovníků 

studentů na 
přípravě  

Jazykové 
vybavení 

Podpora 
jazykového 
vybavení studentů, 
ale i partneři pro 
kurzy češtiny pro 
zahraniční studenty 

Alespoň 10 
studentů/rok 
v jazykových 
kurzech 
Partner pro 
přípravu 
zahraničních 
studentů 

Vedení VŠ  
 Manažer 
zahraniční
ch vztahů 

          Malý zájem 
studentů 
o mezinárodní 
mobilitu díky 
obavám či 
nedostatečné 
podpoře  

Vyhodnocení 
stavu, 
uznávání 
získaného 
vzdělávání 
v zahraničí 
(RPL), 
motivace 
a komunikace 
se studenty 

Studenti hradí 
sami či 
z projektů, 
Vlastní zdroje 

Miniprojekty, 
mobility 

Odborné praxe 
v zahraničí, 
miniprojekty se 
zahraničními 
školami, podpora 
mobility studentů 

Alespoň 5 
studentů/rok na 
studium/praxi 
v zahraničí; 
alespoň 1 
projekt se 
zahraniční 
školou pro 
studenty 
(společný, 
výměna)  

Vedení VŠ 
Manažer 
zahraničníc
h vztahů 
 Vedoucí 
kateder  
Koordinátor
ka odb. 
praxe 

          Malý zájem 
akademických 
pracovníků 
i studentů 
o mobilitu (jazyky, 
omezená 
kapacita, 
částečné úvazky)  

Podpora, 
RPL, priority 
personální 
politiky, 
motivace 

Cestovní výdaje 
Vlastní zdroje 
Další z projektů 

  Průběžná inovace 
vybavení a techniky 

Udržení 
alespoň 
srovnatelného 
stavu 
infrastruktury 
a vybavení 
školy 

Vedení VŠ           Nevyjasněnost 
podmínek 
přístupu 
k rozvojovým 
prostředkům pro 
nové období, 
závislost na 

Jasná 
strategie 
školy, PR, 
společný 
postup VŠ 
(pražských), 
reprezentace 

Vlastní zdroje  
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přiznání státní 
dotace  

 
 
 
 

Legenda  priorita vysok
á 

střed
ní 

nízká 
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PŘÍLOHA Č. 6 DLOUHODOBÝ ZÁMĚR ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO 
OBDOBÍ 2021-2025 

 
 

 

 

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR ROZVOJE 
LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO 

OBDOBÍ  
2021-2025 

 

 

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, O. P. S. 

V PRAZE 5 
 
 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE o VYSOKÉ ŠKOLE 
Úplný název soukromé vysoké školy: Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. 
Používaná zkratka názvu: VŠZ 
Adresa: Duškova 1094/7, 150 00 Praha 5   – 
Tel.: 210 082 412 
Datová schránka: qvfhk8t  
E-mail: info@vszdrav.cz 
http://www.vszdrav.cz 
Rektor: doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. 

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

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. (dále jen VŠZ), Duškova 7, Praha 5 byla 
založena v roce 2004. Svoji činnost zahájila v roce 2005. VŠZ poskytuje studentům 
profesně zaměřené vysokoškolské vzdělávání vedoucí k získání kvalifikace pro výkon 
zdravotnického povolání. Posláním VŠZ je především umožnit studentům osvojit si, 
vzděláváním v realizovaných studijních programech, všestranný přístup 
k ošetřovatelské péči, vycházející z vědeckého základu ošetřovatelství – holismu, 
konkrétního modelu ošetřovatelské péče, ošetřovatelského procesu, výzkumu 
v klinické ošetřovatelské praxi. Cílem je naučit studenty ovládat systémový přístup, 
adekvátní postoje, způsoby myšlení, schopnosti správného rozhodování v náročných 
a měnících se situacích. Zaměření studia je teoreticko-praktické a umožňuje 
studentům získat kvalifikaci zdravotnického pracovníka s oprávněním k výkonu 
zdravotnického nelékařského povolání v realizovaných bakalářských studijních 
programech. Svoji tvůrčí činnost VŠZ zaměřuje na aplikaci vědomostí a dovedností do 
praxe a na spolupodílení se na naplňování národní zdravotní politiky cestou plnění 
vybraných úkolů Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemoci – 
Zdraví 2030 a jejích jednotlivých akčních plánů. v rámci plnění třetí role vysokých škol 
je VŠZ edukačním centrem pro zvyšování zdravotní gramotnosti vybraných 
populačních skupin pro spádovou oblast Praha a Středočeský kraj. 

