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ÚVOD 
 

Vnitřní hodnocení Vysoké školy zdravotnické, o. p. s. je zpracováno na základě: 

- zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon 

o vysokých školách), § 42 další povinnosti soukromé vysoké školy, písm. d) 

- Statutu VŠZ, o. p. s., části šesté, čl. 27, bod 1, písm. c) z roku 2014 a Statutu VŠZ, o. p. s. 

z 27. dubna 2017, části první, čl. 6. a Pravidel systému zjišťování a vnitřního hodnocení 

kvality vzdělávání, tvůrčí a s nimi souvisejících činností vysoké školy ze dne 27. 4. 2017 

- standardů a směrnic pro zajišťování kvality v Evropském prostoru vysokého školství, 

(Helsinky, 2005) 

- výročních zpráv o činnosti za uvedené roky viz webové stránky VŠZ, o. p. s. (Úřední deska 

sekce Výroční zprávy VŠZ, o. p. s.) 

- dlouhodobého záměru rozvoje v daném hodnoceném období a jeho aktualizace 

v jednotlivých letech viz webové stránky VŠZ  

(Úřední deska sekce Dlouhodobý záměr VŠZ, o. p. s.) 

Východiskem pro vnitřní hodnocení školy je definovaná 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 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 studentů tak, aby po ukončení studia byli 

absolventi plně připraveni na reálné 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. 

Doposud bylo na VŠZ zpracováno vnitřní hodnocení za jednotlivé akademické roky, 

za čtyřleté úseky od roku 2005 do roku 2008 a 2010 až 2013. V hodnoceném období 2014–

2017 proběhla v roce 2016 významná vnější kontrola, a to kontrola Akreditační komise 

orientovaná na hodnocení akreditovaných činností a průběh studia v bakalářských studijních 

oborech. Dále bylo toto období v závěru významně ovlivněno přípravou na reakreditační řízení 

v roce 2018. Celou oblast jsme pro účely tohoto hodnocení rozdělili do jednotlivých oblastí:  

- akreditované studijní programy, akademičtí pracovníci, vědecká, výzkumná, vývojová 

a další tvůrčí činnost, studenti a absolventi, organizace a řízení, materiální, technické 

a informační zabezpečení. 

U jednotlivých oblastí jsou uvedené nástroje hodnocení kvality dle jednotlivých úrovní řízení.
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1 VZDĚLÁVACÍ ČINNOST A PEDAGOGICKÝ PROCES 
 

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 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. 391/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 55/2011 

Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění vyhlášky 

č. 2/2016 Sb. a vyhlášky č. 129/2010 Sb., v platném znění, kterou se stanoví minimální 

požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského 

povolání. Toto legislativní zakotvení VŠZ ve svých studijních programech a oborech plně 

respektuje, což je podloženo i vyjádřeními MZ ČR k jednotlivým studijním oborům. 

Zásadní provázanost je uskutečňována jak v teoretické, tak i praktické části studijních 

programů. V teoretické části jde o realizaci výuky renomovanými odborníky, kteří zajišťují 

provázanost a aplikaci vědeckých poznatků. V praktické části jde o oblast odborných praxí, 

které jsou uskutečňovány na špičkových akreditovaných zdravotnických pracovištích. Důraz je 

kladen na vědecké uchopení studované problematiky, a to jak v teoretické, tak i v empirické 

oblasti. Ve studijním oboru Všeobecná sestra jsou dále zakotveny požadavky uvedené 

ve Věstníku MZ ČR, 2008, částka 6. Pro studijní obor Porodní asistentka jsou respektovány 

požadavky uvedené ve Věstníku MZ ČR, 2009, částka 3. 

V hodnoceném období byly realizovány akreditované studijní programy a obory: 

Bakalářský studijní program 
Název 

studijního 

programu 

Kód studijního 

oboru 

Název 

studijního 

oboru 

Forma studia Standardní 

doba studia 

(roky) 

Akreditace do 

Ošetřovatelství 5341R009 Všeobecná 

sestra 

P/K 3 2017* 

Porodní 

asistence 

5341R007 Porodní 

aistentka 

P 3 2016* 

Specializace ve 

zdravotnictví 

5343R010 Radiologický 

asistent 

P 3 2019 

Specializace ve 

zdravotnictví 

5343R021 Zdravotnický 

záchranář 

P/K 3 2020 

 

*Rozhodnutí MŠMT a stanoviska MZ jsou zveřejňována na webových stránkách školy, a to 
včetně legislativního ošetření prodloužení akreditací u studijních programů Porodní asistentka 
a Všeobecná sestra (dostupné z: http://www.vszdrav.cz/cz/leve-menu/nase-akreditace/). 
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Ve sledovaném období jsme realizovali v rámci celoživotního vzdělávání vzdělávací 

programy pro různé cílové skupiny. 

Akreditován a nabízen byl v oblasti CŽV 1 kurz akreditovaný v roce 2016  

- Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky, který je určen 

pro pedagogické pracovníky základních, středních a vyšších odborných škol. Má celkový 

rozsah 20 hodin a je akreditován v rámci dalšího vzdělávání na MŠMT pod  

č. j. 32898/2016-1-2015. 

1.1 Kvalita výuky 

Významným prvkem ve sledovaném období byl rozvoj moderních metod výuky. Zkvalitnění 

metodiky výuky jednotlivých předmětů, ale i metodické přípravy pedagogů s cílem zvýšit 

kvalitu pedagogického procesu a odpovídající studijní servis studentům. Byla zavedena 

jednotná „šablona“ studijních a časových plánů pro všechny obory, která zpřehledňuje 

informace u jednotlivých předmětů. 

Pravidelně je analyzován Profil absolventa příslušného studijního programu a vlastního 

oboru z hlediska excelence, odbornosti a personálního zajištění s cílem zajistit uplatnění 

absolventů na trhu práce. 

V oblasti pedagogické dokumentace je důraz kladen na jednotné požadavky při 

zakončování předmětů vyučovaných více pedagogy a na transparentnost hodnocení. Metody 

hodnocení a ukončení studia jsou zveřejňovány ve studijních plánech a v sylabech Katalogu 

předmětů v IS VSZ. To umožňuje zvyšování požadavků na kvalitu a standardizaci metod 

a podmínek hodnocení, ale i na jejich kontrolu a zpětnou vazbu od studentů. 

V evaluaci kvality výuky se uplatňují nástroje hodnocení kvality pedagogického procesu 

zaměřené na kontrolu obsahu a úplnosti pedagogické dokumentace, sledování počtu 

neodučených hodin a dodržování konzultačních hodin. K významnému posunu došlo 

ve využívání anonymní studentské ankety, tzv. předmětové ankety, které se v každém 

semestru zúčastnilo přes 80 % studentů. Významnou zpětnou vazbu poskytuje vedení školy 

i studentský parlament, který se schází pravidelně 1x za semestr. Na výzvu kterékoliv strany 

může být svolán ad hoc.  

Hodnocení kvality činností realizovaných na VŠZ spadá jak do oblasti vnitřního hodnocení, 

tak do oblasti výročních zpráv (dostupné z: http://www.vszdrav.cz/cz/leve-menu/uredni-

deska/vyrocni-zpravy/), dlouhodobého záměru včetně jeho aktualizace v jednotlivých letech 

(dostupné z: http://www.vszdrav.cz/cz/leve-menu/uredni-deska/dlouhodoby-zamer/).  

V rámci vnitřního hodnocení byly pro kalendářní roky 2014-2017 hodnocené oblasti 

rozdělené na tvůrčí, zahraničních styků, kvalifikačního růstu, ostatních forem uznání vědeckou 

a odbornou komunitou, spolupráci s praxí a institucemi a pedagogickou činnost. Směrnice 
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rektorky č. 3/2018 pak dále stanovuje oblasti vnitřního hodnocení VŠZ pro kalendářní roky 

2018-2021 (dostupné z: http://www.vszdrav.cz/cz/leve-menu/uredni-deska/smernice-

rektorky/). Dlouhodobě jsou sledovány výsledky přijímacího řízení, studijní neúspěšnost 

a výsledky státních závěrečných zkoušek. 

Do hodnocení kvality jsou zapojováni: 

o pracovníci zdravotnických zařízení (průběžně v Logbooku) 

o vrchní sestry pravidelně hodnotí znalosti našich studentů (při zkoušce z odborné praxe) 

o absolventi při pravidelných setkáních (1x ročně) poskytují zpětnou vazbu, jak uspěli při 

nástupu do praxe 

o odborná i laická veřejnost (neformálně hodnotí naše studenty přes pochvalné 

a děkovné dopisy a emaily od pacientů, jejich rodin a spolupracujících organizací 

(Policie ČR, neziskové organizace Seppia, MČ Praha 5, ZZS) 

o studenti 2x ročně (prostřednictvím vyhodnocování dotazníků zaměřených na oblast 

výuky, odborné praxe, pedagogů, mobilit a v rámci činnosti studentského parlamentu), 

o veřejné instituce (MŠMT – KREDO, Hodnocení jakosti kvality, odborné profesní 

organizace – oceněním knih našich akademiků nebo oceněním Sestra roku) 

o interní mentorky v rámci odborné praxe, které mají porovnání mezi přijímanými 

studenty 

o zaměstnanci VŠZ - provádíme průběžný benchmarking (např. roční zprávy kateder 

nebo hodnocení v oblasti bakalářských prací) 

    Akademičtí pracovníci mají možnost porovnat i kvalitu vědomostí studentů jiných 

vysokých škol, jsou oslovováni k vedení bakalářských, diplomových, rigorózních a dizertačních 

prací, bývají členy zkušebních komisí u státních závěrečných zkoušek (např. z LF UK, JČU, UPOL) 

a rektorka je členem vědecké rady FZS ZČU v Plzni a ZSF TU v Liberci. Všechny tyto podněty se 

do zpracování vnitřního hodnocení promítají.  

    Zpráva o vnitřním hodnocení je projednávána s Akademickou radou VŠZ, kde jsou přítomni 

i zástupci studentů (zápisy dostupné u tajemníka VŠZ). 

 Významnou složkou hodnocení kvality pedagogického procesu jsou studenti, kteří mají 

možnost prostřednictvím studentského parlamentu a anket, zaměřených nejen na předměty 

a pedagogy, ale i na celkové klima ve škole, zasáhnout do jeho podoby. Dalším nástrojem je 

funkční systém průběžné komunikace online jako přímý důsledek klientského přístupu  

ke studentům. Zpětnou vazbou jsou pravidelné ankety, realizované a vyhodnocované na konci 

každého semestru. Uplatnění absolventů považujeme za jeden z klíčových ukazatelů 

úspěšnosti školy. Otázky směřují k hodnocení přínosu studia, navrhovaným změnám  

ve struktuře studia, profesnímu uplatnění a potřebě dalšího vzdělávání. V rámci sestaveného 

dotazníku pro studenty VŠZ používáme elektronický systém pro generování, vyplňování 

i vyhodnocování dotazníku v anketách hodnocení, který je jedním z modulů systému 

SharePoint. Vedle tohoto dotazníku je pravidelně vyhodnocován dotazník, který vyplňují 
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studenti při státních závěrečných zkouškách. Kromě dotazníků pro studenty probíhá 

hodnocení též ve studijních skupinách, neboť dotazníkem nelze zachytit všechny problémy,  

se kterými se student při výuce a studiu setkává. Další platformou pro zapojení studentů je 

studentský parlament, v rámci kterého mají studenti možnost vyjádřit svůj názor na činnost  

a fungování VŠZ. Zápisy z jednání studentského parlamentu jsou zveřejněny na vnitřním 

informačním systému VŠZ. 

 Vedoucí pracovníci jsou dostupní fyzicky a elektronicky všem studentům. Usilují 

o vzájemnou maximální otevřenost, monitorují problémy skupin i jednotlivců a ty 

bezprostředně řeší. Realizována je i průběžná evaluace všech předmětů (dostupnost 

studijních materiálů, časové uspořádání, vypisování termínů zápočtů a zkoušek). Všichni 

pedagogové mají vypsané 2 konzultační hodiny týdně, ale běžně jsou k dispozici studentům 

i mimo ně. 

1.2 Závěrečné práce 

Oblast závěrečných prací prošla v hodnoceném období významným kvalitativním posunem. 

Závěrečné práce jsou ve velké většině zadávány v návaznosti na tvůrčí činnost školy 

a vycházejí z dlouhodobé koncepce vývojové a tvůrčí činnosti. Postupně jsou realizována 

obsahová, metodická a organizační opatření směřující k vyšší kvalitě závěrečných prací 

studentů, a to včetně odhalování plagiátorství při jejich zpracování. 

