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Úvod 
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. (VŠZ, o. p. s.), Duškova 7, Praha 5 poskytuje vysokoškolské 
vzdělání ve zdravotnických nelékařských programech Všeobecné ošetřovatelství, Porodní 
asistence, Zdravotnické záchranářství a Fyzioterapie. Studenti studují prezenční (Všeobecné 
ošetřovatelství, Porodní asistence, Zdravotnické záchranářství a Fyzioterapie) nebo 
kombinovanou formou studia (Všeobecné ošetřovatelství a Zdravotnické záchranářství). Délka 
studia u všech programů jsou tři roky. 

 
Studijní programy Porodní asistence a Všeobecné ošetřovatelství umožňují získat způsobilost 
k plnění ošetřovatelských činností v lůžkových i nelůžkových zdravotnických zařízeních, 
v privátních ošetřovatelských organizacích, v domácí a rodinné zdravotní péči a dále umožňují 
připravovanou registraci nebo získání zákonem předepsané licence k výkonu regulovaných 
povolání ve státech EU (tzv. regulované nelékařské profese s koordinovanou odbornou přípravou 
na úrovni EU, mezinárodní označení – 1. úrovně). Studium připravuje teoreticky a hlavně 
prakticky odborné pracovníky pro zdravotnické instituce v České republice i ve státech Evropské 
unie. Odborná příprava je složena z ošetřovatelských, medicínských a společensko-
behaviorálních předmětů. Hlavní důraz je kladen na předměty ošetřovatelství a ošetřovatelské 
péče ve všech oblastech péče o klienta/nemocného. Programy dále poskytují znalosti z anatomie 
a fyziologie, patologie, biochemie, mikrobiologie, hygieny, výživy a veřejného zdraví. Soubor 
předmětů je doplněn znalostmi z farmakologie, vyšetřovacích metod, fyzikálního vyšetření 
a fyzioterapie a dále znalostmi práva a legislativy, ekonomiky a managementu. Důraz je kladen 
na komunikativní dovednosti, psychologii, etiku, sociologii, na cizojazyčnou přípravu 
a komunikaci s informačními médii. Nejvíce je však studium orientováno na praktickou aplikaci 
získaných teoretických znalostí. Studijní praxe umožňuje posluchačům aplikaci teoretických 
poznatků v konkrétních ošetřovatelských činnostech ve zdravotnických zařízeních a počtem 
hodin splňuje doporučená kritéria World Health Organization (dále jen WHO) pro vzdělání sester. 
Studijní praxe je rozvržena do tří studijních ročníků. Studijní program zahrnuje cíle týkající se 
vzdělání v přímém vztahu ke klientovi a rodině/komunitě orientované ke strategii „Zdraví pro 
všechny v 21. století“ a „Zdraví 2030“, cíle týkající se vývoje profese v přímém vztahu 
k Evropské strategii WHO pro vzdělávání sester a porodních asistentek v interdisciplinárním 
a multiprofesním pojetí, jejich účasti v rozhodovacích procesech a přejímání odpovědností 
spojených s vedením ošetřovatelského týmu. Dále zahrnuje cíle týkající se vzdělání ve vztahu 
k jednotlivým úrovním systému zdravotní péče v České republice s přesahem do celoevropského 
měřítka a se zaměřením na rovný přístup k poskytovatelům zdravotní péče. 

 
Studijní program Zdravotnické záchranářství připravuje absolventy, kteří jsou samostatnými 
odbornými zdravotnickými pracovníky v oblastech neodkladné péče v systému zdravotnické 
záchranné služby a v dalších typech záchranných služeb souvisejících s poskytováním 
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zdravotnické odborné první pomoci. Vykonávají činnosti zdravotnického pracovníka s odbornou 
způsobilostí bez odborného dohledu a poskytují v rámci přednemocniční neodkladné péče, 
včetně letecké záchranné služby a v rámci akutního příjmu, specifickou ošetřovatelskou péči. 
V rámci studia absolvují studenti studijní praxi ve zdravotnických zařízeních, která umožňuje 
posluchačům aplikaci teoretických poznatků v konkrétních situacích a součástí studia jsou i tři 
týdenní soustředění zaměřená mimo jiné na problematiku vodní a horské záchranné služby. 
Cílem studia je připravit vysokoškolsky kvalifikovaného odborníka pro samostatnou činnost 
v rámci specifické ošetřovatelské péče na úseku neodkladné péče při individuálním 
i hromadném postižení, schopného účinně spolupracovat se všemi složkami v rámci 
integrovaného záchranného systému. 

 
Základním cílem bakalářského studijního programu Fyzioterapie je výchova kvalifikovaného 
zdravotnického odborníka v oboru fyzioterapie podle zák. č. 96/2004 Sb., o nelékařských 
zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů. Studium je zaměřeno především na 
činnost v rámci preventivní, diagnostické, léčebné, rehabilitační a paliativní péče v oboru 
fyzioterapie, kdy v souladu s doporučeným postupem lékaře a na základě vlastního vyšetření 
fyzioterapeut navrhuje a provádí optimální varianty a kombinace fyzioterapeutických postupů 
na lůžkových i  ambulantních provozech rehabilitačních odděleních státního i nestátního typu, 
na pracovištích fyzikální terapie, rehabilitačních ústavech, na pracovištích léčby bolesti, 
v lázních, léčebnách, ústavech sociální péče, hospicích, sportovních a rekreačních zařízeních. 
Pro dosažení tohoto cíle je náplň studia zaměřena na teoretické i klinické znalosti 
biomedicínských a společensko-vědních oborů praktických dovedností v oblasti fyzikální 
terapie, kinezioterapie, kineziologie a patokineziologie, a to na diagnostiku i terapii funkčních 
a strukturálních poruch hybného systému a souvisejících orgánových soustav včetně 
psychických potížích a na terapii bolestivých syndromů pohybového systému jako celku. 
Absolvování studijního programu dává odbornou kvalifikaci k plnohodnotnému uplatnění 
v rehabilitačním segmentu interprofesního zdravotnického týmu v rámci preventivní, 
diagnostické, léčebné a rehabilitační péče v oboru fyzioterapie. 
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1.  Základní údaje o vysoké škole 
 
Úplný název vysoké školy, běžně užívaná zkratka, sídlo (vč. adresy) vysoké školy a všech součástí 
(fakult, institutů, ústavů a poboček) 

 
Úplný název soukromé vysoké školy (SVŠ)  Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. 
Používaná zkratka názvu VŠZ 
Adresa  Duškova 1094/7, 150 00 Praha 5, kraj 

Hlavní město Praha 
 

 
Telefon +420 210 082 412 
Fax +420 257 136 787 
ID datové schránky qvfhk8t 
E-mail info@vszdrav.cz 
Adresa www stránek https://www.vszdrav.cz/ 
Rektorka doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. 
Ředitel        Ing. František Kunc, PhD. 

 
  

 

 
 

 

mailto:info@vszdrav.cz
https://www.vszdrav.cz/
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Organizační struktura vysoké školy: 
 

 

 
 

Legenda:  červená  zakladatel 
    tmavá modrá  top management 
    šedá   střední management 
    světle modrá  liniový management 
    hnědá   poradní orgány 
    zelená   ostatní orgány     
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Složení (s uvedením změn v roce 2021) akademické rady, správní rady, dozorčí rady 
a dalších orgánů dle vnitřních předpisů vysoké školy 

 
Samosprávnými orgány vysoké školy jsou: 
❑ rektor 
❑ prorektoři 
❑ akademická rada 
❑ disciplinární komise 

 
Rektor  doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. 
Prorektoři 
Prorektor pro pedagogickou činnost: doc. MUDr. Lidmila Hamplová, PhD.  

 
Prorektor pro výzkum 
a mezinárodní vztahy: prof. MUDr. Zdeněk Seidl, CSc. 
 
Prorektor pro rozvoj a vnitřní vztahy: Ing. Soňa Jexová, PhD. 
  