VIZE ŠKOLY 
VŠZ je soukromá vysoká škola poskytující různé formy vysokoškolského 

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

 

VÝCHODISKA 
Personální zabezpečení studia 

• Zabezpečení výuky renomovanými odborníky 

• Ochota ke zvyšování stupně vzdělání u jednotlivých akademických pracovníků 

včetně rozšiřování jejich kvalifikací 

• Udržování odborné způsobilosti k výkonu povolání u odborných akademických 

pracovníků, vazba na klinickou praxi 

• Podpora mobilit v rámci programu Erasmus+ 

• Stáže pedagogů v rámci bilaterálních smluv 
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PLÁN 
Zajistit odpovídající personálního zabezpečení všech procesů na VŠZ, o. p. s. 

Dílčí priority 
 

• Složení akademického sboru – struktura akademických pracovníků – dle 

požadavků na zabezpečení kvality a dle akreditačních standardů 

• Struktura ostatních pracovníků (neakademických) dle požadavků na 

zabezpečení kvality 

• Prohlubování znalostí a dovedností zaměstnanců ve vazbě na trendy praxe 

• Prohlubování spolupráce s ostatními vysokými školami 

• Posílení jazykové vybavenosti zaměstnanců školy 

• Rozvoj tvůrčí aktivity akademických pracovníků na základě strategického plánu 

rozvoje
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Zastoupení 
akademick
ých 
pracovníků 
ve 
vysokoškol
ských 
reprezenta
cích 
a odbornýc
h grémiích  

Aktivity Očekávaný 
výsledek 

Realizátor Priorita 
aktivity 
v letech 

2021-2025 

Specifikace 
rizika 

Eliminace 
rizika 

Zdroje 
krytí/zabezpečen

í 

Dílčí 
priority 

    
 

2
0

2
1
 

2
0

2
2
 

2
0

2
3
 

2
0

2
4
 

2
0

2
5
 

      

Audit 
personální
ho 
zabezpeče
ní 

• Analýza stavu 
akademických 
pracovníků 

• Revize profilu 
a popisu 
pracovních pozic 
akademických 
pracovníků 

• Revize 
měřitelných 
indikátorů 

• Stanovení priorit 
rozvoje 
akademických 
pracovníků 

• Popisy pracovních 
pozic akademických 
pracovníků 

Vedení VŠ 
Manažer 
kvality  

          Omezená 
personální 
kapacita školy 
pro 
uskutečnění 
rozvojových 
záměrů  

• Vytýčení priorit 
školy 

• Systemizace 
řízení  

• Vlastní zdroje 

Podpora 
vzdělávání 
a rozvoje 
akademick
ých 
pracovníků 

• Podpora dalšího 
vzdělávání 
a zvyšování 
kvalifikace 

• Posílení jazykové 
kompetence 

• Alespoň 2/3 interních 
akademických 
pracovníků 
dosáhnou 
doktorského stupně 
vzdělání 

Vedení VŠ 
 
 
  

          • Nedostatek 
uchazečů 

• Náročnost 
doktorského 
studia 

• Průběh 
habilitačního 

• Zohlednění 
v pravidlech 
pro hodnocení 
a odměňování  

• Vlastní zdroje 

• Dotace 
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• Přijímání jazykově 
kompetentních 
zaměstnanců 

• 1 akademický 
pracovník absolvuje 
habilitační řízení 
 

řízení, 
závislost na 
veřejných 
VŠ 

 Posilování 
osobního 
a profesníh
o rozvoje 

• Odborné akce 
školy 

• Zahraniční stáže 

• Aktivní účast 
akademických 
pracovníků na 
odborných akcích 
školy, vždy min. 2 
vystoupení 

• Dle možností 
a situace alespoň 1 
akad. pracovník na 
zahr. stáži ročně 

Vedení VŠ            • Vytíženost 
akad. 
pracovníků 

• Nedostatek 
příležitostí 
pro 
zahraniční 
stáže 

• Ekonomická 
situace školy 

• Revize 
podmínek 

• Motivace 
akademických 
i ostatních 
pracovníků 

• Vlastní zdroje 

• Dotace 
zahraničních 
stáží 

Pravidelná 
analýza 
personální
ho 
zabezpeče
ní  

Sledovat: 
– vývoj počtu 
akademických 
pracovníků včetně 
přepočteného 
počtu 
akademických 
pracovníků 