Proces vypracování závěrečných prací prošel v hodnoceném období významným 

kvalitativním posunem. Pevně nastavený systém umožňuje po každém semestru jmenovitě 

a transparentně kontrolu plnění studijních povinnosti. Návaznosti témat bakalářských prací 

na tvůrčí činnost jsou řešeny ve způsobu vypisování témat. Témata pro každý studijní obor 

vycházejí z dlouhodobé koncepce a dalších projektů. 

Počet bakalářských prací s přímým výstupem do praxe v poměru k počtu absolventů 

ukazuje následující tabulka. Přibližně stejný počet bakalářských prací má také výstup do praxe, 

ale studenti tuto ambici dále nerealizovali nebo komise pro státní závěrečnou zkoušku 

nedoporučila studentovi uplatnění výstupu z bakalářské práce v praxi. 

 2008/2009 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Počet Bc. prací 

s přímým 

výstupem/počet 

absolventů 

8 0 3 5 12 14 34 30 40 63 50 

 

 Studenti a pedagogové VŠZ se řídí aktuální Směrnicí rektorky k zadávání, úpravě, 

odevzdávání a zveřejňování bakalářských prací. Tato směrnice stanovuje termíny schvalování 

témat a termíny odevzdávání bakalářských prací, předepsanou strukturu, jednotnou formální 
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úpravu, způsob jejich odevzdávání, uchovávání a zveřejňování na VŠZ v souladu s § 47 b zákona 

č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění změn a doplňků. Dále obsahuje pokyny 

k odevzdávání bakalářské práce, postup pro zasílání bakalářských prací ke kontrole originality, 

formulář dokladu o převzetí práce a formulář přihlášky ke státní závěrečné zkoušce v daném 

akademickém roce. Uvedené materiály naleznou studenti VŠZ také na webových stránkách 

školy (dostupné z: http://www.vszdrav.cz/cz/leve-menu/uredni-deska/smernice-rektorky/ 

a také na http://www.vszdrav.cz/cz/vszdrav/studium/bakalarske-prace/).  

Témata bakalářských prací vypisuje rektorka na základě návrhů prorektora pro 

pedagogickou činnost, garantů oborů, vedoucích kateder a akademických pracovníků 

(dostupné z: http://www.vszdrav.cz/cz/vszdrav/studium/bakalarske-prace/). O tématu 

rozhoduje odborné zaměření školy a katedry a tematické okruhy se dále odvíjejí od základního 

požadavku státních závěrečných zkoušek, jímž je prověřit základní orientaci studentů 

v realizovaných oborech a jejich schopnosti aplikovat získané teoretické znalosti a praktické 

dovednosti v praxi. V rámci tohoto vymezení je studentům umožněno podle jejich specifických 

zájmů, předchozích zkušeností nebo vlastní praxe, popř. podle zájmu pracoviště, se kterým 

spolupracují, nebo ve kterém budou pracovat, volit si vlastní téma. Sledována je vazba na 

využití výsledků pro zdravotnickou praxi. 

Rektorka schvaluje kromě tématu též vedoucího bakalářské práce, kterým je akademický 

pracovník vysoké školy nebo jiný odborník z praxe s vysokoškolským vzděláním zakončeným 

minimálně rigorózní zkouškou (ev. probíhající doktorandské studium). Výjimky jsou možné 

v odůvodněných případech (významný odborník z praxe, neexistence rigorózního řízení apod., 

tyto situace jsou řešeny supervizí akademického pracovníka VŠZ v HPP) v souladu s výše 

uvedenou směrnicí. 

K povinnostem vedoucího práce náleží aktualizace témat bakalářských prací a poskytování 

podpory studentovi, jehož závěrečnou práci vede. Stanoven je minimální počet konzultací, 

a to na 5 konzultací. Naplnění tohoto limitu je sledováno (konzultační list je odevzdáván 

společně s dalšími náležitostmi na studijní oddělení). Rozsah podpory určuje vedoucí a probíhá 

formou individuálních konzultací, písemných komentářů (mailová korespondence) 

k písemným výstupům studenta či telefonicky. Vedoucí práce pomáhá studentovi již od 

přípravy žádosti o schválení tématu, struktury závěrečné práce zejména s ohledem na její 

odpovídající rozsah a zaměření, které by mělo odpovídat studovanému oboru, poskytuje 

včasnou zpětnou vazbu, vypracovává hodnocení závěrečné práce včetně návrhu stupně 

klasifikace. Může být přítomen u státních závěrečných zkoušek. Vedoucí práce může 

odmítnout vedení bakalářské práce, pokud není v souladu s jeho odbornou specializací a/nebo 

z kapacitních důvodů. Student odevzdá Žádost o schválení tématu bakalářské práce ve 

stanoveném termínu na studijní oddělení, podepsanou vedoucím práce-externistou, 

s uvedením jeho jména vč. všech titulů, adresou pracoviště a kontaktním e-mailem. Vedoucí 

prací při své činnosti vycházejí ze Skript k předmětům Výzkum v ošetřovatelství, Výzkum 

v porodní asistenci a Seminář k bakalářské práci, která VŠZ vydává (od roku 2014 jen on-line 
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na SharePointu). Uvedená skripta jsou rozšířená o příklady vzorové aplikace teoretických 

poznatků, čímž reagujeme na potřeby studentů. Skripta slouží také jako pomůcka při 

zpracovávání seminárních, ročníkových a závěrečných prací (bakalářských) s přesahem na 

obecné informace k aplikaci a používání českých státních norem. 

Oponent bakalářské práce vypracovává její hodnocení včetně návrhu stupně klasifikace. 

Musí být vysokoškolsky vzdělaný odborník s prokazatelnými zkušenostmi a erudicí v daném 

oboru a může se též účastnit obhajoby závěrečné kvalifikační práce. Oponenta navrhuje 

vedoucí katedry. Podmínkou je, aby měl minimálně 3 stupeň vysokoškolského vzdělání (nebo 

studoval), byl odborníkem v oboru, o kterém bakalářská práce pojednává a nebyl osobou 

blízkou nebo spřízněnou se studentem (rodiče, sourozenci, přímý nadřízený nebo přímý 

podřízený). Externí oponent může být odborník ze zdravotnické organizace, ve které je 

závěrečná práce zpracovávána. Dodržováno je pravidlo, aby v případě vedení práce 

externistou byl oponentem interní zaměstnanec školy. Oponent je povinen při své činnosti 

vycházet z manuálu pro psaní bakalářských prací NĚMCOVÁ, J. a kol. Skripta k předmětům 

Výzkum v ošetřovatelství, Výzkum v porodní asistenci a Seminář k bakalářské práci. [on-line]. 

3. dopl. vyd. Praha: VŠZ, 2015. ISBN 978-80-904955-9-3 (dostupné 

z: https://sharepoint.vszdrav.cz/Poklady%20k%20vuce/Studijní%20materiály%20pro%20zdr

avotnické%20obory.aspx). V případě potřeby může konzultovat sporné záležitosti s vedoucím 

bakalářské práce. Škola si postupně vytváří databázi vedoucích a oponentů externistů, kdy 

preferuje dlouhodobou spolupráci. 

Posudky, vedoucí i oponent bakalářské práce, vypracovávají písemně na předepsaných 

formulářích. Součástí dokumentace k bakalářské práci je i výsledek kontroly originality (systém 

Ephorus) závěrečné práce (tolerovaná míra shody textu práce s databází originálních textů je 

20 %, k vyššímu procentu shody se vyjadřuje Komise pro státní závěrečnou zkoušku). Uvedený 

systém využíváme od roku 2011. Počet bakalářských prací vedených v daném akademickém 

roce jedním vedoucím práce je stanoven v pracovní náplni pedagogických pracovníků. 

Maximální počet vedení bakalářských prací, oponentur je stanoven na 15 prací na jednoho 

akademického pracovníka. Bakalářské práce jsou evidovány a zpřístupňovány v knihovně 

prezenční formou a fulltextový přístup je zajištěn prostřednictvím vnitřního informačního 

systému vysoké školy SharePoint (dostupné 

z: https://sharepoint.vszdrav.cz/Bakalsk%20prce/Forms/AllItems.aspx). 

Oblast závěrečných prací prošla významným kvalitativním posunem, a to včetně posudku 

vedoucího/oponenta závěrečné kvalifikační práce. Závěrečné práce jsou zadávány 

v návaznosti na tvůrčí činnost školy a vycházejí z dlouhodobé koncepce vývojové a tvůrčí 

činnosti. Od roku 2013 jsou na základě aktuálního vyhodnocení obhajob u státních 

závěrečných zkoušek realizována obsahová, metodická a organizační opatření směřující k vyšší 

kvalitě závěrečných prací studentů. Studentům je např. v případě externích vedoucích 

bakalářských prací rektorkou přidělen konzultant, kterým je interní pedagog. Tento bakalářské 

práce konzultuje se studentem pouze po stránce dodržení formálních náležitostí. Má pouze 
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poradní roli a může se účastnit obhajoby závěrečné kvalifikační práce. K tomuto opatření jsme 

přistoupili vedeni snahou respektovat svobodu volby tématu a vedení bakalářské práce 

renomovaným odborníkem a při tom uchránit studenty před případným neúspěchem 

obsahově kvalitní bakalářské práce z důvodu nesplnění formálních náležitostí. Je na 

studentovi, zda tuto možnost využije. 

Od roku 2012 jsou v rámci slavnostních promocí VŠZ rektorem oceňovány nejlepší 

bakalářské práce za každý studijní obor. VŠZ se stále zamýšlí nad koncepcí pojetí bakalářských 

prací, kdy chceme nadále rozvíjet provázanost se zdravotnickou praxí a zároveň umožnit 

studentům vlastní volbu pojetí bakalářské práce.  

Od roku 2011 využíváme aplikaci vyhledávání plagiátů systémem Ephorus.cz Funkce 

kontroly a výpisu případných podobností ze systému se staly povinnou součástí posudku 

vedoucího závěrečné práce. Systémem Ephorus.cz byly zkontrolovány všechny závěrečné 

práce od 1. 1. 2011.  

Program Ephorus.cz mohou využívat i akademičtí pracovníci. V případech bakalářských 

prací je protokol s konkrétními výsledky vkládán do bakalářské práce a % originality je 

uváděno v posudku vedoucího bakalářské práce i oponenta. Povolené % shody je uvedeno 

v aktuální Směrnici rektorky k zadávání, úpravě, odevzdávání a zveřejňování bakalářských 

prací. Jeho překročení je řešeno v rámci státní závěrečné zkoušky při obhajobě bakalářské 

práce. 

Od roku 2014 je VŠZ zapojena do projektu Masarykovy univerzity „Pravý diplom“. 

1.3 Studijní administrativa 

VŠZ posiluje význam kontroly studijní administrativy. Vedle evidenčních protokolů 

pedagoga a zápisů do indexu používá stále sofistikovanější informační systém. Ten umožňuje 

transparentnost studijní administrativy a eliminuje tak případná selhání na úrovni jednotlivce. 

Vysoké nároky, které v oblasti informační gramotnosti klade IS na jednotlivé pedagogy, řešíme.  

1.4 Metody a nástroje vnitřního hodnocení kvality: 

Hodnotící subjekt 

Používané metody a nástroje 

Rektor 

• Průběžné projednávání aktuálních problémů pedagogického procesu na poradách 

kolegia rektora 

• Kontrola manažerských úkolů prorektora pro pedagogickou činnost, prorektora pro 

rozvoj a vnitřní vztahy a prorektora pro výzkum a mezinárodní vztahy 
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• Závěry z Etické a Disciplinární komise 

• Pravidelné projednávání personální oblasti, průběžné sledování stanovených ukazatelů 

Prorektoři 

• Metodické řízení vzdělávacího procesu prorektorem pro pedagogickou činnost 

• Kontrola manažerských úkolů vedoucích kateder z oblasti pedagogického procesu 

• Průběžné jednání s vedoucími kateder a oborů v oblasti udržení kvality pedagogického 

procesu 

• Dohled prorektora pro pedagogickou činnost a prorektora pro rozvoj a vnitřní vztahy 

nad inovací studijních oborů a programů 

Vedoucí kateder 

• Zajištění výuky na všech studijních oborech 

• Kontrola provádění pravidelných hospitací, hospitace na vybraných přednáškách 

a cvičeních 

• Posilování manažerské role vedoucích kateder i pro oblast rozvoje personální práce 

• Stanovení plánů osobního rozvoje jednotlivých pedagogů 

• Vyhodnocování závěrů studentů k jednotlivým předmětům a pedagogům 

Studenti 

• Předmětové ankety formou dotazníků po semestrech – Hodnocení studia 

• Vyjádření názorů prostřednictvím pravidelného anonymního sociologického výzkumu 

Veřejnost 

• Dny otevřených dveří 

• Zpětná vazba na sociálních sítích (facebook) 

• Šetření absolventů VŠZ 

 

Výsledky v této oblasti lze hodnotit jako velmi dobré.  
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2 AKADEMIČTÍ PRACOVNÍCI 
 

V průběhu celého období se dařilo v rámci pracovního poměru zvyšovat podíl interních 

pedagogů k externím. Pedagogové jsou motivováni ke stálému zvyšování kvalifikace, a to 

nejenom formou interního vzdělávání, ale i zvyšování vlastní kvalifikace. 