 
       
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  



8 
 

VŠZ - Výroční zpráva o činnosti za rok 2021 

 

Akademická rada 
Předsedkyně AR: doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD., rektorka VŠZ, o. p. s. 
Členové:   prof. MUDr. Zdeněk Seidl, CSc., prorektor VŠZ, o. p. s. 

doc. MUDr. Lidmila Hamplová, PhD., prorektorka VŠZ 
Ing. Soňa Jexová, PhD., prorektorka VŠZ 
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, rektor UK 
doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, PhD., hejtmanka Plzeňského 
kraje 
doc. MUDr. Alena Měchurová, CSc., vedoucí Katedry Porodní 
asistence VŠZ 
MUDr. Marie Nejedlá, Státní zdravotní ústav 

    MUDr. Jan Mojžíš, MBA, rektor Newton College  
MUDr. Petr Kolouch, MBA, ředitel ZZS Hl. města Prahy 
Mgr. Eva Marková, Ph.D., vedoucí Katedry ošetřovatelství, VŠZ 
MUDr. Pavel Rezek, CSc., přednosta očního oddělení ON Kolín 
Ing. Josef Vacl, CSc., ředitel firmy PORT, spol. s r. o. 

od 11. 1. 2019  Sedláková Julie - zástupce studentů    
od 1. 9. 2021  Iva Slabá 
od 1. 10. 2019  Alžběta Kuncová - zástupce studentů 
 
Disciplinární komise: 
Předseda:  Ing. Soňa Jexová, PhD. 
Členové:  Ing. František Kunc, PhD. 

    doc. MUDr. Lidmila Hamplová, PhD. 
Zástupci studentů: Barbora Martinovská 
od. 1. 10. 2021  Michaela Pařízková 

    Alžběta Kuncová 
Anna D´Ambrosca 

Od 1. 10. 2021  Karolína Adamčíková  
 

Ostatními orgány vysoké školy jsou: 
❑ správní rada 
❑ dozorčí rada 
❑ ředitel 

 
Správní rada 
Předseda:   MUDr. Ing. Tomáš Viták, Ph.D. 
Členové:   Mgr. Lucie Škorpíková 

Bc. Michaela Tůmová 
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Dozorčí rada 
Předseda:  Ing. Pavel Sekanina 
Členové:  Mgr. Petr Hostaša 

Radek Škorpík 
 

Ředitel   Ing. František Kunc, PhD. 
 

V roce 2021 nedošlo ke změně ve složení členů Správní rady ani Dozorčí rady. 
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Zastoupení vysoké školy v reprezentaci vysokých škol (Česká konference rektorů, Rada vysokých škol) 
s uvedením členů (vč. změn v roce 2021) a jejich funkcí v orgánech reprezentace 

 
Vysoká škola zdravotnická vnímá potřebu zastoupení v různých relevantních uskupeních, která 
mohou poskytovat odpovídající informace, ale i reprezentovat její zájmy. Je proto členem: 
❑ Rady vysokých škol 
❑ České konference rektorů 
❑ Asociace vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí 
❑ Sdružení profesního terciálního vzdělávání 
❑ Aliance pro zdravotní gramotnost 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. je členkou České konference rektorů, v roce 2021 působila jako 
místopředsedkyně ČKR pro oblast legislativy a vnitřních vztahů a současně jako předsedkyně 
Komory rektorů soukromých vysokých škol. Zároveň působila jako předsedkyně Sdružení 
profesního terciálního vzdělávání a místopředsedkyně Asociace vysokoškolských vzdělavatelů 
nelékařských oborů. Rektorka je také členkou vědecké rady Fakulty zdravotnických studií 
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Zdravotně sociální fakulty Jihočeské 
university v Českých Budějovicích. Na Technické univerzitě v Liberci je doc. PhDr. Jitka Němcová, 
PhD. nejen členkou vědecké rady Fakutlty zdravotnických studií a zároveň členkou Rady 
pro vnitžní hodnocení TUL.  
Ing. Soňa Jexová, PhD. je členkou předsednictva Rady vysokých škol. Mgr. Eva Marková, Ph.D. je 
členkou Rady vysokých škol a dvou jejích komisí – pro vzdělávací činnost a pro soukromé vysoké 
školy. Zároveň je hodnotitelkou Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství a členkou 
legislativní komise České asociace sester.   
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Změny v roce 2021 v oblasti vnitřních předpisů 
 

V roce 2021 byly aktualizovány Směrnice a Rozhodnutí rektorky a ředitele školy v oblasti 
organizačních a metodických postupů: 
❑ Směrnice rektorky VŠZ č. 1/2021, ke stanovení pravidel pro přijímací řízení a podmínky 

pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2021/2022 a Dodatek č.  1/2021 ke stanovení 
pravidel pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2021/2022 ve studijním programu 
Fyzioterapie 

❑ Dodatek č. 2 ke Směrnici rektorky č. 1/2021 ke stanovení pravidel pro přijímací řízení 
a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2021/2022 

❑ Směrnice rektorky č. 2/2021 k zadávání, úpravě, odevzdávání a zveřejňování bakalářských 
prací 

❑ Směrnice rektorky č. 3/2021 k stanovení pravidel pro přijímací řízení a podmínky 
pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2021/2022 

❑ Směrnice rektorky č. 4/2021 ke stanovení pravidel pro přijímací řízení a podmínky 
pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2022/2023 

❑ Směrnice rektorky VŠZ č. 5/2021, kterou se stanoví výše stipendia v akademickém roce 
2021/2022 

 
❑ Opatření ředitele školy č. 1/2021 k zajištění výuky na základě Usnesení vlády ČR č. 13 

ze dne 7. 1. 2021 s účinností ode dne 11. 1. 2021 od 00:00 hod. do dne 22. 1. 2021 do 23:59 
hod. 

❑ Opatření ředitele č. 2/2021 - poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením 
pro akademický rok 2021/2022 

❑ Opatření ředitele č. 3/2021 - o poplatku za studium pro akademický rok 2021/2022 
❑ Opatření ředitele č. 4/2021 o poplatku za rozdílové zkoušky pro absolventy vyšších 

odborných škol zdravotnických pro akademický rok 2021/2022 
❑ Opatření ředitele č. 5/2021 o poplatcích na VŠZ pro akademický rok 2021/2022 
❑ Opatření ředitele č. 6/2021 o poplatku za certifikovanou zkoušku z českého jazyka 

pro cizince pro studium na VŠZ pro akademický rok 2020/2021 
❑ Opatření ředitele č. 7/2021 - k zajištění výuky na základě Usnesení vlády ČR č. 13 ze dne 

7. 1. 2021 s účinností ode dne 25. 1. 2021 od 00:00  
❑ Opatření ředitele č. 8/2021 - k zajištění výuky s účinností ode dne 1. 3. 2021 od 00:00 

hod. 
❑ Opatření ředitele č. 9/2021 - k testování zaměstnanců VŠZ na základě mimořádného 

optření MZ ČR ze dne 15. 3. 2021  
❑ Opatření ředitele č. 10/2021 - k testování studentů VŠZ na základě usnesení vlády č. 393, 

přílohy č. 2 – mimořádné opatření MZ ČR ze dne 19. 4. 2021 



12 
 

VŠZ - Výroční zpráva o činnosti za rok 2021 

 

❑ Opatření ředitele č. 11/2021 k zajištění výuky s účinností ode dne 10. 5. 2021 od 00:00 
hod. 

❑ Opatření ředitele č. 12/2021 k zajištění výuky na VŠZ na základě pandemické situace v ČR 
(COVID-19), s účinností ode dne 1. 9.  