– věkovou 
strukturu 
akademických 
pracovníků 
s uvedením počtu 
žen 

– zastoupení 
akademických 
pracovníků 
v reprezentacích 

• Zvýšení úrovně 
personálního 
zabezpečení 

• Dodržení 
akreditačních 
pravidel pro 
personální 
zabezpečení – 
novela zákona o VŠ 

Vedení VŠ            Nestabilita 
a nejistota 
podmínek pro 
fungování 
soukromých 
VŠ a jejich 
postavení 
v systému VŠ  

• Systém řízení 
kvality a jeho 
implementace 

• Vlastní zdroje 
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– vývoj dalšího 
vzdělávání 
zaměstnanců 

Jazykové 
vybavení 

Podpora 
jazykového 
vybavení 
pedagogů 

• Alespoň 1 jazykový 
kurz/rok 

• Alespoň 1/3 akad. 
pracovníků bude 
ovládat cizí jazyk na 
úrovni potřebné pro 
odbornou spolupráci 

Vedení VŠ 
Manažer 
zahraničníc
h vztahů 

          Malý zájem 
zaměstnanců 
o mezinárodní 
mobilitu díky 
obavám či 
nedostatečné 
podpoře  

• Vyhodnocení 
stavu, 
uznávání 
získaného 
vzdělávání 
v zahraničí 
(RPL), 
motivace 
a komunikace 
se 
zaměstnanci 

• Zaměstnanci 
hradí sami či 
z projektů 

• Manager vlastní 
zdroje 

Miniprojekt
y, mobility 

• Odborné praxe 
v zahraničí, 
miniprojekty se 
zahraničními 
školami  

Alespoň 1 projekt se 
zahraniční školou 
(společný, výměna)  

•  

Vedení VŠ 
Manažer 
zahraničníc
h 
vztahů 
  

          Malý zájem 
akademických 
pracovníků 
o mobilitu 
(jazyky, 
omezená 
kapacita, 
částečné 
úvazky)  

• Priority 
personální 
politiky 

• Motivace 

• Vlastní zdroje 

• Projekty 

 

Legenda 

priorita vysok

á 

střední nízká 
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PŘÍLOHA Č. 7 DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VÝVOJE POČTU STUDENTŮ PRO 
OBDOBÍ 2021-2025 

 

 

 

 

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VÝVOJE 
POČTU STUDENTŮ PRO OBDOBÍ 

2021-2025 
 

 

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, O. P. S., 

v PRAZE 5 
 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE o VYSOKÉ ŠKOLE 
Úplný název soukromé vysoké školy: Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. 
Používaná zkratka názvu: VŠZ 
Adresa: Duškova 1094/7, 150 00 Praha 5    
Tel.: 210 082 412 
Datová schránka: qvfhk8t 
E-mail: info@vszdrav.cz 
http://www.vszdrav.cz 

Rektor: doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. 

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

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. (dále jen VŠZ), Duškova 7, Praha 5 byla 
založena v roce 2004. Svoji činnost zahájila v roce 2005. VŠZ poskytuje studentům 
profesně zaměřené vysokoškolské vzdělávání vedoucí k získání kvalifikace pro výkon 
zdravotnického povolání. Posláním VŠZ je především umožnit studentům osvojit si, 
vzděláváním v realizovaných studijních programech, všestranný přístup 
k ošetřovatelské péči, vycházející z vědeckého základu ošetřovatelství – holismu, 
konkrétního modelu ošetřovatelské péče, ošetřovatelského procesu, výzkumu 
v klinické ošetřovatelské praxi. Cílem je naučit studenty ovládat systémový přístup, 
adekvátní postoje, způsoby myšlení, schopnosti správného rozhodování v náročných 
a měnících se situacích. Zaměření studia je teoreticko-praktické a umožňuje 
studentům získat kvalifikaci zdravotnického pracovníka s oprávněním k výkonu 
zdravotnického nelékařského povolání v realizovaných bakalářských studijních 
programech. Svoji tvůrčí činnost VŠZ zaměřuje na aplikaci vědomostí a dovedností do 
praxe a na spolupodílení se na naplňování národní zdravotní politiky cestou plnění 
vybraných úkolů Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemoci – 
Zdraví 2030 a jejích jednotlivých akčních plánů. v rámci plnění třetí role vysokých škol 
je VŠZ edukačním centrem pro zvyšování zdravotní gramotnosti vybraných 
populačních skupin pro spádovou oblast Praha a Středočeský kraj. 