Vývoj přepočteného počtu akademických pracovníků ve sledovaném období  

Počet akademických pracovníků 2013 2017 

profesorů  3,4  1,9 

docentů  3,6  4,7 

odborných asistentů  9,3  7 

asistentů 11,3 6,8  

celkem 26,6 20,4 

 

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

období 

 

Věková kategorie 2013 2017 

do 29 let  1 pracovník (1 žena)   0 pracovníků (0 žen) 

30-39 let 11 pracovníků (7 žen)  4 pracovníků (3 žen) 

40-49 let  7 pracovníků (4 ženy)  3 pracovníci (3 ženy) 

50-59 let 14 pracovníků (7 žen) 10 pracovníků (7 žen) 

60-69 let  6 pracovníků (4 ženy)  6 pracovníků (3 ženy) 

nad 70 let  4 pracovníci  3 pracovníci (1 žena) 

Celkem 43 pracovníků (23 žen) 26 pracovníků (17 žen) 

 

V rámci věkové struktury akademických a vědeckých pracovníků se průměr mírně převážil 

směrem k věkovým kategoriím 50 let a výše. Zastoupení žen ve struktuře akademických 

a vědeckých pracovníků mírně vzrostlo, a to z 58 % na 65 %. Celkový počet akademických 

pracovníků (interních a externích) byl na konci sledovaného (viz příloha 1). 

Zástupci 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. (viz příloha 2). 
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2.1 Vzdělávání akademických pracovníků 

V dané oblasti vytváříme motivační zdroje pro zapojení zejména mladších pedagogů do 

studia doktorských studijních programů, dále mají akademičtí pracovníci možnost 

nadstavbového studia jazyků, pedagogických a komunikačních dovednosti, resp. práce na PC. 

Ve sledovaném období získali akademičtí pracovníci nově následující vzdělání:  

2005-2008 2009-2013 2014-2017 

1 - prof. 1 - prof. 0 - prof. 

1 - doc. 2 - doc. 1- doc 

3 - PhD. 9 - PhD. 4 - Ph.D. 

3 - PhDr. 4 - PhDr. 5 - PhDr. 

1 - Mgr. 9 - Mgr. 2 - Mgr. 

11 - Bc. 2 - Bc. 0 - Bc. 

20 27 12 

 

Za velmi významný prvek považujeme to, že všichni akademičtí pracovníci školy mají 

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

přednášejí na škole (Všeobecná sestra, Porodní asistentka, Radiologický asistent, Zdravotnický 

záchranář) a tuto profesní způsobilost nadále rozvíjejí. 

2.2 Zaměstnanecké benefity 

Na VŠZ působí 11 THP zabezpečujících provoz.  

VŠZ poskytuje tyto zaměstnanecké výhody: 

� 5 týdnů dovolené THP, 8 týdnů u akademických pracovníků 

� motivační odměny 

� zvýhodněné mobilní volání – hlasové a datové služby – mobilní přístroje 

� jazykové a zaměstnanecké kurzy 

� Microsoft Office zdarma do soukromých zařízení + antivirový program 

� možnost parkování na parkovišti v blízkosti školy 

� služby kadeřnice 

� vánoční setkání se sportovní akcí a večeří 

� teambuilding 

Akademičtí pracovníci jsou vybaveni přenosnými počítači pro práci nejen ve škole,  

ale i v domácím prostředí. 
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Vysoká škola zdravotnická bere v potaz profesní přestávky, a to jak z důvodu rodičovství, 

tak i dlouhodobé nemoci. Je samozřejmostí, že se zaměstnanci po návratu do zaměstnání 

vracejí na svou původní pozici. 

  V roce 2017 byla zavedena možnost vyplácení příspěvku na Penzijní připojištění.      

Tento benefit slouží vedle systému ohodnocení, který se odvíjí od dosažených 

výsledků, k další motivaci zaměstnanců. 

2.3 Mobility akademických pracovníků 

VŠZ rozvíjela kontakty se zahraničními partnery v oblasti vzdělávání a probíhala spolupráce 

s významnými zdravotnickými institucemi a vysokými školami ve Velké Británii, v Německu, 

Itálii a Slovenské republice. V rámci programu Erasmus měli studenti a akademičtí pracovníci 

možnost realizovat studijní a výukové pobyty, pracovní stáže a školení. 

Síť zahraničních partnerských VŠ se stále rozšiřuje a nadále oslovujeme další partnerské 

školy, které by poskytly kompatibilitu studijních programů a oborů.  

 
 Mobility VŠZ  

  výjezdy příjezdy 

2017 6 (Irsko, Polsko, Španělsko, Švýcarsko, 2x Skotsko) 2 (Španělsko, Slovensko) 

2016 5 (Itálie, 4x Polsko) 3 (Polsko) 

2015 2 (Rakousko) 2 (Slovensko) 

2014 10 (2x Rakousko, 8x Slovensko) 3 (2x Slovensko, 1x Rakousko) 

 

V roce 2017 proběhla přípravná jednání, jak písemná, tak osobní k navázání spolupráce 

s univerzitní nemocnicí ve Vídni, která by umožnila letní individuální praxe studentů. 

Mezinárodní vztahy rozvíjí VŠZ se Sekcí sester pracujících v zařízeních sociální péče 

Slovenské společnosti sester, která je organizační složkou Slovenské lékařské společnosti 

v Bratislavě. 

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. pokračovala ve spolupráci na realizaci vzdělávacího 

projektu „Progetto Formazione“, v rámci kterého nabízela svým absolventům možnost 

jednoleté studijní stáže zaměřené na oblast ošetřovatelství v kardiologii a onkologii. Tento 

projekt je realizován ve spolupráci s Univerzitní klinikou v Miláně, Kardiologickým centrem 

Monzino a Evropským onkologickým institutem, také v Miláně. Tato špičková zdravotnická 

pracoviště kromě léčby nejmodernějšími technologiemi provádějí také vědecký výzkum 

a univerzitní studia. Stáž „Progetto Formazione“ je podporována místní samosprávou kraje 

Lombardie a je Ministerstvem zdravotnictví v Římě uznávána jako odborná praxe. Organizační 

záštitu nad projektem převzala společnost International Consulting. 
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Rozvoj mezinárodních vztahů podporuje VŠZ dále také vysíláním akademických pracovníků 

na mezinárodní konference a v domácím prostředí pořádáním mezinárodních konferencí 

a dalších akcí. 

Bilaterální smlouvy a spolupráce v rámci programu Erasmus +: 

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

2. Universida de Vigo, Spain 

3. Jaume I., Spain 

4. Selahaddin Eyyubi University, Turkey 

5. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko 

6. University of Rome „Tor Vergata“, Itálie 

7. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice, Slovensko 

8. Univerzita Trakia, Bulharsko 

9. Higher Vocational State School in Wloclawek, Polsko 

10. Goce Delcev University, Makedonie 

11. European University, Kypr 

12. AL-Ahliyyah Amman University, College of Nursing, Jordánsko 

13. School of Health&Social Studies, Irsko 

14. Gemeinnützige Ausbildungs- und Beratungsgesellschaft mbH, Staatlich anerkannte  

       Berufsfachschulen für Altenpflege und Notfallsanitäter Werdau, Německo 

 

2.4 Metody a nástroje vnitřního hodnocení kvality 

Hodnotící subjekt 

Používané metody a nástroje 

Rektor 

• Kontrola manažerských úkolů prorektora pro pedagogickou činnost, prorektora pro 

koncepci a rozvoj a vnější vztahy. 

• Závěry ze studentského parlamentu 

• Pravidelné projednávání personální oblasti, průběžné sledování stanovených ukazatelů 

Prorektoři 

• Průběžné jednání s vedoucími kateder a oborů v oblasti udržení kvality a rozvoje 

akademických pracovníků 

• Pravidelná zpětná vazba spokojenosti zaměstnanců (anonymní dotazníkové šetření 

Spokojenost zaměstnanců prováděné 1x za akademický rok) 

Vedoucí kateder 

• Zajištění odpovídajícího personálního zabezpečení na všech studijních oborech 
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• Kontrola provádění pravidelných hospitací, hospitace na vybraných přednáškách a 

cvičeních 

• Posilování manažerské role vedoucích kateder i pro oblast rozvoje personální práce 

• Stanovení plánů osobního rozvoje jednotlivých pedagogů 

• Vyhodnocování podnětů studentů k jednotlivým předmětům a pedagogům 

• Pravidelná zpětná vazba spokojenosti zaměstnanců (anonymní dotazníkové šetření 

Spokojenost zaměstnanců prováděné 1x za akademický rok) 

Studenti 

• Předmětové ankety formou dotazníků po semestrech (Hodnocení studia) 

• Studentský parlament (semestrální zpětná vazba) 

Veřejnost 

• Dny otevřených dveří 

• Zpětná vazba na sociálních sítích (facebook) 

• Zpětná vazba z odborných akreditovaných pracovišť (odborné praxe, Logbook, Burza 

práce) 

• Šetření absolventů VŠZ 

 

Výsledky v této oblasti lze hodnotit jako velmi dobré.  
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3 TVŮRČÍ ČINNOST 
 

Oblast vědy, výzkumu, vývojové a další tvůrčí činnosti je zaměřena na realizaci projektů, 

publikační činnost, recenzovaný vědecký časopis Zdravotníctvo a sociálna práca, konference  

a semináře a Středisko knihovnických služeb. 

3.1 Projekty 

Hlavními aktivitami v oblasti výzkumu a vývoje bylo získání, řešení a i úspěšné partnerství  

v projektech podporovaných ČR. 

Projekty 

2014 

2015 

2016 

2017 

Aplikace metody krátké intervence v prevenci civilizačních onemocnění 

    

Destigmatizace 

    

Personal safety of medical personnel in difficult professional situations  

    

Aplikace metodiky krátkých intervencí v praxi 
    

Aplikace metodiky krátkých intervencí v prevenci HIV/AIDS a ostatních STD.
    

Stop násilí pro zdravotnictví 
    

PROCSEE (Professional Higher Education and HVET in Central & South 
Eastern Europe) 

    

BuildPHE (Building Professional Higher Education Capacity in Europe) 
    

CC4HCA 
    

Strategie vysokého školství do roku 2030 (KREDO) 
    

Dopady do zdravotnické praxe 
Dopady do vzdělávacího sektoru 
Dopady do státní správy 
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3.2 Publikační činnost 

Dobré úrovně dosahuje publikační a další činnosti akademických pracovníků1. Zakotvena 

byla standardizace minimálních požadavků, a to směrnicí rektorky. Za roky 2014-2017 bylo 

vykázáno celkem 194 publikačních aktivit. 

Publikační činnost je hodnocena pravidelně každý semestr. Postupně došlo ke zkvalitnění 

databáze publikační činnosti, zejména ve směru vykazováni příslušnosti publikaci k VŠZ (tento 

aspekt je důležitý z hlediska uplatnitelnosti publikaci). Vzhledem k obtížné srovnatelnosti 

údajů z předcházejícího období s lépe evidovanými současnými údaji je obtížné vyhodnotit 

trend vývoje publikační činnosti. Podstatné však je, že údaje za těchto několik posledních 

semestrů svědčí o tom, že akademičtí pracovníci publikují s výraznějšími publikačními 

výsledky. 

Kvalitativní posun v tlaku na publikační výsledky představuje standardizace minimálních 

požadavků na publikační a výzkumnou činnost. 

Kvantifikace publikační a výzkumné činnosti má podobu počtu výstupů. 