❑ Opatření ředitele č. 13/2021 o polatku za úkony spojené s přijímacím řízením 
pro akademický rok 2022/2023 

❑ Opatření ředitele č. 14/2021 o poplatku za studium pro akademický rok 2022/2023 
❑ Opatření ředitele č. 15/2021 o poplatku za rozdílové zkoušky pro absolventy vyšších 

odborných škol zdravotnických pro akademický rok 2022/2023 
❑ Opatření ředitele č. 17/2021 o poplatku za certifikovanou zkoušku z českého jazyka 

pro cizince pro studium na VŠZ pro akademický rok 2022/2023 
❑ Opatření ředitele č. 18/2021 k zajištění výuky na základě pandemické situace v ČR 

(COVID-19), s účinností ode dne 1. 11. 2021 
 
❑ Pokyn ředitele č.1/2021 o poskytování cestovních náhrad při služebních cestách 

zaměstnanců VŠZ 
 
 

Poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
 

V roce 2021 nebyla evidována na Vysoké škole zdravotnické, o. p. s. žádná žádost o poskytnutí 
informací (Směrnice č. 1/2008 ředitele Vysoké školy zdravotnické, o. p. s., k zabezpečení 
působnosti zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v podmínkách Vysoké 
školy zdravotnické, o. p. s.). 
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2.  Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 
 

VŠZ měla v roce 2021 akreditované čtyři studijní programy. Studijní program Všeobecné 
ošetřovatelství, Zdravotnické záchranářství, Porodní asistence a Fyzioterapie. Ve studijním 
programu Všeobecné ošetřovatelství a Zdravotnické záchranářství má škola akreditovánu 
prezenční a kombinovanou formu studia. Ve studijním programu Porodní asistence 
a Fyzioterapie má škola akreditovánu prezenční formu studia. Studijní programy jsou zaměřeny 
na oblast zdravotnictví. Programy Všeobecné ošetřovatelství a Porodní asistence vzdělávají 
studenty v rámci závazku veřejné služby. Všechny programy respektují požadavek Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy, podporovat zvyšování počtu studentů v oblasti bakalářských 
studijních programů se zaměřením na bezprostřední uplatnění v praxi. Uvedené bakalářské 
studijní programy jsou akreditované s délkou studia 3 roky (tabulka 2.1). 

 
Akreditované studijní programy 

 
BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM 

Název studijního programu 
Kód studijního 

oboru 
 

Kvalifikace 
Forma 
studia 

Standardní 
doba 

studia 

Akreditace 
do 

Všeobecné ošetřovatelství B0913P360021 Všeobecná sestra P/K 3 2029 
Porodní asistence B0913P360019 Porodní asistentka P 3 2024 

Zdravotnické záchranářství B0913P360028 Zdravotnický záchranář P/K 3 2030 

Fyzioterapie B0913P360022 Fyzioterapeut P 3 2031 

 
Rozhodnutí MŠMT a stanoviska MZ jsou zveřejňována na webových stránkách školy (dostupné z: 
https://www.vszdrav.cz/akreditace)  
 
V roce 2021 byl otevřen pro akademický rok 2021/2022 nově studijní program Fyzioterapie se 
standardní formou studia 3 roky v prezenční formě. 

 
VŠZ nenabízí studium v cizích jazycích a nemá akreditovaný žádný studijní program v cizím 
jazyce (tabulka 2.2). 
 
VŠZ nemá studijní programy tzv. joint/double/multiple degree (tabulka 2.3). 
 
VŠZ nemá akreditované studijní programy společně uskutečňované s jinou vysokou školou se 
sídlem v ČR (tabulka 2.4). 

 

https://www.vszdrav.cz/akreditace
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VŠZ nemá akreditované studijní programy společně uskutečňované s vyšší odbornou školou 
(tabulka 2.5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Celkový počet akreditovaných studijních programů popsaných metodikou výstupů z učení 

v souladu s Národním kvalifikačním rámcem terciárního vzdělávání 
 

Všechny akreditované studijní programy realizované na VŠZ jsou popsané metodikou výstupů 
z učení v souladu s Národním referenčním rámcem terciárního vzdělávání, 
a to jak v prezenční, tak i v kombinované formě studia.  

 
Kreditní systém studia a pravidla ECTS. 

 
VŠZ respektuje ECTS jako nástroj, který zvyšuje průhlednost vzdělávacích programů a usnadňuje 
uznávání kvalifikací v rámci evropského prostoru. Tento nástroj se využívá při přípravě studijních 
oborů a udělování vysokoškolských kvalifikací. Počet kreditů, které jsou každé složce přiděleny, 
je založen na její váze, tedy na pracovní zátěži nutné k tomu, aby studenti dosáhli výsledků učení 
z formálního hlediska. Kredity se studentům (v prezenčním i kombinovaném studiu) přiznávají 
po dokončení činností souvisejících s učením, které jsou vyžadovány v rámci formálního 
studijního programu nebo v rámci jedné vzdělávací složky, a po úspěšném hodnocení dosažených 
výsledků učení. Výsledky učení jsou objektivní popisy toho, co by měli znát studenti, kteří získali 
určitou kvalifikaci, absolvovali určitý program nebo jeho dílčí vzdělávací složku, čemu by měli 
rozumět a co by měli být schopni vykonávat. Kladou důraz na vazbu mezi výukou, učením 



15 
 

VŠZ - Výroční zpráva o činnosti za rok 2021 

 

a hodnocením. V rámci ECTS vycházíme ze zformulovaných výsledků učení při odhadu pracovní 
zátěže o následném přidělení kreditů, podle pravidla, že 60 kreditů ECTS odpovídá pracovní 
zátěži běžného akademického roku. Odhadovaná pracovní zátěž součtem těchto faktorů: 
❑ počet hodin přímé výuky v rámci dané vzdělávací složky (počet hodin za týden × počet 

týdnů) 
❑ čas strávený samostatnou nebo skupinovou prací potřebnou pro úspěšné absolvování dané 

vzdělávací složky (např. přípravou na přednášky, semináře nebo laboratorní cvičení 
a dokončením poznámek po jejich skončení; shromážděním a výběrem vhodných materiálů; 
potřebným opakováním, studiem materiálů; vypracováním prací/projektů/disertace; praxí, 
např. v laboratoři) 

❑ čas potřebný na přípravu na zkoušku a její absolvování 
❑ čas potřebný na povinnou odbornou praxi. 
❑ VŠZ vydává automaticky a bezplatně všem absolventům Diploma Supplement. 

 
Absolventi Vysoké školy zdravotnické, o. p. s. společně s diplomem získávají po absolvování 
bakalářského studia Dodatek k diplomu (Diploma Supplement) v česko-anglické verzi, který 
shrnuje údaje o absolvovaném studijním programu včetně výpisu všech vykonaných zkoušek 
a dosaženého hodnocení. Diploma Supplement (DS) je dokument, který je vydáván automaticky 
a bezplatně všem absolventům. Každý student, který úspěšně ukončí své studium, obdrží DS 
automaticky a zdarma. Je vytištěn na papíře formátu A3 s podtiskem, hologramem loga VŠZ, 
otiskem kulatého razítka a podepsán je rektorem. Shrnuje údaje o absolvovaném studijním 
programu včetně výpisu všech vykonaných zkoušek a dosaženého hodnocení. 
VŠZ není držitelem Diploma Supplement Label anebo ECTS. 
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Vzdělávací aktivity v roce 2021 v době pandemie COVID-19 
 

V letním semetru 2021 probíhala distanční výuka na základě specifických epidemiologických 
opatření v důsledku pandemie COVID-19.. Vyučující byli v kontaktu se studenty prostřednictvím 
Informačního systému VŠZ a od zimního semestru akademického roku 2020/2021 také 
prostřednictvím platformy ZOOM. 
Ověřování znalostí teoretických předmětů probíhalo zpravidla formou testů (event. od března 
2020 on-line) nebo ústní zkouškou. Pro testy či zkoušky ve škole platila hygienicko-
epidemiologická pravidla vymezená opatřeními ředitele školy. Vyhodnocení testů obdržel 
student při výuce nebo elektronicky prostřednictvím IS VŠZ, případné dotazy byly řešeny 
individuálně. 
 
Od 1. 3. 2021 probíhala výuka v souladu s Opatřením ředitele školy č. 8/2021 a od 10. 5. 2021 
v souladu s Opatřením ředitele školy č. 11/2021, k zajištění výuky. Výuka v budově školy 
probíhala formou distanční výuky s využitím on-line výuky (platforma ZOOM).  
 