 

VIZE ŠKOLY 
VŠZ je soukromá vysoká škola poskytující různé formy vysokoškolského 

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

VÝCHODISKA 

Poptávka po absolventech, vývoj trhu práce 

• Demografický vývoj populace potenciálních uchazečů o studium – zvyšující se 

kohorta absolventů středních škol 

• Zvyšující se zájem absolventů SŠ o zdravotnické programy, narůstající atraktivita 

zdravotnických profesí 

• Rostoucí požadavky na zdravotnická a sociální povolání vzhledem 

k demografickému vývoji společnosti – flexibilita školy v reakci na požadavky trhu 

práce 

• Nedostatek fyzioterapeutů – potenciální atraktivita programu spádové oblasti 
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• Vazba a kontakt na absolventy v praxi, častý kontakt s nimi na odborných 

pracovištích 

• Rostoucí zájem o kvalifikované pracovníky (absolventy) v oblasti zdravotnictví 

v zahraničí; zájem ze strany zprostředkujících pracovních agentur 

• Zájem ze strany zahraničních studentů,  

• Potřeba zvyšování kvalifikace – rozvíjení oblasti celoživotního vzdělávání – 

akreditované specializační kurzy 

 

 

PLÁN 

HLAVNÍ CÍLE 

• Naplnění vize přátelské a vstřícné školy (individuální přístup) 

• Zvýšení a udržení počtu studentů 

• Změna přístupu ke studiu, k výuce a VŠ – ze strany studentů (nové generace) 

 

Dílčí strategie školy 
 

Vývoj počtu přijímaných studentů ve sledovaném období po programech: 

Studijní program 2021/202
2 

2022/202
3 

2023/202
4 

2024/202
5 

2025/202
6 

Všeobecné 

ošetřovatelství 

prezenční 50 50 50 50 50 

kombinova

ná 
120 120 120 120 120 

Porodní asistence prezenční 40  40 40 40 40 

Zdravotnické 

záchranářství 

prezenční 30 30 30 30 30 

kombinova

ná 
40 40 40 40 40 

Fyzioterapie prezenční 50 50 50 50 50 
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Dílčí 
priority 

Aktivity Očekávaný výsledek Realizátor Priorita 
aktivity 
v letech 

2021-2025  

Specifikace 
rizika 

Eliminace 
rizika 

Zdroje krytí/ 
zabezpečení 

 
      

2
0

2
1
 

2
0

2
2
 

2
0

2
3
 

2
0

2
4
 

2
0

2
5
 

      

Strategie 
komunikace 
školy 

• Analýza cílových 
skupin, dat, návrh 
strategie 

• Pozice pracovníka pro 
komunikaci 
(Manažer PR) 

Ucelená strategie 
komunikace 
a propagace 2021–
2025 

Vedení VŠ 
Manažer 
PR 

     Finanční 
náročnost, 
Nenalezení 
vhodného 
externího 
poradce 
 

Kontakty 
a spolupráce 
s jinými VŠ – 
zadání 
bc./dipl. práce 
Spolupráce 
s partnery 

Vlastní zdroje 

Posílení 
komunikace 
s uchazeči, 
studenty, 
absolventy 
školy 

• Inovace webu, 
komunikace 
prostřednictvím 
elektronických médií 

• On-line komunikace se 
školou 

• Uživatelsky přátelské 
kanály komunikace 

• On-line kurz 
„Komunikace se 
školou“ 

Vedení VŠ 
Manažer 
PR 

     Přechod na 
nový způsob 
komunikace 
nemusí být 
účinný. 

Propagace, 
využití 
zkušeností 
studentů – 
stejná věková 
kategorie 

 

Absolventi 
– 
komunikace
, zpětná 
vazba 

• „Klub absolventů“ 

• Získávání kontaktů na 
absolventy 

• Komunikace se 
zapojením studentů 

• Postupné vytváření 
„Klubu absolventů“, 

• Organizování 2 akcí 
ročně 

• informovanost, 
systematická zpětná 
vazba od absolventů 

Tajemník 
Studijní 
oddělení 

     Omezená 
personální 
kapacita školy 
Nezájem 
absolventů 

Zapojení 
studentů, 
motivace 
akad. 
a zejména 
ostatních 
pracovníků 
školy 

Vlastní zdroje 
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Kontakt 
s partnery 
školy 

• Informovanost o škole 
a její činnosti 

• Zapojení do komisí 
školy 

• Koordinace komunikace 
(odborné praxe, VaV)  
 