PUBLIKAČNÍ, VÝZKUMNÉ A ODBORNÉ AKTIVITY AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ VŠZ V LETECH 2014-
2017 (záznamy; počet) 

Ošetřovatelství - vědecké a odborné 
aktivity 2005-2013 2005-08 2009-13 

 
20014-17 

celkem 
2005-17 

Článek v časopise s IF (impact factor)  5 8 13 
Článek v časopise světové databáze 

(např. SCOPUS)   1 1 
Článek v časopise (seznam 

recenzovaných periodik ČR)  12 22 42 
Článek v jiném recenzovaném časopise 

(ČR)  35 0 35 
Článek v jiném recenzovaném časopise 

(zahraniční) 3 28 15 46 
Příspěvek (full text) v recenzovaném 

sborníku zahraniční konference 4 33 20 57 
Příspěvek (full text) v recenzovaném 

sborníku domácí konference  59 45 104 
Příspěvek (abstrakt) v recenzovaném 

sborníku zahraniční konference  9 10 19 
Příspěvek (abstrakt) v recenzovaném 

sborníku domácí konference  14 10 24 
Monografie (a kapitola) vydaná 

v zahraničí  6 5 11 

Monografie (a kapitola) vydaná v ČR  30 14 44 

Skripta a učební texty 2 44 43 89 

                                                           

1 Publikační činnost akademických pracovníků a externistů, která je vykazována na jiných pracovištích 
není uvedena. 
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Prezentace na zahraniční konferenci 7 46 17 70 

Prezentace na domácí konferenci 5 71 41 117 

Redakční a editorské práce 2 28  30 

Výzkumné projekty/granty     

GAČR     

IGA MZČR     

MŠMT     

jiné výzkumné projekty (interní)     

Zahraniční výzkumné projekty/granty  1  1 

Nevýzkumné projekty/granty  5  5 
Organizace vědeckých a odborných 

konferencí 2 13 11 26 

 

CITAČNÍ INDEXY AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ VŠZ V LETECH 2014-2017 

 2017 

Results 

found 

Sum of the 

Times Cited H-index 

Horak, Ladislav 52 169 7 

Hamplova, Lidmila 1 0 0 

Jahodová, Iva 1 0 0 

Pekara, Jaroslav 0 0 0 

Mechurova, Alena 24 95 5 

Nemcova, Jitka 3 6 1 

Mrzena, Bohuslav 7 25 3 

Sramka, Miroslav 77 411 9 

Seidl, Zdenek 176 1020 17 

Viták, Tomáš 44 44 4 

 

Pro akademické pracovníky je vytvořeno několik způsobů stimulace k publikační a výzkumné 

činnosti: 

1. Cena rektora za významný přínos v odborné publikační činnosti s finanční odměnou, 

2. Standardy vědeckovýzkumné a publikační činnosti, 

3. Akademickým pracovníkům je nutno opakovaně připomínat, že součástí jejich pracovní 

smlouvy je popis pracovní náplně, ve které je zahrnuta také povinná výzkumná a tvůrčí 

činnost. 

3.3 Konference a semináře 

VŠZ upořádala nebo spolupořádala ve sledovaném období 11 (domácích a zahraničních) 

konferencí nebo workshopů s mezinárodní účastí. U 7 z nich byly výstupem recenzované 

sborníky. 
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- ,,Fyzická a psychická záťaž zdravotníckych pracovníkov v zariadeniach sociálnej 

starostlivosti“. 13. mezinárodní vědecká pracovní schůze pořádaná Lekárskou fakultou, 

Kliniky urgentnej a všeobecnej medicíny LF UK a klinického pracoviska UNsP Milosrdní 

bratia Bratislava, sekce sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnej starostlivosti 

Slovenskej spoločnosti sestier a pôrodných asistentiek, organizačnej zložky Slovenskej 

lekárskej spoločnosti, Vysokou školou zdravotnickou, o. p. s., Praha, Vysokou školou 

tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Vsetín, 27. 1. 2017 

  

- ,,Preventivní programy v ošetřovatelské péči“. 12. vědecké mezinárodní konference 

pořádaná: Vysoká škola zdravotnická, Vysoká škola tělesné výchovy a sportu, EUC klinika 

Ústí nad Labem a Státní zdravotní ústav. Praha, 6. 4 2017 

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

s Aeskulap Akademií. 9. 3. 2017 

 

- "Sport a zážitková pedagogika 2016" 3. ročník mezinárodní vědecké konference. Vysoká 

škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o., ve spolupráci s Univerzitou Śląski 

v Katowicích a Vysokou školou zdravotnickou, o. p. s. v Praze, 20. 10. 2016, workshopy 

18.-19. 10. 2016 

 

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

centrum Vsetín 

 
-  „Stop násilí ve zdravotnictví“. Mezinárodní konference ke grantovému projektu z 

norských fondů, pořádaná neziskovou organizací Rosa, Nadací Open Society Found a VŠZ, 

o. p. s., Praha, 19. 4. 2016 

 

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

s Aeskulap Akademií. 1. 3. 2016 

 
-  „Stop násilí ve zdravotnictví“. Mezinárodní konference ke grantovému projektu z 

norských fondů, pořádaná neziskovou organizací Rosa, Nadací Open Society Found a VŠZ, 

o. p. s., Praha, 8. 12. 2015 

 

- ,,Zdravotno-sociálna problematika klientov v zariadeniach sociálnych služieb.“ 11. 

Vedecká pracovná schôdza organizovaná ve spolupráci Kliniky urgentnej a všeobecnej 

medicíny LFUK Bratislava, Sekce sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnej starostlivosti 

Slovenskej spoločnosti sestier a pôrodných asistentiek, organizačnej zložky Slovenskej 

lekárskej spoločnosti a VŠZ, o. p. s., Praha, 6. 10. 2015 

 
- ,,Vzdělání ve zdravotnictví“ 10. vědecká konference s mezinárodní účastí, Praha, VŠZ, 

o. p. s. a Vysoká škola tělesné výchovy a sportu, 12. 5. 2015 
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- ,,Zážitková pedagogika – zdroj inspirace v edukační praxi.“ 2. vědecká konference 

s mezinárodní účastí, VŠZ, o. p. s., Praha, Univerzita Śląski v Katowicích a Vysoká škola 

tělesné výchovy a sportu, 23. 10. 2014 

 
- ,,Pečujeme bezpečně?“ 9. vědecká konference s mezinárodní účastí, VŠZ, o. p. s., Praha 

a Vysoká škola tělesné výchovy a sportu, 14. 5. 2014 

 

- ,,Invazivní žilní vstupy v ošetřovatelské péči.“ Sympozium pořádané ve spolupráci 

s Aeskulap Akademií. Praha, 12. 3. 2014 

 

Akce, na kterých prezentuje VŠZ výsledky svého výzkumu, tj. konference a semináře, zajišťují 

většinou samostatně jednotlivé katedry. Opakovaně probíhá několik konferencí se stabilním 

tematickým zaměřením – mezinárodní konference ,,Den ošetřovatelství“. 

Na těchto konferencích jsou mj. vyhlašováni vítězové studentských příspěvků a jsou 

prezentovány výsledky výzkumných a dalších aktivit akademických pracovníků školy. Vysoká 

odborná úroveň všech těchto konferencí přispívá k prestiži VŠZ mezi odbornou veřejností. 

Paralelně probíhaly studentské workshopy. 

Na VŠZ také proběhlo několik diskusních kulatých stolů např. k terciálnímu vzdělávání nebo 

novele vysokoškolského zákona. Tyto semináře byly uspořádány jako společná akce  

se Sdružením profesního terciálního vzdělávání, jejímž je VŠZ kolektivním členem. 

3.4 Centrum knihovnických služeb 

Činnost knihovny vychází z definice veřejné knihovny, kterou uvádí Zákon č. 257/2001 Sb., 

o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb,  

ve znění pozdějších novelizací. Knihovna prošla ve sledovaném období zásadními změnami, 

které výrazně ovlivnily prováděné činnosti a celkové kvantitativní statistiky knihovny. 

V důsledku tyto změny vedly k výrazné modernizaci, strukturalizaci a integraci celé knihovny  

a poskytovaných knihovnicko-informačních služeb. 

Knihovna byla zřízena a registrována v roce 2005 společně pro vyšší odbornou a vysokou 

školu. V roce 2015 došlo k rozdělení knihoven a dne 25. 11. 2015 byla registrována samostatně 

jako Středisko vědeckých informací Vysoké školy zdravotnické s evidenčním číslem MK 

6552/2015. Na konci akademického roku 2015/2016 pak došlo k fyzickému rozdělení fondů  

a stěhování knihovny do nových prostor, čímž se zvýšila integrita knihovny s organizačně-

administrativními odděleními vysoké školy (především pak se studijním oddělením).  

Knihovna Vysoké školy zdravotnické se specializuje na medicínskou a ošetřovatelskou 

literaturu včetně titulů z dalších hraničních oborů (psychologie, sociologie, etika…). Knihovní 

fond tvoří knihy (monografie, příručky, učebnice, skripta), periodika a šedá literatura 
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(bakalářské práce). V knihovně pracuje na plný úvazek 1 pracovnice. Rozsah provozní doby 

knihovny je 38,5 hodiny. 

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

 2009 2013 2017 

Počet titulů 6 498 6 803 3102 

Roční přírůstek 73 176 396 

Počet tištěných periodik 27 4 10 

Registrovaných čtenářů 562 406 429 

 

Cíle činnosti Střediska vědeckých informací ve sledovaném období: 

Knihovní systém KOHA – na konci akademického roku 2015/2016 po rozdělení a kompletní 

revizi fondu proběhla konverze do nového knihovnického systému KOHA. Jedná se o open-

sourcový knihovní systém vyvíjený od roku 2000 novozélandským sdružením knihoven, který 

je aktuálně používán v knihovnách po celém světe. Od roku 2015, kdy je dostupná česká 

jazyková mutace systému, používá tento systém přes 60 českých knihoven. Instalace systému 

byla realizována interně prostřednictvím IT servisu VŠZ, retrokonverze fondu (z dosud 

používaného knihovního systému KP–WIN) byla provedena manuálně. Od začátku 

akademického roku 2016/2017 jsou plně funkční moduly nezbytné pro plynulý chod knihovny: 

katalogizace, výpůjční protokol a OPAC katalog.  

Věcné zpracování fondu – retrokonverze na nový knihovní systém byla zároveň využita  

k implementaci nového předmětového třídění. Dosud využívané přírůstkové třídění bylo, na 

základě požadavku větší otevřenosti a přístupnosti volného fondu pro studenty, přestavěno 

na předmětové. Nový třídící systém kopíruje studijní obory vysoké školy (1 – ošetřovatelství; 

2 – porodnictví; 3 – urgent; 4 – radiologie; 5 – behaviorální vědy; 6 – specializace; 7 – veřejné 

zdravotnictví; 8 – příručky; 9 – konferenční materiály). Pro jednotlivé předmětové kategorie 

byl zvolen barevný orientační systém s využitím tzv. tag clouds.  

Fond šedé literatury (bakalářské práce) - obecně stanovuje podmínky nakládání 

s kvalifikačními pracemi Směrnice rektorky VŠZ číslo 6/2013 K zadávání, úpravě, odevzdávání 

a zveřejňování bakalářských prací. V roce 2015 a 2016 proběhla kompletní revize bakalářských 

prací včetně jejich předmětového zpracování a implementace do knihovního fondu. Snadný 

přístup k fulltextům bakalářských prací vč. posudků vedoucího práce a oponenta mají studenti 

zabezpečen prostřednictvím intranetu (Sharepoint). V roce 2017 byl vybudován unikátní fond 

šedé literatury ve formě doplňkových materiálů ke kvalifikačním pracím. Studenti 

vypracovávají v rámci svých bakalářských prací edukační a informační materiály v podobě 

letáků, brožurek event. jiných nestandardních forem.  
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Akvizice a zpracování fondu – probíhá na základě potřeb jednotlivých studijních programů 

specifikovaných v rámci akreditací včetně reflexe na nové ediční plány odborných vydavatelů 

zdravotnické a lékařské literatury. Akvizice probíhá v kvartálních intervalech na základě 

požadavků akademických pracovníků a aktuální nabídky titulů. Katalogizace je pak zajišťována 

nejčastěji prostřednictvím výměnného protokolu Z39/50 ze souborného katalogu Národní 

lékařské knihovny (MEDVIK) nebo Národní knihovny (CASLIN). 

Výpůjční protokol – je standardní součástí knihovního systému KOHA a řídí se dle platného 

Knihovního řádu Střediska vědeckých informací Vysoké školy zdravotnické, který byl v rámci 

sledovaného období aktualizován. Všechny monografie jsou k dispozici v absenční formě, 

periodika, sborníky, jazykové příručky a kvalifikační práce jsou pak studentům zpřístupňovány 

pouze prezenčně. 

Bibliograficko-informační služby – byly zřízeny v průběhu sledovaného období s cílem 

zefektivnit a zjednodušit studentům práci s informačními zdroji. Jednoznačně nejčastěji 

využívanou službou jsou rešerše. Využití této služby meziročně roste o více než 40 %. 