Akademičtí pracovníci kateder předávali informace studentům včetně studijních materiálů 
ke studiu prostřednictvím Informačního systému. Pokyny byly kontrolovány a založeny pro 
archivaci či případnou kontrolu ze strany Národního akreditačního úřadu. Akademičtí pracovníci 
využívali další informace pro distanční výuku na webové stránce 
https://is.muni.cz/samostudium/, kde nalezli řadu možností, jak použít Informační systém pro 
distanční studium. Také webové stránky VŠZ byly průběžně aktualizovány a doplňovány dalšími 
informacemi. Přezkoušení větších celků (nejvýše 10 osob) bylo možné dle Opatření ředitele 
č.  8/2021. Akademičtí pracovníci si mohli domluvit toto přezkoušení dle výše zmíněného 
opatření. Později si mohli domluvit zkoušky ve škole s jednotlivými studenty za podmínky 
rozestupů mezi jednotlivými osobami minimálně 1,5 metru v souladu s Opatřením ředitele 
č.  11/2021. Klinická, praktická výuka a odborná praxe probíhaly dle rozvrhu.  
 
Problémy v těchto oblastech operativně řešily Ing. Soňa Jexová, PhD., prorektorka pro rozvoj 
a vnitřní vztahy, a PhDr. Karolína Moravcová, PhD., koordinátorka odborné praxe. Individuální 
konzultace byly povolené, ale pouze v režimu jeden student a jeden akademický pracovník.  
 
V budově školy byla povinnost se pohybovat pouze v respirátoru třídy FFP2 (případně 
v nanoroušce) od 25. 2. 2021. Byly přizpůsobeny otevírací doby studijního oddělení a knihovny 
(pondělí, úterý, čtvrtek 9–14 hod.). Studenti absolvující vzdělávání s osobní přítomností na výuce 
museli podstoupit antigenní testování dle Opatření ředitele školy č. 10/2021 ze dne 23. 4. 2021. 
Preventivní testování se provádělo od 24. 4. 2021 s frekvencí jedenkrát za 7 dní. První test byl 
proveden první den osobní přítomnosti studenta na vzdělávání a prováděl se vždy před jeho 
zahájením. Opatření ředitele školy č. 10/2021 řešilo další postup v případě zjištěné pozitivity 

https://is.muni.cz/samostudium/
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studenta na COVID-19. Testování studentů zabezpečovali akademičtí pracovníci: doc. MUDr. 
Lidmila Hamplová, PhD., Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. a PhDr. Markéta Školoudová. Kontaktní 
osobou pro testování studentů školy byl Ing. František Kunc, PhD., ředitel. Opatření ředitele školy 
č. 12/2021 k zajištění výuky na Vysoké škole zdravotnické, o. p. s. na základě pandemické situace 
v ČR (COVID-19), s účinností ode dne 1. 9. 2021. řešilo režim výuky v zimním semestru 
akademického roku 2021/2022. Opatření ředitele školy č. 18/2021 k zajištění výuky na Vysoké 
škole zdravotnické, o. p. s. na základě pandemické situace v ČR (COVID-19), s účinností ode dne 
8. 11. 2021 řešilo režim výuky a podmínky, za jakých se mohou studenti účastnit výuky. Vzhledem 
ke zhoršující se pandemické situaci bylo nařízeno Opatřením ředitele č. 19/2021 k zajištění 
výuky na Vysoké škole zdravotnické, o. p. s. na základě pandemické situace v ČR (COVID-19), 
s účinností ode dne 15. 11. 2021 zejména to, že studenti musí mít nasazený respirátor FFP2 tam, 
kde se během výuky nachází 50 a více studentů. Počínaje dnem 29. 11. 2021 nařídil ředitel školy 
nošení respirátorů nebo nanoroušek nejen na chodbách školy, ale i v učebnách, vyučující, pokud 
byli očkovaní, je mít nemuseli.  
 

3. Aktivity studentů v době pandemie COVID-19 
 

Studenti studijního programu Všeobecné ošetřovatelství se podíleli v rámci odborné praxe či 
z vlastní iniciativy na péči o osoby postižené onemocněním Covid-19. Mgr. Alice Strnadová, MBA, 
ředitelka odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání na Ministerstvu zdravotnictví ČR 
a Hlavní sestra ČR dopisem studentům poděkovala za pomoc, kterou podle svých možností 
a schopností poskytli při zvládání boje s novým a mimořádně zákeřným virem SARS-CoV-2.  
 
Pandemie se stala zatěžkávací zkouškou nejenom pro zdravotnictví, ale i celou společnost 
a studenti v době, kdy to bylo nejvíce potřeba, podali pomocnou ruku a velice výrazně přispívali 
ke zvládání celé situace, a to i přes to, že měli své studijní povinnosti, které museli plnit, ale 
i své jiné aktivity a zájmy. Veškeré tyto činnosti odsunuli do pozadí a nabídli svůj čas pomoci 
ostatním. Pomáhat ostatním není dnes samozřejmostí, a proto si jejich pomoci Mgr. Strnadová, 
MBA, váží o to více.  
 
Studenti se stali vítanou posilou nejenom zdravotnickým pracovníkům, ale i podporou a pomocí 
pacientům, seniorům či dalším občanům v nemocnicích, zařízeních sociálních služeb, 
v odběrových místech či očkovacích centrech. Pro mnohé z nich bylo prostředí či situace spojené 
s bojem proti koronaviru nové a nevěděli, co je čeká, ale i přes to se velice rychle stali 
plnohodnotnými členy zdravotnických týmů a dokázali efektivně pomáhat. Máme tak skvělé 
studenty a velice se těšíme, až se po dokončení studia zapojí do klinické praxe. Akademičtí 
pracovníci Katedry ošetřovatelství úsilí studentů a jejich zapojení do boje s koronavirem 
podporovali a dobře je připravili pro okamžitou pomoc zdravotnictví.  
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V roce 2021 studenti studijního programu Zdravotnické záchranářství aktivně pomáhali 
na Covidových odděleních v rámci boje proti pandemii způsobené COVID-19. Ke dni 31. 12. 2021 
pracovalo 30 studentů v IZS a pomáhalo v boji s COVID- 19, 22 pomáhalo s odběry v centru 
pro testování na přítomnost COVID -19 , 35 aktivně pomáhalo v nemocnicích (ARO/JIP) a na ZZS 
HMP ve výjezdových/odběrových Covid záchrankách  

 

Studentky studijního programu Porodní asistence se zapojili do pomoci ve zdravotnických 
zařízeních v rámci své specializace. 
 
Studenti 1. ročníku Fyzioterapie také plnili koncem semestru odbornou praxi v Ústřední vojenské 
nemocnici v Praze Střešovicích, ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, v Nemocnici 
na Homolce, v Nemocnici milosrdných sester pod Petřínem, v Rehabilitační nemocnici Beroun, 
v IKEM ve Fakultní nemocnici Motol a v několika mimopražskýc zdravotnických zařízeních 
(Nemocnie Tábor a Nemocnice Nové Město na Moravě a byli tak ku pomoci zdravotníkům. 
 

 

Aktivity studentů Vysoké školy zdravotnické v rámci spolupráce s praxí   
 

Studenti studijního programu Zdravotnické záchranářství se zúčastnili: 
 

o 7. - 11. 9. 2021 Kurz Vodního instruktora a záchrana na rozvodněném toku 
o 20. - 30. 4. 2021 Kurz záchrany nad volnou hloubkou 
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4.  Studenti 
 

Ve studijních zdravotnických programech v bakalářském studiu v prezenční formě studovalo 
na Vysoké škole zdravotnické celkem 283 studentů (tabulka 3.1). 
 
Ve studijních zdravotnických programech v bakalářském studiu v kombinované formě studovalo 
na Vysoké škole zdravotnické celkem 380 studentů (tabulka 3.1). 

 
Ve studijních zdravotnických programech v bakalářském studiu v prezenční formě studovalo 
na škole celkem studentů – 200 samoplátců (tabulka 3.2). 
 
Ve studijních zdravotnických programech v bakalářském studiu v prezenční formě 1.  ročníku 
bylo na škole evidováno celkem 23,5 % neúspěšných studentů (tabulka 3.3). 
 
Mezi hlavní důvody, které studenti udávají, v rámci šetření studijní neúspěšnosti patří nesplnění 
studijních povinností a finanční problémy. 
 