Účast partnerů 
v komisích školy, 

• Systematická revize 
dopadu komunikace, 

• Alespoň 1 akce 
ročně pro partnery 

• Internetová 
prezentace 

Tajemník 
Manažer 
PR  

     Obecně 
problematická 
spolupráce 
mezi VŠ 
a partnery 
z praxe 

Využití 
historicky 
„dobrých 
vztahů“ 
Systém řízení 
kvality 

Vlastní 
zdroje, popř. 
podíl 
partnerů 

Profilace 
školy 
a studia  

• Revize strategie 
a priorit, vymezení 
profilu, mapování trhu 
a požadavků 

• Revize, ev. nové 
nastavení měřitelných 
indikátorů plnění cílů 

Každoroční shrnutí 
vývoje trhu 
a programu, roční 
plán, revize strategie 
po 2 letech 

Vedení VŠ       Nízká 
atraktivita 
zdravotnických 
profesí, změna 
přístupu ke 
studiu ze 
strany nové 
generace 

Kvalita studia, 
PR, 
propagace, 
motivace ke 
studiu 

Vlastní zdroje 

Nové 
programy 

• Společný základ, 
inovace 

• Magisterský studijní 
program  

 

• Inovace stávajících 

• Možnost 
prostupnosti na 
Mgr. stud. (VS, ZZ, 
PA)   

Vedení VŠ            Kvalita studia, 
PR, 
propagace, 
motivace ke 
studiu 

Vlastní 
zdroje, příp. 
projekt EU 

Prostupnost 
a uznávání 

• Mapování zkušeností 
s uznáváním 

• Předchozího 
vzdělávání (RPL) 

• Adaptace vnitřního 
systému 

Připravenost systému 
pro uznávání 
předchozího 
vzdělávání (VOV 
a jiné)  
 

Vedení VŠ      Negativní 
vnímání 
soukromých 
VŠ 
Nevyjasněnost 
role, postavení 
a podmínek 

PR, 
propagace, 
reprezentace, 
společný 
postup 
soukromých 

Vlastní zdroje 
Kontakt se 
zahraničím 
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profesně 
zaměřených 
VŠ 

VŠ, systém 
řízení kvality 

Zahraniční 
studenti 
v ČJ 

• Mapování a vyjasnění 
podmínek 

• Přípravné kurzy 

• Koordinace 

• Propagace 

Do 10 % zahraničních 
studentů ročně  
 podmínky pro 
přípravu 

Vedení VŠ 
Manažer 

zahraniční
ch vztahů 

 
 

        Jazyková 
připravenost 
zahraničních 
studentů, 
vytvoření 
podmínek pro 
jejich studium  

Revize 
podmínek, 
motivace 
akademických 
i ostatních 
pracovníků 

Projekty, 
vlastní zdroje 

Jazykové 
vybavení 

Podpora jazykového 
vybavení studentů, ale 
i partneři pro kurzy 
češtiny pro zahraniční 
studenty 

• Alespoň 10 
studentů/rok 
v jazykových 
kurzech 

• Partner pro 
přípravu 
zahraničních 
studentů 

Vedení VŠ 
Manažer 
zahraničníc
h vztahů 

          Malý zájem 
studentů 
o mezinárodní 
mobilitu díky 
obavám či 
nedostatečné 
podpoře  

Vyhodnocení 
stavu, 
uznávání 
získaného 
vzdělávání 
v zahraničí 
(RPL), 
motivace 
a komunikace 
se studenty 

Studenti 
hradí sami či 
z projektů EU 
(např. 
Erasmus+) 

Miniprojekty
, mobility 

• odborné praxe 
v zahraničí 

• miniprojekty se 
zahraničními školami 

• Alespoň 5 
studentů/rok na 
studium/praxi 
v zahraničí 

Vedení VŠ 
Manažer 
programu 
Erasmus+ 

          Malý zájem 
akad. 
pracovníků 
i studentů 
o mezinárodní 

Podpora RPL, 
priority 
personální 
politiky, 
motivace 

Vlastní 
zdroje, 
případně 
projekty EU 
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• podpora mobility 
studentů 

• Alespoň 1 projekt se 
zahraniční školou pro 
studenty (společný, 
výměna)   

Vedoucí 
kateder 
Koordinátor
ka odborné 
praxe 

spolupráci 
(jazyky, 
omezená 
kapacita, 
částečné 
úvazky)  

 
 

Legenda 

priorita vysok
á 

střední nízká 

 

 