V knihovně jsou vypracovávány bibliografické rešerše, které studenty motivují k další práci 

s informačními zdroji, čímž je neustále rozvíjena informační výchova, která si klade za cíl 

zvyšování informační gramotnosti studentů a populace obecně. 

Informační výchova – studentů byla nově ve sledovaném období implementována přímo do 

výuky. V Semináři k bakalářské práci se studenti seznamují se zásadami práce s informačními 

zdroji, tvorbou rešerší, citační normou a citační etikou. Zároveň jsou studenti konfrontováni 

se základními oborovými informačními zdroji, jejichž znalost by měla být součástí informační 

gramotnosti absolventa vysoké školy. 

Knihovnická odborná školení – byla realizována převážně v rámci projektu VISK 2 v Národní 

lékařské knihovně v Praze (Strategie vyhledávání informací v medicínských databázích, Volně 

dostupné online nástroje pro knihovníky, Úvod do práce s grafickými editory, Jak o propagaci 

aneb aby se o knihovně vědělo,…). V roce 2017 se knihovnice zúčastnila e-learningového kurzu 

Medicínské informace pro knihovníky 2017: průvodce světem lékařských knihovníků. 

Plnotextové oborové databáze – začala škola zpřístupňovat studentům a akademickým 

pracovníkům v rámci testovacích přístupů. V roce 2017 byla k dispozici databáze ProQuest 

Nursing & Allied Health Database, která je určena pro zdravotnické nelékařské pracovníky. 

Databáze obsahuje více než 1500 časopisů z oblasti ošetřovatelství a příbuzných oborů 

Součástí databáze jsou i plné texty u více než 1300 časopisů a 24 500 disertací a zároveň 

databáze disponuje praktickými videi z produkce MedCom, která jsou indexována, a lze v nich 

tedy také vyhledávat. Společnost AIP po skončení zkušebního přístupu poskytla škole statistiku 

přístupu a využití databáze. Zároveň byla studentům zpřístupněna databáze CINAHL Plus with 

Full Text, kterou zprostředkovává databázové konsorcium EBSCO. Databáze obsahuje přes 

plné texty pro více než 770 časopisů a celkově více než 5,3 miliónů záznamů. Součástí 

měsíčního zkušebního přístupu byla opět statistika využití služby našimi studenty. 
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ISBN agenda – je nově od roku 2016 také součástí knihovnických činností. Pomáhá lépe 

reflektovat publikační činnost akademických pracovníků, kde zůstává těžištěm příprava 

studijních a dalších materiálů pro studenty. Ve sledovaném období bylo vydáno celkem 8 titulů 

elektronických skript a 4 konferenční sborníky.  

3.5 Metody a nástroje vnitřního hodnocení kvality 

Hodnotící subjekt  

• Používané metody a nástroje 

Rektor 

• Pravidelné projednávání Hodnotící zprávy a aktuálních problémů z úseku VaV 

na poradách kolegia rektora 

• Kontrola manažerských úkolů prorektora z oblasti VaV 

• Samostatná jednání prorektora s rektorem k vybraným problémům (zejména 

projekty, kontrola ZP a další) 

Prorektor 

• Průběžné jednání s VK k problémům VaV 

• Stanovení požadavků na publikační činnost samostatnou instrukcí 

• Stanovení požadavků na projekty osobní zapojení do přípravy projektů 

předkládaných 

• Osobní supervize nad kvalitou studijního oboru 

• Osobní dohled nad kvalitou 

• Speciální workshopy (k přípravě studia) 

• Kontrola manažerských úkolů vedoucích kateder z oblasti VaV 

Vedoucí kateder 

• Zahrnutí oblasti VaV do plánů činnosti kateder. 

• Stanovení plánů osobního rozvoje jednotlivých pedagogů 

• Vyhodnocování výzkumné a publikační činnosti jednotlivých pedagogů 

• Hodnocení kvality přípravy a průběhu studia (studijní výsledky, výzkum 

a publikace) 

 

Studenti 

• Přímá zpětná vazba studentů z participace na projektu 

• Kvantitativní zapojení studentů na projektu 
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Veřejnost 

• Hodnocení zájmu odborné veřejnosti o akce VŠZ (účastí na konferencích, 

seminářích) 

Výsledky v této oblasti lze hodnotit jako velmi dobré. 
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4 STUDENTI A ABSOLVENTI 
 

Oblast věnovaná studentům zahrnuje počty studentů, studijní neúspěšnost, disciplinární 

řízení, mobility studentů, systém stipendií, služby pro studenty, zpětnou vazbu studentů 

a uplatnění absolventů. 

V hodnoceném období prošel počet studentů mírným rozvojem a v posledních dvou letech 

se stabilizoval na cca 440-470 studentech. V období poklesu demografického vývoje, budeme 

realizovat strategii udržitelného rozvoje, tj. udržet dlouhodobě celkový počet studentů na cca 

450. 

4.1 Počty studentů 

Vývoj počtu přijatých studentů ve sledovaném období: 

Počty 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

podaných přihlášek 373 221 253 244 351 

přijatých 343 210 250 218 335 

zapsaných  330 186 235 205 285 

 

Vývoj počtu studentů ve sledovaném období po oborech: 

  2014/15 2015/16 2016/17 2017/2018 

VS 255 315 315 292 

ZZ 96 71 54 106 

PA 70 74 66 43 

RA 21 15 16 8 

Studentů 442 475 451 449 

Absolventů 233 223 259 210 

 

4.2 Individuální studijní plány (ISP) a studijní neúspěšnost 

Studium podle individuálních studijních plánů jako mimořádného prostředku formy studia 

nebylo ve sledovaném období umožňováno. Znamenají sice na jednu stranu naplnění vize 

přátelské a vstřícné školy, na druhou stranu ovšem přinášejí řadu zejména organizačních obtíží 

a mezi studenty prvky nepřátelství. 

Stávající organizace studia umožňuje studentům optimální uspořádání studia s ohledem na 

studijní zátěž a jejich časové možnosti. 

Studijní neúspěšnost dosahovala ve sledovaném období v průměru 9,09 %, je však velmi 

rozdílná podle studijních oborů. Studijní neúspěšností na jednotlivých oborech se zabývá 

vedení školy a oborové katedry v rámci hodnocení kvality výuky a studia. Po každém semestru 



27 
 

následuje předmětová anketa, ve které studenti hodnotí mimo jiné obtížnost předmětů, 

přístup pedagogů a studijní literaturu. Z pedagogického hlediska jsou činěna opatření 

standardizace požadavků na metody hodnocení studia (např. způsobů zakončení předmětů, 

inovace studijních plánů). Část studentů využívá možnosti opakování ročníku.  

Přehled studijních výsledků: 

Neúspěšní studenti (ve 4letém období) 
Počet negativních výsledků: 

 

 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

neúspěšných studentů 45 50 37 47 45 

% neúspěšných studentů 7,96 9,39 7,78 10,46 9,90 

 

4.3 Disciplinární řízení 

Disciplinární řízení nebylo v hodnoceném období vedeno. 

Otázka plagiátorství byla řešena zavedením aplikace vyhledávání plagiátů systémem 

Ephorus.cz, ke kterému jsme přistoupili v roce 2011. 

4.4 Mobility studentů a zahraniční spolupráce 

Ve sledovaném období Vysoká škola zdravotnická rozvíjela kontakty se zahraničními 

partnery v oblasti vzdělávání a probíhala spolupráce s významnými zdravotnickými institucemi 

a vysokými školami v Německu, Itálii, Slovenské republice, Španělsku a Polsku. 

V rámci programu Erasmus+ měli studenti možnost realizovat studijní a výukové pobyty, 

pracovní stáže a školení. 

Síť zahraničních partnerských VŠ se stále rozšiřuje a nadále se hledají další partnerské školy, 

které by poskytly kompatibilitu studijních programů a oborů. 

 V rámci programu Erasmus+ vyjeli studenti studijního programu Ošetřovatelství 

a pecializace ve zdravotnictví (Radiologie). Studentskou mobilitu doplňují od roku 2011 

i pracovní stáže v zahraničních nemocnicích, kterých se však účastní pouze jednotlivci. 

V hodnoceném období nebyly povinné zahraniční stáže a praxe součástí studijních 

programů VŠZ. VŠZ spolupracovala ve sledovaném období, v rámci bilaterální spolupráce, 

s Itálií a Německem. 

• Progetto Formacione - v rámci kterého nabízí svým absolventům možnost 1 leté 

studijní stáže zaměřené na oblast ošetřovatelství v kardiologii. Tento projekt je 

realizován již od roku 2010 ve spolupráci s univerzitou v Miláně a kardiologickým 

centrem Monzino 
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• Schwetzingen, Německo - odborná individuální praxe na Dialyzační klinice, v rámci 

smluvní bilaterální spolupráce s klinikou ZE: RO ve Schwetzingenu a společností GML 

Medizintechnik u. Logistikmanagement, Německo 

Po absolvování výběrového řízení byla vyslána VŠZ studentka oboru Radiologie na 3měsíční 

studijní pobyt (6. 10. 2016-5. 1. 2017) na univerzitu v Římě: Università Tor Vergata, Roma, 

Italy. Studijní pobyt byl zajištěn tak, aby byl kompatibiliní se studiem na VŠZ. Dominika 

Začalová vyjela do Polska na School of Economics, Law and Medical Sciences in Kielce (19. 6.- 

18. 8. 2017).   

Na praktickou stáž vyjela absolventka VŠZ Karolina Stejskalová do Španělska – Universita 

de Vigo, Vigo (1.8.- 30. 9. 2017).  

Studentka Barbara Alvaréz Martinéz (Universita de Vigo, Vigo Španělsko) se na VŠZ v rámci 

programu Erasmus+ vzdělávala a zároveň se účastnila odborné praxe v nemocnici v termínu 

od 18. 9.-18. 12. 2017. 

V roce 2017 proběhla jednání, jak písemná, tak osobní k navázání spolupráce s univerzitní 

nemocnicí ve Vídni, která by umožnila letní individuální praxe studentů. 

Mezinárodní vztahy rozvíjí VŠZ se Sekcí sester pracujících v zařízeních sociální péče 

Slovenské společnosti sester, která je organizační složkou Slovenské lékařské společnosti 

v Bratislavě. 

4.5 Systém stipendií 

V průběhu hodnoceného období nedošlo k výrazným změnám v udílení stipendií ze 

Stipendijního fondu VŠZ. 

VŠZ vyplácela ve sledovaném období stipendia ubytovací, sociální a prospěchová.  

 2014 2015 2016 2017 

Počet studentů pobírajících stipendia 
za vynikající studijní výsledky 

5 15 18  10 

Procento studentů pobírajících 
stipendia za vynikající studijní výsledky 

1,1 3,0 3,96 2,2 

 

Ve sledovaném období je možné konstatovat po zhruba stabilizovaném 1 % výskytu  

i zvýšení v případě nárůstu počtu studentů pobírajících stipendium za vynikající výsledky. 



29 
 

V roce 2009 nebyla poskytována ubytovací stipendia v souladu se statutem VŠZ, a to 

z důvodu neposkytnutí dotace na stipendia na ubytování studentů soukromých vysokých škol 

ze strany MŠMT. V dalších letech ve sledovaném období se tato situace již neopakovala. 

4.6 Péče o studenty 

Na škole funguje Poradenské centrum při Vysoké škole zdravotnické, o. p. s., které 

garantuje odbornou péčí o psychosomatickou kondici posluchaček a studentů všech oborů. 

V poradenské činnosti pomáhá diskrétně řešit psychosociální problematiku v oblasti osobní, 

rodinné, partnerské i v oblasti mezilidských vztahů. Vytváří optimální předpoklady pro stabilitu 

psychického stavu klientů a spolupracuje na vytváření záměrů pro jejich blízkou i vzdálenou 

budoucnost. Provádí nejnáročnější psychoterapeutické služby a činnosti vedených v Katalogu 

prací pod označením 1.5.1. Poradna umožňuje psychoterapii formou rozhovoru i formou 

nejmodernějších terapeutických metod v práci s tělem, poskytuje psychoterapeutické služby, 

pracuje v protistresových programech, v individuální a skupinové terapii.  

V rámci péče o uplatnění absolventů je na webových stránkách školy přímo umístěný odkaz 

na burzu práce, kde jsou prolinky na personální oddělení konkrétních institucí. Dále jsou zde 

umisťovány další individuální nabídky ze zdravotnických zařízení. Vzhledem k tomu, že 

součástí vzdělávacích programů je 50 % praktické výuky dochází k ,,rozebrání“ studentů již 

během studia.  