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. uplatňuje individuální přístup ke studentům. Studenti jsou 
informováni o právu využívat konzultačních hodin. Dále se studenti mohou obrátit i na Centrum 
psychologického poradenství a diagnostiky, které garantuje odbornou a psychologickou pomoc 
studentům. Poradenskou činnost prováděla v roce 2021 RNDr. Eva Kočovská, PhD. 
 
Pro komunikaci se studenty je zaveden i infomační elektronický systém v rámci kterého škola 
připravila pro studenty elektronickou verzi studijních opor a další podpůrné materiály (osnovy 
přednášek, cvičení a seminářů včetně situačních analýz, demonstrací, filmů apod.), které jsou 
studentům uživatelsky přístupné také z dosahu mimo školu. 
 
V rámci důsledného sledování dodržování všech lhůt stanovených ve vnitřních předpisech 
konstatujeme včasný záchyt problémových situací a v rámci individuálního přístupu možnost 
působení na studenty. 
 
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. Zvyšuje se počet studentů, kterým školné hradí zaměstnavatel. V rámci 
náborových akcí jsou studenti na tuto možnost upozorňováni. Tato varianta je také diskutována 
s vedením zdravotnických zařízení v rámci uzavírání bilaterálních smluv. 

 
Studijní neúspěšnost dosáhla v roce 2021 v průměru 21,87 %, je však velmi rozdílná podle 
studijních programů. Vyšší studijní neúspěšnost byla důsledkem pandemie COVID – 19, kdy 
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hlavně studenti kombinovaných studijních programů ukončovali a přerušovali studium z důvodu 
zapojení do řešení pandemické situace.Studijní neúspěšností v jednotlivých studijních 
programech se zabývalo vedení školy a jednotlivé katedry v rámci hodnocení kvality výuky 
a studia. Po každém semestru následuje předmětová anketa, ve které studenti hodnotí mimo 
jiné obtížnost předmětů, přístup pedagogů a studijní literaturu. Z pedagogického hlediska jsou 
činěna opatření ke standardizaci požadavků na metody hodnocení studia (např. způsobů 
zakončení předmětů, inovace studijních plánů). Studenti dále využívají možnosti opakování nebo 
přerušení vzdělávání. 
 
Přehled studijních výsledků: 
Neúspěšní studenti (v 5letém období) 
Počet negativních výsledků 

 
 
  

 neúspěšní studenti neúspěšní studenti (%) 

2013/2014 45 7,96 

2014/2015 50 9,39 

2015/2016 37 7,78 

2016/2017 47 10,46 

2017/2018 45 9,90 

2018/2019 30 15,78 

2019/2020 24 13,56 

2020/2021 28 21,87 
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5.  Absolventi 
 

Ve studijních zdravotnických programech v bakalářském studiu v prezenční formě ukončilo 
v akademickém roce 2020/2021 úspěšně studium celkem 42 studentů (tabulka 4.1). 
 
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. nemá navazující magisterské studium. 

 
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. spolupracuje s vybranými absolventy VŠZ, kteří se dále 
podílejí na realizaci odborné praxe jako mentoři. VŠZ pořádá konference, které jsou určeny 
pro studenty, absolventy VŠZ, zdravotnické pracovníky a odbornou veřejnost. VŠZ slouží jako 
konzultační místo pro absolventy v případě jejich dalšího studia. Absolventi mohou i po ukončení 
studia dále navštěvovat Středisko vědeckých informací a poradenské centrum. Absolventi 
komunikují s VŠZ i přes facebookovou stránku školy. 

 
VŠZ patří mezi školy silně orientované na úzkou spolupráci s praxí. Od roku 2016 se 
prostřednictvím ankety organizované Asociací vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí 
sledují budoucí plány absolventů jednotlivých oborů. V akademickém roce 2021/2022 se 
chystalo téměř  95 % budoucích absolventů prezenčního studia VS a 85 % PA nastoupit do 
zaměstnání ve svém oboru. U absolventů kombinované formy je zapojení do praxe 93 %.  

 
Neformálně se absolventi sami obrací na naše akademické pracovníky s žádostmi o konzultace 
nebo vedení svých diplomových prací. Jejich úspěšnou obhajobou pak máme zpětnou vazbu, že 
naši absolventi pravidelně úspěšně zakončují svá další studia. Úspěšní absolventi naší školy 
pracují též ve zdravotnických zařízeních, kde probíhají odborné praxe studentů na manažerských 
pozicích (staniční a vrchní sestra, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči). S absolventy se 
setkáváme i při konferencích nebo jiných vzdělávacích akcích. Při VŠZ působí Klub absolventů. 

 
Zaměstnanost a zaměstnatelnost absolventů a opatření pro její zvýšení 

 
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. 

 
Dle evidence úřadů práce (https://portal.mpsv.cz/sz/stat/abs/polo) je nezaměstnanost 
absolventů VŠZ stabilně uváděna od roku 2008 od 0 do 1 evidovaného nezaměstnaného. VŠZ 
na svých webových stránkách prezentuje aktuální poptávku trhu po zdravotnických pracovnících 
(viz https://www.vszdrav.cz/burza-prace). Dále jsou aktuální nabídky zdravotnických zařízení 
zveřejňovány prostřednictvím nástěnek v budově školy a informačního systému (IS VŠZ).  

https://portal.mpsv.cz/sz/stat/abs/polo
https://www.vszdrav.cz/burza-prace
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Spolupráce s budoucími zaměstnavateli 
 

Odborná spolupráce VŠZ s regionem je založena na intenzivních stycích školy se státními 
zařízeními, soukromými společnostmi i církevními institucemi v oblasti zdravotnictví i sociální 
péče. Dlouhodobě se jako účinné propojení jeví spolupráce se zdravotními a sociálními 
institucemi v regionu Praha a Středočeském kraji. Všichni poskytovatelé zdravotnických služeb 
mají zájem zapojovat se a podporovat studenty ve vzdělávání formou stipendijních pobídek. 

 
VŠZ pořádá pravidelnou Burzu práce, na které mají zaměstnavatelé možnost prezentace svých 
zdravotnických zařízení včetně aktuálních pracovních nabídek. Této nabídky management 
nemocnic a zdravotnických zařízení aktivně využívá. Burza práce byla po konzultaci se 
zdravotnickými zařízeními v roce 2021 přesunuta do on-line prostoru z důvodu velké vytíženosti 
zdravotnického personálu a nepříznivé pandemické situace. 

 

 

 
V této oblasti VŠZ spolupracuje s následujícími institucemi: 
 
1. Agentura zdravotní domácí péče, Kladenská 276/57, Praha 6 
2. Citylab, spol. s r. o., klinické laboratoře, Čílova 303/10, Praha 6 
3. Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 50, Praha 10 
4. Nemocnice Na Bulovce, Budínova 2, Praha 8 
5. Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Vídeňská 800, Praha 4 - Krč 
6. GENNET s. r. o., Kostelní 292/9, Praha 7 
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7. NH Hospital, Okruhová 1135/44, Praha 5 
8. IKEM, Vídeňská 1958, Praha 4 
9. Komplexní domácí péče EZRA, Izraelská 1, Praha 3 
10. Mediscan Group s.r.o., Šustova 1930, Praha 4 
11. MS CARE s.r.o., Kryštofova 1017/13, Praha 4 
12.  Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, Vlašská 36, Praha 1 
13. Nemocnice Na Františku s poliklinikou, Na Františku 847/8, Praha 1 
14. Nemocnice na Homolce, Roentgenova 2, Praha 5 
15. Nemocnice sv. Alžběty, Na Slupi, Praha 2 
16. Oblastní nemocnice Kladno, Vančurova 1548, Kladno 
17. Medical Care GmbH, Calwer Str. 1, Böblingen, Německo 
18. POMAD, Péče o matku a dítě, Záhřebská 30, Praha 2 
19. Psychiatrická nemocnice Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 
20. Ústav hematologie a krevní transfuze, U Nemocnice 504/1, Praha 2 
21. Ústav pro péči o matku a dítě, Podolské nábřeží 157, Praha 4 
22. Ústřední vojenská nemocnice, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6 
23. Vsetínská nemocnice, a.s., Havlíčkovo nábřeží 600, Zlín 
24. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U Nemocnice 2, Praha 2 
25. ze:ro Berufsausübunggemeinschaft Bodelschwingstr. 10/3, Schwetzingen, Německo 
26. Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, Vančurova 1544, Kladno 
27.  Fakultní nemocnice Motol, V Úvalu 84, Praha 5 
28. Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, Korunní 98, Praha 10 
29. Mediterra, U Malvazinky 177, Praha 5 
 Mediterra, Městská nemocnice  Neratovice, Alšova 462, Neratovice 
30. Rehabilitační nemocnice Beroun, Veselého 493, Beroun 
31. Klinika Dr. Pírka, Na celně 885, Mladá Boleslav 