V případě finanční insolvence je studentům nabízena možnost dohody na splátkovém 

kalendáři, ev. je na webových stránkách školy zveřejněn odkaz na bankovní instituci nabízející 

možnost studentských půjček. 

Škola má velmi dobře připravený systém prevence nežádoucích jevů. Vysoká škola 

zdravotnická informuje zaměstnance a studenty o problematice sexuálního a genderově 

podmíněného obtěžování a o postupu, když takový případ nastane, na studentském 

parlamentu a poradách vedení. Případná podání kompetenčně řeší Etická komise. 

4.7 Zpětná vazba od studentů a uplatnění absolventů 

Významnou složkou hodnocení kvality pedagogického procesu jsou studenti, kteří mají 

možnost prostřednictvím anket, zaměřených nejenom na předměty a pedagogy, ale i na 

celkové klima ve škole výrazně zasáhnout do jeho podoby. Dalším nástrojem je funkční systém 

průběžné komunikace online jako přímý důsledek klientského přístupu ke studentům. 

V akademickém roce 2014/2015 a 2015/2016 byla škola studenty a absolventy zvolena 

Fakultou roku v kategorii Zdravotnictví. 

Dopad pro sledování kvality hodnocených oblastí má i zpětná vazba od zástupců 

zdravotnických zařízení. 
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Zpětnou vazbou jsou pravidelné ankety, realizované vyhodnocované na konci každého 

semestru. 

Uplatněni absolventů považujeme za jeden z klíčových ukazatelů úspěšnosti školy. Otázky 

směřují k hodnocení přínosu studia, navrhovaných změn ve struktuře studia, profesnímu 

uplatnění a potřebě dalšího vzdělávání. Názorům zástupců praxe věnuje škola trvalou 

pozornost. Orientace studijních programů a naplňování směrnic EU je zárukou vysoké 

uplatnitelnosti absolventů VŠZ na trhu práce. Absolventi školy se uplatňují i v zahraničí (VB, 

Rakousko, Německo a další). 

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. spolupracuje se všemi nemocnicemi na území hl. m. 

Prahy, zejména fakultními. 80 % absolventů nachází uplatnění v těchto nemocnicích 

a zdravotnických zařízeních.  

4.8 Metody a nástroje vnitřního hodnocení kvality 

Hodnotící subjekt 

• Používané metody a nástroje 

Rektor 

• Disciplinární komise 

• Vyhodnocování zejména kritických stížností do 30 dnů, pravidelná jednání 

komise pro řešení stížností 

• Osobní přístup a jednání rektora 

• Pravidelné setkávání se zástupci praxe v rámci aktivit pro ně pořádaných 

• Kontrola manažerských úkolů prorektorky pro studijní záležitosti 

Prorektoři 

• Osobní dohled nad postupem při řešení stížností studentů 

• Vyřizování mimořádných žádostí studentů 

• Osobní přístup a jednání prorektorky 

• Pravidelné setkávání se zástupci praxe v rámci aktivit pro ně pořádaných 

Vedoucí kateder 

• Pro jednání rektorky, prorektorky a komisí dodávají prvotní podklady shrnující 

příčiny stížností a případné návrhy řešení ze strany kateder 

Studenti 

• Pravidelné anonymní ankety (Hodnocení studia, Šetření absolventů) 

• Přímá zpětná vazba (Studentský parlament, Logbook, odborná pracoviště) 
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Veřejnost 

• Dny otevřených dveří 

• Zpětná vazba ze sociálních sítí (facebook) 
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5 ORGANIZACE A ŘÍZENÍ 
 

Základním dokumentem popisujícím organizaci, řízení a způsob vnitřního hodnocení VŠZ je 
Statut VŠZ. Dokument je umístěn na webových stránkách (www.vszdrav.cz/cz/leve-
menu/uredni-deska/). 

Vedení a aktuální složení jednotlivých orgánů je uvedeno na webových stránkách školy 
– Úřední deska. 

Samosprávnými orgány vysoké školy jsou dle vnitřních předpisů VŠ: 

- rektor, prorektoři, akademická rada, disciplinární komise, kolegium rektora 

Ostatní orgány vysoké školy tvoří: 

- správní rada, dozorčí rada, ředitel 

V roce 2017 došlo k rozšíření počtu prorektorů na tři: 

- prorektor pro pedagogickou činnost 

- prorektor pro výzkum a zahraniční vztahy 

- nově prorektor pro rozvoj a vnitřní vztahy 

V hodnoceném období byl úspěšně rozvíjen procesní model řízení, který se ukazuje 

vzhledem k činnostem vysoké školy jako velmi efektivní, a to směrem od vrcholového 

managementu až k manažerskému řízení jednotlivých kateder. 

Rozvíjen a zdokonalován byl dále systém vnitřní kontroly postupně formou plánovaných 

komplexních auditů. VŠZ se zapojila do IPN MŠM  CZ.1.07/4.1.00/22.0001 – Zajišťování 

a hodnocení kvality v systému terciálního vzdělávání (KVALITA) a prošla Certifikačním 

auditem, který byl v rámci uvedeného projektu realizován na vybraných ITV včetně fakult pro 

vzdělávání učitelů a fakult uměleckého zaměření Českou společností pro jakost. 

5.1 Procesní řízení 

VŠZ implementuje od roku 2009 procesní způsob manažerského řízení, vycházející 

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

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

všech činností a zpětné vazby mezi jednotlivými řídícími úrovněmi. Cílem je zvyšování kvality 

všech procesů prostřednictvím nástrojů jejich kontroly a vnitřního hodnoceni. Vlastní 

hodnotící procesy (kritéria, vybrané oblasti, postupy) probíhají na VŠZ v souladu 

s dokumentem Standards and Guidelines for Quality Assurance in European Higher Education 

Area. 

V rámci liniové formy řízení existují na VŠZ, o. p. s. následující úrovně řízení:  
- rektor, ředitel 
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- prorektoři 
- vedoucí kateder 
- garant programu  
- vedoucí ročníků  
- vedoucí oddělení 

- garanti předmětu  
 
Mimoliniové a metodické řízení je zpravidla jednoúrovňové.  

 

5.2 Nástroje a mechanismy manažerského řízení 

V průběhu hodnoceného období (2014-2017) jsme uplatňovali tyto hlavní nástroje 

(součásti systému) manažerského řízení: 

– Projekty „Inovace“, s cílem dosáhnout akreditace kombinované formy 

studijního programu Ošetřovatelství 

– Certifikační audit v rámci IPN KVALITA 

– Pravidelné vyhodnocování zpětné vazby kvality procesů v rámci procesního 

řízení VŠZ 

– Strategické dokumenty: Dlouhodobý záměr rozvoje VŠZ na období 2011-2016, 

Dlouhodobý záměr rozvoje VŠZ na období 2016-2020 

– Aktualizace DZR, Výroční zprávy, Vnitřní hodnocení 

– Hodnocení manažerů na všech liniích řízení v souladu s úkoly Aktualizace 

dlouhodobého záměru školy 

– Pravidelné i operativní kontroly na úrovni kolegia rektora 

– Pravidelné výsledky dlouhodobých šetření názorů studentů, absolventů 

a zaměstnanců 

5.3 Marketing a komunikace 

Aktivity Vysoké školy zdravotnické, o. p. s. jsou plánovány a realizovány v souladu se 

Strategickým plánem a komunikační strategií pro dané období. V rámci dlouhodobého záměru 

se jednotlivé akce diverzifikují do několika kategorií dle cílových skupin (studenti, absolventi, 

zaměstnanci, široká veřejnost, odborná veřejnost a mezinárodní partneři). U marketingových 

aktivit školy je snaha o cílení na maximální průnik mezi jednotlivými skupinami. Zároveň je ve 

Strategickém plánu věnována pozornost jednotlivým informačním kanálům, prostřednictvím 

kterých jsou informace šířeny a následně získávána zpětná vazba o jejich efektivitě. Ve 

sledovaném období se škola přizpůsobila novým trendům a přesunula část svých aktivit na 

web a sociální sítě. 

Pravidelně jsou pro nábor studentů aktualizovány obecné brožury o studiu, kde mají 

potenciální zájemci kompletní informace o nabízených oborech, podmínkách přijímacího 

řízení, specifikace odborných praxí a kompletní kontaktní informace. Zároveň byla updatována 

brožura pro nové studenty „Průvodce studiem na VŠZ“, která by měla novým studentům 
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sloužit pro snazší adaptaci a orientaci ve vysokoškolském systému. Noví studenti zde najdou 

kontakty na studijní oddělení, podmínky kreditního systému, informace o informačním 

systému školy nebo podmínky nutné pro splnění povinné odborné praxe 

Aktuálně nejvýznamnějším médiem pro kontakt se všemi cílovými skupinami VŠZ jsou 

webové stránky školy (http://www.vszdrav.cz), kde je kladen velký důraz na jejich aktuálnost 

v rámci jednotlivých sekcí. Od začátku roku 2017 se začali mimo kvalitativních parametrů 

webových stránek sledovat také kvantitativní analytika prostřednictvím nástroje Google 

Analytics, kde je měřena nejen aktuální návštěvnost, ale lze vyhodnotit také efektivnost 

jednotlivých internetových kampaní a segmentovat uživatele. 

Neformální komunikační platformou vysoké školy je facebookový profil 

(www.facebook.com/vszdrav), kde jsou zveřejňovány oficiální příspěvky a události, ale 

zároveň se prostřednictvím tohoto nástroje komunikují také neformální zprávy. Na konci 

sledovaného období měl fcb profil VŠZ 1933 sledujících (viz graf), kdy pouze během roku došlo 

k více než 30 % nárůstu uživatelů. 

 

 

Od roku 2016 byl zřízen také youtubový kanál, kde jsou sdílena videa a prezentace, které 

mají přímou vazbu na ostatní komunikační kanály školy. 
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Interní komunikaci školy pro studenty, akademické pracovníky a zaměstnance školy byla 

realizována prostřednictvím intranetu (Sharepoint). Informační systém zveřejňuje aktuality ze 

života školy (termíny zápočtů a zkoušek, informace o odborné praxi, změny a aktualizace 

rozvrhů), ale také odborné studijní materiály (studijní opory) včetně odborných článků, 

pozvánek na odborné konference, semináře a přednášky, interní směrnice a rozhodnutí 

rektorky a ředitele školy nebo nabídky pracovních pozic. Přístup uživatelů do intranetu je 

založen na personifikovaných heslech. 

Ve sledovaném období vysoká škola pořádala nebo se spolupodílela na celé řadě 

vzdělávacích akcí, vědeckých konferencích, seminářů, workshopů, exkurzí apod. Kompletní 

přehled aktivit, na kterých vysoká škola participuje, je pravidelně aktualizován v časové ose. 

Mezi pravidelné eventové aktivity školy patří Dny otevřených dveří, Burza práce, Setkání 

absolventů, Sestra sympatie, Seminář žilních invazivních vstupů, Mezinárodní ošetřovatelská 

vědecká konference a teambuilding pro zaměstnance školy. 

Zástupci školy se aktivně zúčastňují na odborných seminářích, workshopech, přednáškách 

a konferencích. Prioritním zájmem účasti na těchto akcích je informování o aktivitách školy, 

propagace dobrého jména školy, prezentace studijních oborů a šíření filozofie vzdělávání 

odborných nelékařských zdravotnických pracovníků. Zároveň jsou jednotliví zástupci školy 

nominováni v prestižních profesních a odborných organizacích jako např. Česká asociace 

sester, Česká konference rektorů, Rada vysokých škol, Asociace vysokoškolských vzdělavatelů 

nelékařských zdravotnických oborů, Sdružení profesního terciálního vzdělávání, Aliance pro 

zdravotní gramotnost a další. 

V akademickém roce 2015/2016 a 2014/2015 byla škola studenty a absolventy zvolena 

Fakultou roku v kategorii Zdravotnictví. Ocenění Fakulta roku získala vysoká škola také 

2011/2012. 

V rámci zpětné vazby jsou pravidelně realizována dotazníková šetření, jejichž cílem je 

operativně řešit problémy a upravovat případné nevyhovující procesy. Pravidelně semestrálně 

bylo realizováno Hodnocení studia pro studenty VŠZ. V rámci dnů otevřených dveří 
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a přijímacích zkoušek se vyplňují krátké anketky. Od akademického roku 2016/2017 se 

realizuje také dotazování spokojenosti zaměstnanců Vysoké školy zdravotnické. 

VŠZ ve sledovaném období spolupracovala s následujícími institucemi: 

1. Agentura zdravotní domácí péče, Kladenská 276/57, Praha 6 

2. B. Braun Medical s. r. o., V Parku 2335/20, Praha 4 

3. Centro Cardiologico Monzino S.p.A., Via Parea 4, Milano, Itálie 

4. Citylab, spol. s r. o., klinické laboratoře, Čílova 303/10, Praha 6 

5. Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 50, Praha 10 

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

7. Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou 

8. GENNET s. r. o., Kostelní 292/9, Praha 7 

9. NH Hospital, Okruhová 1135/44, Praha 5 

10. IKEM, Vídeňská 1958, Praha 4 

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

12. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, Dittrichova 17, Praha 2 

13. Mediscan Group s.r.o., Šustova 1930, Praha 4 

14. MS CARE s.r.o., Kryštofova 1017/13, Praha 4 

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

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

17. Nemocnice na Homolce, Roentgenova 2, Praha 5 

18. Nemocnice sv. Alžběty, Na Slupi, Praha 2 

19. NOMAMED, s. r. o., Kartouzská 204/6, Praha 5 

20. Oblastní nemocnice Kladno, Vančurova 1548, Kladno 

21. Medical Care GmbH, Calwer Str. 1, Böblingen, SRN 

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

23. Psychiatrická léčebna Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 

24. Státní zdravotní ústav, Šrobárova 48, Praha 10 

25. Ústav hematologie a krevní transfuze, U Nemocnice 504/1, Praha 2 

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

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

28. Vsetínská nemocnice, a.s., Havlíčkovo nábřeží 600, Zlín 

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

30. ze:ro Berufsausübunggemeinschaft Bodelschwingstr. 10/3, Schwetzingen, 

Německo 

31. Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, Vančurova 1544, Kladno 

32.  Fakultní nemocnice Motol, V Úvalu 84, Praha 5 

33. Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, Korunní 98, Praha 10 

34. Mediterra, U Malvazinky 177, Praha 5 

35. Rehabilitační nemocnice Beroun, Veselého 493, Beroun 

36. Klinika Dr. Pírka, Na celně 885, Mladá Boleslav 
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37.  Citilab spol. s r. o. 

38. Medpoint s. r. o., Stroupežnického 18/522, Praha 5 

39. Nemocnice pardubickéh kraje, a. s., Kyjevská 44, Pardubice 

40. Alzheimercentrum Průhonice, z. ú., Na Michlovkách 1707, Průhonice 

41. Agentura domácí péče LUSI, s. r. o., U Staré školy 114/4, Praha 1 

42. Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s., Purkyňova 1849, Česká Lípa 

 smlouva = klinické odborné praxe 

 smlouva = zahraniční spolupráce 

Škola má se všemi subjekty uzavřeny smlouvy o spolupráci, které zahrnují vymezení 

zaměření spolupráce, včetně praxe studentů a zapojení pracovníků z praxe do vzdělávacího 

procesu školy. Místem odborné praxe studentů jsou i další pracoviště na území celé České 

republiky s ohledem na profesní orientaci studentů. 

5.4 Metody a nástroje vnitřního hodnocení kvality 

Hodnotící subjekt  

• Používané metody a nástroje 

Rektor 

• Implementace a důsledné dodržování zásad procesního a marketingového řízení 

• Systém manažerských úkolů, jejich kontrola a hodnocení 

• Poslání, vize, sdílené hodnoty a Střednědobý plán rozvoje 

• Strategické a koncepční workshopy a semináře 

• Leadership 

• Reprezentace univerzity v národních i mezinárodních organizacích 

Prorektoři 

• Naplňování manažerských úkolů stanovených správní radou 

• Metodické vedení institutů 

• Uplatňování manažerského řízení na úrovni institutů 

• Reprezentace univerzity v národních i mezinárodních organizacích 

• Uplatňování manažerského řízení na úrovni kateder 

• Zjednodušením liniového řízení dochází k efektivnější dělbě práce, přenášení 

kompetencí 

• Řízení vedoucích kateder a kontrola plnění stanovených úkolů 

Vedoucí kateder 

• Nové vymezení pracovních činností, rozdělení role vedoucího katedry a jeho 

zástupce 
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• Kontrola plnění povinností pedagogů 
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6 FINANČNÍ, MATERIÁLNÍ, TECHNICKÉ A INFORMAČNÍ ZABEZPEČENÍ 
 

Finanční prostředky pro provoz a pro poskytování vzdělání na VŠZ jsou z následujících zdrojů: 

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

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

rok 

– státní dotace (doplatek ke školnému podle normativu a pravidel o poskytování 

této dotace) 

2. pro ostatní zdravotnické obory pouze školné: 

– 54 000,- Kč u oboru Zdravotnický záchranář 

– 56 000,- Kč u oboru Radiologický asistent 

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

pokrytí dané aktivity. 

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 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 ze zákona podléhá 

povinnosti provádět účetní audit hospodaření. Tento audit je každoročně prováděn, dosud 

s výrokem auditora „bez výhrad“. 

Hlavním krédem činnosti je zpřístupnění vysokoškolského studia všem vrstvám 

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

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

ohodnoceni. 

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

rozdělovány do základních okruhů nákladových potřeb. Základní nákladové okruhy tvoří: 

o mzdové náklady včetně odvodů sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 

o náklady na pronájem budovy 

o náklady za elektrickou energii, dodávku tepla, vody, telekomunikační poplatky, 

svoz odpadků a ostatních služeb nezbytně nutných pro uskutečňování 

akreditovaných studijních programů 

o přístrojové vybavení pro výuku (trenažéry, modely, další pomůcky) 

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

akreditovaných studijních programů 
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o ostatní náklady na uskutečňování akreditovaných studijních programů 

(stipendijní podpory apod.) 

Uvedené priority jsou zpracovány do rozpočtu VŠZ, který je předán rektorovi 

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

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

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

technického zabezpečení výuky a sociální oblasti. 

Finanční kontroly MŠMT ČR, které proběhly ve sledovaném období, byly provedeny na 

základě Rozhodnutí MŠMT o pověření vysoké školy závazkem veřejné služby konstatovaly 

čerpání finančních prostředků v souladu se stanovenými podmínkami. 

Taktéž ve sledovaném období nebyly prokázány žádné případy korupčního jednání a neměli 

jsme ani žádné informace o podezření na možné korupční jednání. 

6.1 Prostorové a materiální zajištění 

Studijní program je realizován v pronajatých prostorách. Nájemní smlouva byla do r. 2016 

schválena Radou hlavního města Prahy usnesením č. 676 ze dne 27. 5. 2008. Pronájem byl 

uzavřen na dobu určitou do roku 2020. V roce 2016 byla uzavřena nová nájemní smlouva na 

základě schválení Rady hlavního města Prahy č. 770 ze dne 5. 4. 2016 na dobu určitou do  

31. 8. 2035. 

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

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

využívat zdravotnická pracoviště nejen pro vlastní praktickou výuku, ale také i pro praktická 

cvičení a stáže v rámci výuky odborných předmětů. K zabezpečení studijních programů má 

škola k dispozici potřebné učebny ve velké třípatrové budově se zahradou, postavené pro 

školní účely. Rekonstrukce objektu byla provedena v letech 1996 až 2005. Vlastníkem objektu 

je hlavní město Praha. Celková studijní kapacita budovy je 750 studentů. Veškeré materiálně-

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

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

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

komunikace. Speciální učebny ošetřovatelství jsou vybaveny jako učebna s audiovizuální 

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

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

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

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

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

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

venepunkce, převazů chirurgických ran. Dále je škola vybavena trenažérem k aplikaci injekcí 
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se zvukovou signalizací, resuscitačními modely, interaktivním EKG apod. Další vybavení tvoří 

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

Je zde umístěna uzamykatelná skříňka s léky, převazové vozíky a instrumentační stolky, takže 

vybavení kopíruje klinickou praxi. Pro ošetření a koupel kojence je zde umístěn přebalovací 

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

materiál, ať už je to prádlo, obvazový materiál, ale i nástroje k chirurgickým výkonům, různé 

přístroje – inhalátory, tonometry, glukometry, infuzní pumpy apod. V učebnách jsou i všechny 

pomůcky nutné k nácviku poskytování první pomoci. Další dvě specializované učebny jsou 

zaměřené na výuku gynekologie a porodnictví, jsou vybaveny porodními lůžky, 

gynekologickými křesly a novorozeneckými postýlkami, inkubátory včetně multifunkčního 

vyhřívacího lůžka pro novorozence. Učebny jsou prostorově uzpůsobené k tomu, aby studenti 

mohli nacvičovat a demonstrovat jednotlivé ošetřovatelské postupy. Učebna informatiky 

a výpočetní techniky má centrální počítač, na který je napojeno 12 počítačů v síti a interaktivní 

tabuli. Škola má dvě učebny cizích jazyků, anglického a německého jazyka, každá má 24 míst 

s možností využívání poslechu mluveného slova přes naslouchací zařízení a interaktivní tabuli. 

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

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

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

55 hodin v týdnu. VŠZ má i další kvalitní technické vybavení (13 dataprojektorů, 5 

interaktivních tabulí s příslušenstvím aj.). 

Pracovní prostředí na všech pracovištích je na vysoké estetické úrovni. Pracovny i kanceláře 

jsou vybaveny kvalitním nábytkem na míru s potřebnou, průběžně doplňovanou 

a modernizovanou technikou včetně zázemí – malé kuchyňky s lednicí a mikrovlnnou troubou, 

a to na každém patře. V budově jsou instalovány nápojové a jídelní automaty: je dohlíženo na 

dobrou kvalitu a širokou nabídku nápojů i potravin. Všichni pracovníci mají zdarma zajištěn 

pitný režim. Na chodbách jsou vytvořena odpočinková místa se sedačkami. 

Technicko-materiální vybavení vysoké školy reflektuje dlouhodobě výukový program, který 

je výrazně prakticky zaměřen dle jednotlivých studijních oborů. Studenti mají možnost 

procvičovat své odborné dovednosti, které po nich jsou prakticky vyžadovány v rámci 

odborných praxí, na nejrůznějších modelech a simulátorech. Škola mimo jiné disponuje 

několika odběrovými modely paží, modely dekubitů, modely poraněného chodidla, modelem 

aplikace NG sondy, nebo například modelem nohy s vředy. V rámci výuky jsou velice oblíbeny 

simulátory: simulační sada stáří, porodní simulátor, simulátor péče o stomie, simulátor 

nácviku klyzmatu, simulátor lumbální punkce, simulace dilatace děložního čípku, simulátor 

epistomie a další. 
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V roce 2017 byla pořízena vedle standardního dospělého 

modelu pro nácvik KPR také figurína AMBU Baby, která 

neobyčejně realisticky simuluje resuscitaci dítěte ve věku do 

jednoho roku.  

 

 

Současně byl pořízen také automatický externí defibrilátor (AED). Jedná se o resuscitační 

přístroj, který je schopen prostřednictvím elektrického výboje obnovit srdeční činnost. Díky 

snadné a intuitivní obsluze je defibrilátor vhodný nejen pro odbornou veřejnost, ale i pro 

neškolené laiky. V průběhu letního semestru absolvovali všichni studenti během odborné 

výuky První pomoci instruktáž odborné manipulace s přístroj. Proškoleni byli také všichni 

zaměstnanci školy. Přístroj je současně registrován v Databázi AED, která je součástí aplikace 

Záchranka, kterou provozuje Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy. Vysoká škola 

zdravotnická se tak stala jedním ze zhruba deseti „bezpečných zón“ Prahy 5.  

 

 

 

 

 

6.2 Výpočetní technika a informační technologie 

Všechny učebny jsou vybaveny moderními dataprojektory Panasonic, širokoúhlými plátny 

a jsou ozvučeny. K dispozici jsou dále i přenosné projektory Casio. 

Škola má k dispozici 90 počítačů, z čehož 40 počítačů je umístěno v učebnách a studovně, 

která je studentům volně přístupná. Na všech uživatelských počítačích je nainstalován 

operační systém Windows 7 a kancelářský balík MS Office 2013. Všechny počítače jsou 

připojeny k lokální počítačové síti. Pro tiskový výstup slouží na škole 6 síťových tiskáren. Další 

tiskárny jsou umístěny v jednotlivých kabinetech akademických pracovníků. 

Datová struktura školy kompletně využívá technologie Gigabit Ethernet. Rychlost 

internetového připojení je 40 Mb/s pro download a 40 Mb pro upload. Do pobočky EC Vsetín 

je zřízen permanentní VPN tunel na úrovní poskytovatele internetové konektivity. 