    32. MEDPOINT s. r. o., Stroupežnického 18/522, Praha 5 
    33. Nemocnice Pardubického kraje, a. s., Kyjevská 44, Pardubice 
    34. Alzheimercentrum Průhonice, z. ú., Na Michlovkách 1707, Průhonice  
    35. Agentura domácí péče LUSI, s. r. o., U Staré školy 114/4, Praha 1 
    36. Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s., Purkyňova 1849, Česká Lípa 

   37. Nemos Sokolov s. r. o., Na Florenci 2116/15, Praha 1 – Nové Město 
   38. Canadian Medical s.r.o., Evropská 859/115a, Praha 6 
   39. Synlab czech s. r. o., Sokolovská 100/94, Praha 8 – Karlín 



24 
 

VŠZ - Výroční zpráva o činnosti za rok 2021 

 

   40. Mělnická zdravotní, a.s. Pražská 528/29, 276 01 Mělník  
   41. ALMEDA, a.s. Alšova 462, 277 11 Neratovice  
   42. Karlovarská krajská nemocnice a. s., Bezručova 1190/19, Karlovy Vary 
   43. Interna Co, spol. s.r.o., Na Florenci 2116/15, Praha 1 
   44. Nemocnice Jihlava, p. o. Vrchlického 59, Jihlava 
   45. Státní léčebné lázně Janské Lázně, Nám. Svobody 272, Janské lázně 
   46. Lázně Bělohrad a.s., Lázeňská 165, Lázně Bělohrad 
   47. Centrum fyzioterapie s. r. o., Nedašovská 376/6, Praha 5 – Zličín 
   48. TRANS HOSPITAL PLUS s. r.o., Mařákova 1080, Řevnice 
   49. Rehabilitačn í zařízení M+P s. r. o., Plaská 2038/66a, Plzeň 
   50. FITCARE s. r. o., Českomoravská 2510/19, Praha 9 
   51. ISCARE a.s., Českomoravská 2510/19, Praha 9 
   52. Krajská nemocnice Liberec, a. s., Husova 357/10, 460 63 Liberec 
 

  smlouva = klinické odborné praxe  
  smlouva = zahraniční spolupráce  

 

Škola měla se všemi subjekty uzavřeny smlouvy o spolupráci, které zahrnovaly 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. 

Posilování image školy, zvýšení externí a interní prestiže školy probíhá formou prezentace 
v médiích a kontaktem s veřejností na Dnech otevřených dveří. VŠZ aktivně spolupracuje s Českou 
asociací sester, která pravidelně přiděluje námi realizovaným sympoziím, konferencím 
a workshopům kreditní body. 

V roce 2021 byla opakovaně v platnosti smlouva o odborné spolupráci se Státním zdravotním 
ústavem a s Hygienickou stanicí hlavního města Prahy. Setjně jako v roce 2020 se jednalo 
o spolupráci v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví.  

Dále byl v rámci této spolupráce obou subjektů připraven pro laboratorní pracovníky SZÚ odborný 
kurz zaměřený na odborné teoretické informace a praktický nácvik odběru biologického 
materiálu. 

V rámci spolupráce s krajskými hygienickými stanicemi se studentky a studenti VŠZ v roce 2021 
podíleli v rámci působení na Hygienické stanici hl.města Prahy na aktivitách v boji proti šíření 
infekce Covid - 19.  
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V roce 2021 probíhala úzká spolupráce s Epidemiologickou ambulancí sídlící na poliklinice 
v Kateřinské ulici v Praze 2. Epidemiologická ambulance vedená doc. MUDr. Lidmilou Hamplovou, 
PhD., zajištovala v průběhu celého roku antigenními testy vyšetření studentů a studentek VŠZ 
a pedagogických pracovníků na covid 19. 
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6.  Zájem o studium 
 

Na studijní zdravotnické programy v bakalářském stupni studia VŠZ obdržela v akademickém 
roce 2020/2021 celkem 704 přihlášek, počet přijatých studentů byl 583, počet studentů 
zapsaných ke studiu byl 431 (tabulka 5.1). 

 
Přijímací zkoušky 

 
Uchazeč/ka o studium na Vysoké škole zdravotnické, o. p. s. je povinen splnit následující 
podmínky k přijetí do studijního programu: 

• Ke studiu může být přijat/a uchazeč/ka, který/á úspěšně ukončil/a středoškolské 
vzdělání maturitní zkouškou (zákon č. 111/1998 Sb., v platném znění). 

• Jeho/ její zdravotní stav splňuje zdravotní kritéria stanovená pro studium a výkon 
povolání (pracovní pozice), které je v souladu s platnou legislativou. 

• Uchazeč/ka splnil/a podmínky přijímacího řízení vysoké školy, které jsou v souladu 
s § 48 a násl. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 
zákonů (zákon o vysokých školách, v platném znění). 

• Cizinci mohou studovat ve studijním programu na základě legislativy platné v České 
republice po splnění všech požadavků, které na ně legislativa České republiky klade. 
V rámci přijímacího řízení na všechny akreditované studijní obory je požadováno 
osvědčení o vykonání Certifikované zkoušky z češtiny pro cizince (CCE), a to na úrovni 
B2.  

• Uchazeči o studium programu Všeobecné ošetřovatelství a Porodní asistence se 
podrobují testu zaměřenému na znalosti z biologie člověka a psychologie.  

• Uchazeči o studium programu Zdravotnické záchranářství vykonávají talentovou 
a písemnou zkoušku. Uchazeč musí být zdravotně způsobilý k výkonu povolání 
zdravotnického záchranáře. Talentová zkouška z tělesné výchovy je hodnocena bodově. 
Písemnou zkouškou jsou testovány znalosti z biologie a fyziky.  

• Uchazeči o studium Fyzioterapie vykonávají písemnou zkoušku zaměřenou na znalosti 
biologie člověka a psychologii , talentovou zkoušku z tělesné výchovy a motivační 
pohovor. 

Rozsah požadovaných znalostí odpovídá obsahu středoškolského učiva zakončeného maturitní 
zkouškou.Přijímací zkoušky jsou zajišťovány vlastními zdroji. VŠZ také umožňuje zájemcům 
online testy nanečisto, které slouží jako příprava na přijímací zkoušky. 
VŠZ realizovala v roce 2021 „testy nanečisto“, pro studijní programy Všeobecné ošetřovatelství, 
Porodní asistence, Zdravotnické záchranářství a Fyzioterapie. Studenti tak měli možnost ověřit 
si vstupní znalosti v testech, které se zaměřením, náročností, strukturou i způsobem řešení 
podobají testu u přijímacích zkoušek. Úspěšnost v testu sloužila pouze pro uchazeče. Na testy 
se zájemci přihlašovali z webových stránek školy. Test si mohou studenti zkoušet vícekrát, při 
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každém spuštění se generuje nový test. Zpráva o přijímacím řízení je uveřejňována na úřední 
desce (viz https://www.vszdrav.cz/uredni-deska/zpravy-o-prijimacim-rizeni). 

 

V souvislosti s mimořádnou pandemickou situací rozhodla rektorka Vysoké školy zdravotnické, 
o. p. s. Dodatkem č. 1 ke Směrnici č. 1 /2020 stanovení pravidel pro přijímací řízení a podmínky 
pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2021/2022 o upuštění od přijímacích zkoušek 
u uchazečů, jejichž výsledný průměr všech známek uvedených na přihlášce ke studiu byl nejvýše 
2,00 včetně (nezapočítávalo se maturitní vysvědčení) a kteří splnili následující podmínky:  

• Prospěch na střední škole uvedený na přihlášce ke studiu potvrzený střední školou 
(ověřené kopie vysvědčení, u čtyřletých středních škol koncové vysvědčení za 1., 2., 3. 
ročník a 4. ročník pololetní vysvědčení, u víceletých gymnázií analogicky za poslední 
4 roky studia). 

• Uchazeč byl povinen předložit písemnou žádost o upuštění od přijímací zkoušky 
společně s příslušnými doklady (přihláškou ke studiu). 

• Uchazeč doložil skutečnost, že dosáhl úplného středního nebo úplného středního 
odborného vzdělání (maturitní vysvědčení) nejpozději do 31. 10. 2021. 

VŠZ neuskutečňuje magisterské ani doktorské studijní programy. 
 

 Spolupráce se středními školami. 
 
VŠZ spolupracuje se středními zdravotnickými a vyššími odbornými školami zdravotnickými, a to 
nejen ve spádové oblasti. Pro tuto příležitost jsou připraveny informační brožury, kde je 
představena nejen VŠZ jako celek, ale jsou zde podrobně popsány i jednotlivé studijní programy. 
Střední a vyšší školy jsou pravidelně informovány direct mailovou formou o termínech Dnů 
otevřených dveří, termínech přijímacích zkoušek, ale jsou také zvány na odborné akce VŠZ 
(odborná ošetřovatelská konference, atp.). 
 
Pro zájemce o studium škola pořádá pravidelně dvakrát ročně (většinou na začátku února 
a dubna) Dny otevřených dveří. Součástí prezentace školy a studijních programů je také krátká 
anketa. Jejím cílem je profilovat zájemce, tzn. zjistit, odkud na VŠZ přicházejí, jakou mají 
motivaci pro studium u nás a kde získávají informace o studiu na VŠZ. Struktura uchazečů není 
konstantní – nejčastěji se Dnů otevřených dveří zúčastňují studenti vyšších odborných 
zdravotnických škol a středních zdravotnických škol, dále pak zájemci z praxe a nejméně bývá 
studentů gymnázií. Mezi nejčastější motivy ke studiu dlouhodobě patří zájem o obor, uplatnění 
v praxi a dobrá pověst školy. 
 
Vzhledem k pandemii COVID-19 a v souladu s nastavenými pravidly se Dny otevřených dveří 
v roce 2021 konaly přes on-line platformu Teams. 

https://www.vszdrav.cz/uredni-deska/zpravy-o-prijimacim-rizeni
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Studenti při získávání informacích o naší škole vycházejí buď z referencí přátel, pedagogů 
a rodičů nebo vyhledávají informace na internetu. Studenti navštěvují přímo webové stránky VŠZ 
anebo jsou na ně směřováni přes rejstříkové weby, kde probíhala bannerová inzerce 
(www.vysokeskoly.cz, www.kampomaturite.cz). Trend současných i budoucích studentů 
a jejich preferenci internetu sledujeme dlouhodobě nejen na našich webových stránkách, ale 
také na facebookovém profilu školy. 

  

http://www.vysokeskoly.cz/
http://www.kampomaturite.cz/
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7.  Akademičtí pracovníci 
 

Přepočtené počty (podíl celkového počtu skutečně odpracovaných hodin za sledované období všemi 
zaměstnanci a celkového ročního fondu pracovní doby připadajícího na  jednoho zaměstnance 

pracujícího na plnou pracovní dobu) akademických a vědeckých  pracovníků ve struktuře dle vnitřního 
kvalifikačního řádu vysoké školy (tabulka 6.1) 

 
Na VŠZ je fyzicky přepočtených 20,7 úvazků, z toho 14,5 žen (tabulka 6.1). 

 
Věková struktura akademických a vědeckých pracovníků s uvedením počtu žen (ve struktuře dle 

vnitřního kvalifikačního řádu vysoké školy (tabulka 6.2) 
 

Věkový průměr akademických pracovníků VŠZ viz tabulka 6.2. 
 

Počty akademických pracovníků podle rozsahu pracovních úvazků a nejvyšší dosažené kvalifikace 
(tabulka 6.3) 

 
Na VŠZ působí 3 profesoři, 6 docentů, 9 odborných asistentů a 9 asistentů (tabulka 6.3). 

 
Počty akademických pracovníků s cizím státním občanstvím (tabulka 6.5) 

 
V roce 2021 byli na VŠZ zaměstnaní 2 akademičtí pracovníci s cizím státním občanstvím. 

 
Počty docentů a profesorů jmenovaných v roce 2021 s uvedením jejich průměrného věku (tabulka 6.6) 

 
V roce 2021 nebyl jmenován docent ani profesor. 

 
Přehled kurzů dalšího vzdělávání akademických pracovníků vysoké školy 

(tabulka 2.6, 2.7) 
 

V roce 2021 se na VŠZ nerealizovaly kurzy dalšího vzdělávání. 
 

Kariérní řád pro akademické pracovníky a motivační nástroje pro odměňování zaměstnanců v závislosti 
na dosažených výsledcích 

 
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. má zpracovanou strategii ke zvyšování vzdělání 
pedagogických pracovníků. Tato strategie má přímou vazbu na finanční ohodnocení uvedených 
pracovníků. 
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Tuto oblast řeší Pokyn ředitele VŠZ č. 4/2013, ke sledování činností akademických pracovníků 
na VŠZ, o. p. s. 
VŠZ podporuje zaměstnance v jejich profesním růstu, umožňuje jim další studium, účast 
na odborných konferencích a odborných akcích. 
Principy genderové rovnosti jsou součástí Řádu výběrového řízení pro obsazování míst 
akademických pracovníků na Vysoké škole zdravotnické, o. p. s. 
 

8.  Sociální záležitosti studentů a zaměstnanců 
 

V roce 2021 pobíralo stipendia celkem 35 studentů, z toho 1 student pobíral prospěchové 
stipendium a  34 studentů pobíralo ubytovací stipendium (tabulka 3.4). 
 
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s., vydává v souladu s § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 111/1998 
Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách, 
v platném znění), Stipendijní řád. Stipendium podle tohoto stipendijního řádu vyplácí Vysoká 
škola zdravotnická, o. p. s., z vlastních zdrojů, zejména z příspěvků, dotací a grantů a z dotace 
na stipendia poskytované MŠMT podle § 40 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách 
a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Kromě stipendia podle tohoto 
stipendijního řádu může student obdržet stipendium přiznané ministerstvem podle vyhlášených 
programů. Stipendijní řád stanovuje druhy stipendií, podmínky jejich přiznání a způsob 
vyplácení. Vysoká škola může studentovi přiznat: 

• prospěchové stipendium, 
• mimořádné stipendium, 
• ubytovací stipendium, 
• sociální stipendium. 

 
Co se týče sociálního znevýhodnění, je studentům v rámci smlouvy o zabezpečení studia čl. IV, 
bod 2, písm. b) a ve Statutu Vysoké školy zdravotnické, o. p. s. části druhé čl. 12 odst. 3 je 
uvedena možnost snížení nebo prominutí poplatku za studium a dále je umožněno zažádat 
o splátkový kalendář k úhradě školného nebo o odložení poplatku za studium. Stipendia jsou 
každoročně vyhlašována Směrnicí rektorky na následující akademický rok. 

 
Na Vysoké škole zdravotnické, o. p. s. je zřízeno Poradenské centrum, které garantuje odbornou 
péči 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 
i nejnáročnější psychoterapeutické služby a činnosti vedené v Katalogu prací pod označením 
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1.5.1. Poradenské centrum při Vysoké škole zdravotnické, poskytuje krizovou intervenci, 
psychoterapii individuální, ale také skupinovou. Na základě žádosti studenta je možno provést 
psychologickou diagnostiku. Služby v centru poskytovala RNDr. Eva Kočovská, PhD. 

 
Studium podle individuálních studijních plánů není studentům umožňováno. VŠZ ani tuto 
možnost neuvádí ve svých vnitřních předpisech. V rámci organizace studia, studijního 
a zkušebního řádu byl zatím vždy nalezen dostatečný prostor pro řešení vzniklých situací 
(podmíněný zápis, rektorský termín, přerušení nebo opakování). 