V kabinetu didaktické techniky je provozován program pro správu majetku školy. Ve 

studijním oddělení, kabinetech pedagogů a učebně výpočetní techniky je instalován 
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databázový program pro administrativu a správu dat BAKALÁŘI. Dále jsou využívány 

zdravotnické programy (např. VAP, Turbo-asistent, výukový anatomický program Lidské tělo, 

epidemiologický program EPI6), výukový jazykový program LANDI2000 pro anglický a německý 

jazyk a multimediální překladový slovník LANDIT98. 

Každý zaměstnanec školy a každý student má zřízen uživatelský účet, se kterým jsou 

spojena určitá přístupová práva, která rozhodujícím způsobem určují oprávnění uživatele ve 

vztahu ke zdrojům sítě. Studenti a všichni zaměstnanci mají pod tímto účtem zřízen také školní 

email. Přístupem do školního vzdělávacího a informačního portálu řešeného na platformě 

Microsoft SharePoint disponují všichni uživatelé. Prostředí SharePoint má k dispozici řadu 

modulů, např. Elektronické přihlašování ke zkouškám (k zápočtům) nebo Elektronické 

přihlašování k odborné praxi. Každý modul má své specifické vlastnosti a nastavení a širokou 

škálu možností využití. Nastavení modulů lze přizpůsobovat a využívat v různých 

pedagogických situacích. Do online kurzu mohou vyučující vkládat různé typy studijních 

materiálů (např. text k nastudování, podkladový soubor ke stažení, elektronická skripta apod.) 

nebo mohou sloužit jako podpora pro konkrétní činnost studentů (např. diskuse nad 

odborným článkem, odevzdání vypracovaného úkolu, absolvování testu složeného z různých 

typů testových úloh a další). Kurzy umožňují automaticky vyhodnocovat testy a další činnosti. 

Studenti, pedagogové a zaměstnanci školy se rovněž mohou připojit k internetu kdekoliv 

v prostorách školy přes WIFI prostřednictvím svého uživatelského účtu. 

6.3 Metody a nástroje vnitřního hodnocení kvality 

Hodnotící subjekt  

Používané metody a nástroje 

Ředitel 

• Kontroly auditora, MŠMT, ČSSZ, zdravotních pojišťoven, odpovědných institucí. 

Dozorčí rada 

• se vyjadřuje ke strategickému záměru vysoké školy 

• přezkoumává roční uzávěrku 

• dohlíží na zachování účelu, pro který byla vysoká škola jako obecně prospěšná 

společnost založena a na řádné hospodaření s jejím majetkem 
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Správní rada 

• Dbá na zachování účelu, pro který byla vysoká škola jako obecně prospěšná 

společnost založena a na řádné hospodaření s jejím majetkem. 

Kontrolní zprávy a institucionální kontroly byly shledány bez závad. 
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ZÁVĚR 

VŠZ spolupracuje se všemi nemocnicemi na území hl. m. Prahy, zejména fakultními. 80 % 

absolventů nachází uplatnění v těchto nemocnicích a zdravotnických zařízeních, a to již během 

studia. Ostatní nalézají umístění v místě bydliště. Poptávka po absolventech zdravotnických 

oborů převyšuje nabídku. Názorům zástupců praxe věnuje škola trvalou pozornost. Orientace 

studijních programů a naplňování směrnic EU je zárukou vysoké uplatnitelnosti absolventů 

VŠZ na trhu práce. 

V rámci čtyřletého hodnocení byla věnována pozornost i vytipovaným oblastem 

z Dlouhodobého plánu vzdělávací a tvůrčí činnosti pro roky 2016-2020, kterými byly oblasti 

- komunikační strategie, finanční zabezpečení, rozvoj mobilit, rozvoj a systematizace 

kvality, vzdělávací činnost, rozvoj lidských a vývoj počtu studentů. 

Vyhodnocení těchto strategických plánů II. řádu proběhne v rámci Vnitřního hodnocení za 

období 2018-2021. 
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Příloha č. 1.  

 

Seznam pedagogů ve studijních programech 

1. prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, DrSc. 

2. prof.. MUDr. Jaroslava Dušková, CSc., FIAC 

3. prof. MUDr. David Jahoda, PhD. 

4. prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. 

5. prof. MUDr. Zdeněk Seidl, CSc. 

6. prof. MUDr. Miron Šramka, DrSc.  

7. prof. MUDr. Manuela Vaněčková, Ph.D.   

8. doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc. 

9. doc. MUDr. Ivana Kuklová, CSc.  

10. doc. MUDr. Jiří Málek, CSc. 

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

12. doc. MUDr. Alena Měchurová, CSc. 

13. doc. MUDr. Bohuslav Mrzena, CSc. 

14. doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD., RN  

15. doc. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA 

16. doc. MUDr. Lidmila Hamplová, PhD. 

17. PhDr. Eva Červeňanová, PhD., RN 

18. PhDr. Josef Förster, Ph.D.  

19. Mgr. Milan Halža, PhD. 

20. PhDr. Hana Belejová, PhD., RN 

21. PhDr. Jana Hlinovská, PhD., RN 

22. PhDr. Jana Jílková Ph.D. 

23. Ing Václav Hofman, Ph.D.  

24. MUDr. Petra Holečková, Ph.D., MBA 

25. Mgr. Magdaléna Jacková, PhD. 

26. Ing. Soňa Jexová, PhD. 

27. MUDr. Jiří Knor, Ph.D. 

28. RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD. 

29. Ing. František Kunc, PhD. 

30. PhDr. Eva Kymrová, PhD. 

31. Mgr. Dana Lüder, Ph.D. 

32. Mgr. Eva Marková, Ph.D.  

33. RNDr. Vladimír Meluš, PhD. 

34. PhDr. Nikoleta Poliaková, PhD., RN 

35. PaedDr. Bianka Rolníková, PhD. 

36. JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc. 

37. PhDr. Dušan Sysel, PhD., MPH, RN 
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38. Mgr. Zuzana Ticháčková, PhD. 

39. Mgr. Hana Tošnarová, Ph.D., RN 

40. MUDr. Ing. Tomáš Viták, Ph.D. 

41. MUDr. Richard Becke 

42. MUDr. Jana Dudová 

43. PhDr. Martin Duka 

44. MUDr. Zděněk Hrubý  

45. MUDr. Marek Fichtl  

46. PhDr. Ivana Jahodová, PhD., RM, RN 

47. PhDr. Jana Kocurová, RM  

48. MUDr. Barbora Kubešová 

49. PhDr. Miroslava Kubicová, RN 

50. PhDr. Karolina Moravcová, RN  

51. MUDr. Katarína Palasová 

52. MUDr. Petr Rambousek 

53. PhDr. Marcela Rybová, RN 

54. PhDr. Karolína Stuchlíková, RN  

55. PhDr. Ondřej Ulrych, RN 

56. PhDr. Jarmila Verešová, RN 

57. MUDr. Irena Zrzavecká  

58. Mgr. Eva Čiperová 

59. Mgr. Zuzana Garneková, RM, RN 

60. Mgr. Markéta Halbychová, RF  

61. Ing. Pavel Lančarič  

62. Ing. Ondřej Měchura 

63. Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D., RN, RZZ 

64. Mgr. Jiří Prokop 

65. Ing. Jaroslav Slezák 

66. Mgr. Barbora Staňková 

67. Mgr. René Šifta 

68. PhDr. et Mgr. Josef Taybner, RZZ 

69. Mgr. Marie Vlachová, RN, RSSZ 

 

Pedagogové označení žlutě působí převážně v Edukačním centru ve Vsetíně.  
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Příloha 2 

 

Členství akademických pracovníků v odborných společnostech v hodnoceném období 

 

prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc. 

Místopředseda České společnosti lékařské fyziky při ČLS JEP 

Člen gastroenterologické společnosti a hepatologické společnosti při ČSL – Biologická 

společnost, o. p. s., Praha 

Člen koordinační rady UK a Akademie věd pro doktorské studijní programy (Ph.D. 

studium) 

Garant oboru gastroenterologie Lékařské komory pro ČR 

 

prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. 

2011 jmenován odborným garantem na Odboru vědy a vzdělávání MZČR 

Česká lékařská společnost J.E.Purkyně – Onkologická společnost 

Hematologická společnost 

Internistická společnost 

Člen Učené společnosti ČR 

Člen Academia Medica Pragensis 

International Society of Hematology (ISH) 

American Society for Clinical Oncology (ASCO) 

Multinational Assocation for Supportive Care in Cancer (MASCC) 

European Association for Medical Oncology (ESMO) 

European Association for Cancer Research (EACR) 

European Association for Cancer Education (EACE) 

Členství v redakčních radách: 

Klinická onkologie 

Časopis lékařů českých 

Hematology (Harwood Academic Publisher) 

Hematological Oncology (Willey Chichester) 

Biomarkers and Environment 

Medical Science 

 

prof. MUDr. Jaroslava Dušková, CSc., MBA 

Spolupracovník International Academy of Cytology (FIAC) 

Členka komise pro atestační zkoušky 

Odborný posuzovatel Českého institutu pro akreditaci 

 

prof. MUDr. David Jahoda, CSc. 

Místopředseda Sekce pro kostní a kloubní infekty ČSOT  
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prof. MUDr. Zdeněk Seidl, CSc. 

Člen akreditační komise pro neuroradiologii 

Česká neurologická společnost 

Česká radiologická společnost 

Česká neuroradiologická společnost 

 

doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc. 

Člen – Chirurgická společnost, Gastroenterologická společnost, 

Koloproktologická sekce chirurgické společnosti – člen výboru 

Onkologická společnost 

Česká společnost pro využití laseru v medicíně – člen revizní komise 

Evropská laserová asociace – ELA 

Evropská onkochirurgická společnost 

Nositel Purkyňovy medaile a čestný člen ČLS JEP 

Španělská laserová společnost – čestný člen 

Člen Předsednictva RVS 

Soudní znalec pro obor Chirurgie  

Člen hodnotící komise NAÚ 

 

doc. MUDr. Jiří Málek, CSc. 

Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny – předseda komise 

pro historii oboru 

Česká společnost pro studium a léčbu bolesti 

 

doc. MUDr. Alena Měchurová, CSc. 

Členka výboru Sekce perinatální medicíny při ČGPS ČLS JEP, předsedkyně výboru 

Garant národního diabetologického programu 

Členka komise IGA MZ ČR pro obor gynekologie a porodnictví 

Členka České neonatologické společnosti 

Členka Sekce gynekologů a porodníků lůžkových zdravotnických zařízení 

 

doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. 

Členka České konference rektorů 

místopředsedkyně ČKR pro záležitosti organizační a legislativní 

Členka Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí 

v ČR 

Místopředsedkyně Sdružení profesního terciárního vzdělávání 

 

doc. MUDr. Lidmila Hamplová, PhD. 

Členka redakční rady Central European Public Health Journal 

Členka hodnotící komise NAÚ  
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MUDr. Jiří Knor, Ph.D. 

Člen Výboru odborné společnosti urgentní medicíny ČLS JEP 

Předseda Akreditační komise MZ pro obor UM 

Soudní znalec pro obor UM 

 

Mgr. Eva Marková, Ph.D. 

Členka RVŠ 

Členka ČAS 

Členka Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí 

v ČR 

Členka hodnotící komise NAÚ 

 

MUDr. Barbora Kubešová 

Členka Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP 

 

PhDr. Ivana Jahodová, PhD. 

Člen expertní skupiny „Optimalizace sítě zdravotních a sociálních služeb“ (MZ ČR, 

MPSV) 

Člen expertní skupiny pro definici podmínek pro udělení, oprávnění poskytovat 

dlouhodobou péči a katalogu služeb a výkonů (MZ ČR,MPSV) 

 

MUDr. Irena Zrzavecká 

Člen akreditační komise pro obor psychiatrie MZČR 

Ing. Ing. Bc. Ondřej Měchura 

Česká společnost pro informatiku a kybernetiku, Akreditovaný tester ECDL 

 

PhDr. Karolina Moravcová 

Členka SIGMA THETA TAU International USA 

Členka projektové skupiny EU „Příprava regulačních mechanizmů v EU“ 

Členka ČAS 

 

Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. 

ČAS – výkonný člen Pracovní skupina pro bezpečí zdravotníků 

Aesculap Akademie – Bezpečí personálu European Violence in Psychiatry Research 

Group 

Člen hodnotící komise NAÚ 

 

PhDr. et Mgr. Josef Taybner 

Člen Komory záchranářů 

Člen České asociace sester – sekce intenzivní medicíny 

Člen České resuscitační rady 
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PhDr. Ondřej Ulrych 

Člen ČAS sekce ARIP 

 

Mgr. Marie Vlachová 

Člen Akreditační komise MZ ČR 

Člen zkušební komise akreditovaných kvalifikačních kurzů MZ ČR 

 