 
Zdravotně postižení studenti ke studiu přijímáni nejsou, neboť VŠZ realizuje studijní obory, které 
zdravotně postižení studenti primárně studovat nemohou, a to v souladu s Přílohou č. 2 a § 6 
vyhlášky MZ ČR č. 79/2013 Sb. ze dne 26. března 2013, o provedení některých ustanovení 
zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovně-lékařských 
službách a některých druzích posudkové péče). Přesto však vysoká škola disponuje 
bezbariérovým vstupem do budovy a také sociálním zázemím pro handicapované osoby. Možnost 
pomoci studentům ve složité sociální situaci je zakotvena ve Stipendijním řádu vysoké školy 
(viz  https://www.vszdrav.cz/uredni-deska/statut-a-vnitrni-predpisy). 

 
Cizí státní příslušníci mohli v r. 2021  využít i možnost absolvování volitelného předmětu „Český 
jazyk pro zahraniční studenty“, který je zaměřen na zdokonalování komunikačních dovedností 
s důrazem na odbornou terminologii a zdravotnické prostředí. Tento volitelný předmět má rozsah 
10 vyučovacích hodin a je veden Mgr. et Mgr. Magdalenou Jíchovou, která je lektorkou češtiny 
jako cizího jazyka (Osvědčení o profesní kvalifikaci lektor dalšího vzdělávání v oboru Lektor 
češtiny jako cizího jazyka se specializací na výuku heterogenních skupin). 
 
Mimořádně nadaní studenti se zúčastňují různých projektů a výjezdů do ciziny. Studenti 
s vynikajícími studijními výsledky (studijní průměr 1,00 – kategorie „A“, studijní průměr 1,01-
1,20 – kategorie „B“) mohou získat prospěchové stipendium. Studijní průměr se počítá se 
zaokrouhlením na dvě desetinná místa. Maximální výše stipendia je 500 Kč za měsíc. Dále mohou 
studenti získat za vynikající prezentaci odborných výsledků výzkumné práce na návrh vedoucího 
katedry mimořádné stipendium až do výše 2 000 Kč za kalendářní rok nebo za vynikající 
sportovní výsledky až do výše 1 000 Kč za kalendářní rok. 

 
Studenti Vysoké školy zdravotnické, o. p. s. jsou řádnými studenty ve smyslu zákona č. 111/1998 
Sb., o vysokých školách, v platném znění, a tudíž mohou využívat možnosti kolejního 
a agenturního způsobu ubytování a menzovního způsobu stravování. Mimo to jsou v budově školy 
instalovány automaty k zajištění teplých a studených nápojů a rovněž je instalován potravinový 
kusový automat k poskytování občerstvení v podobě studené kuchyně. VŠZ nemá vlastní koleje 

https://www.vszdrav.cz/uredni-deska/statut-a-vnitrni-predpisy
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a ani nevydává hlavní jídla. Pro studenty je zřízena malá jídelna, ve které jsou k dispozici 
mikrovlnné trouby, rychlovarné konvice včetně nádobí k případnému využití (tabulka 12.1). 

 
 Péče o zaměstnance 

 
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 nebo mikrovlnnou 
troubou v rámci patra i na konkrétních úsecích. 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. 

 
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 
❑ vánoční setkání se sportovní akcí a večeří 
❑ teambuilding 
❑ penzijní připojištění 

 
Akademičtí pracovníci jsou vybaveni přenosnými počítači pro práci nejen ve škole, ale 
i v domácím prostředí. 
 
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. 
 
Vysoká škola zdravotnická informuje zaměstnance a studenty o problematice sexuálního 
a genderově podmíněného obtěžování a o postupu, když takový případ nastane, řeší se 
na studentském parlamentu a poradách vedení. Případná podání kompetenčně řeší Etická 
komise. 
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9. Infrastruktura 
 
 

Středisko vědeckých informací Vysoké školy zdravotnické 
 
Středisko vědeckých informací Vysoké školy zdravotnické, o. p. s. (dále knihovna) je registrováno 
na Ministerstvu kultury pod evidenčním číslem MK 6552/2015 jako veřejná specializovaná 
knihovna (sigla: ABD184) s profilovaným fondem zaměřeným na vzdělávání nelékařských 
zdravotnických pracovníků. Knihovna poskytuje služby pro studenty vysoké školy, akademické 
pracovníky, zaměstnance školy, ale i širokou veřejnost. 
 
Stejně jako v roce 2020, i v roce 2021 byla knihovnická statistika (zejména co se týká 
návštěvnosti), ovlivněna pandemickou situací a souvisejícími opatřeními. Vzhledem k omezeným 
možnostem osobního kontaktu byla věnována zvýšená pozornost elektronická prezentace 
knihovny a došlo kompletně k revizi webových podstránek  
Od roku 2016 je využíván finský open source knihovní systém KOHA, jehož funkce plně saturují 
potřeby čtenářů i uživatelů (katalogizace, výpůjční protokol, OPAC katalog a statistické funkce). 
Od roku 2019 přešla správa systému pod externí společnost R-BIT Technology, s. r. o. 
Knihovnický systém je aktualizován pravidelně na vyšší verze, čímž je udržena kontinuita 
a stabilita všech jeho nabízených funkcí.  
V akademickém roce 2021/2022 byl otevřen první ročník nového studijního programu – 
Fyzioterapie. Již koncem roku 2020 došlo k restrukturalizaci předmětového třídění fondu 
knihovny, kdy byla předmětová třída radiologie (4) začleněna do třídy specializací (6). Uvolněná 
třída (4) byla nově vyčleněna pro publikace se zaměřením na fyzioterapeutickou problematiku a 
příbuzné obory. V průběhu roku 2021 byla prováděna cílená intenzivní akvizice v souladu 
s akreditací daného studijního programu.  
 
Počínaje rokem 2020 došlo k významnému posunu u zveřejňování kvalifikačních prací studentů. 
Vysoká škola zdravotnická již na konci roku 2018 implementovala nový informační studijní 
systém IS VŠZ, jehož dodavatelem je MUNI Brno. Od roku 2021 je přes systém zajišťována také 
kontrola originalit. Systém kooperuje nejen s národním registrem vysokoškolských závěrečných 
prací Thesis.cz, kde jsou všechny práce také automaticky ukládány a zpřístupňovány, ale pracuje 
s velice sofistikovanými algoritmy pro hledání shody mezi prací studenta a dalšími podobnými 
elektronickými dokumenty. 
 
Fyzické zpracování a uchovávání kvalifikačních prací studentů je další kompetencí knihovny VŠZ, 
kde jsou zároveň zpřístupňovány v tištěné podobě, a to výhradně prezenční formou. 
Elektronickou formou jsou práce z let 2007/8-2019/20 zpřístupňovány prostřednictvím 
dokumentového serveru informačního systému (od akademického roku 2020/21 pak přes výše 
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zmíněné Thesis.cz. Součástí agendy kvalifikačních prací je unikátní fond šedé literatury ve formě 
doplňkových materiálů ke kvalifikačním pracím, které studenti vypracovávají jako přílohy svých 
bakalářských prací. Jedná se o edukační a informační materiály v podobě letáků, brožurek event. 
jiných nestandardních forem. Přidaná hodnota těchto materiálů včetně témat bakalářských 
prací spočívá v úzké návaznosti na odbornou praxi a výzkumnou a odbornou činnost VŠZ.  
 
Knihovna nabízí ve svém portfoliu také rešeršní služby. Rešerše je povinnou součástí každé 
bakalářské práce. Studenti využívají zpracování rešerše v knihovně VŠZ, ale také v Národní 
lékařské knihovně, Národní knihovně, případně v krajských, okresních nebo profesních 
knihovnách. V roce 2021  bylo zpracováno 52 bibliografických rešerší, jejichž objednání 
a doručení studentům probíhalo v 90 % v bezkontaktním režimu. 
 
Od roku 2018 disponuje knihovna VŠZ elektronickou knihovnou provozovanou na platformě 
ProQuest Ebook Central. Součástí elektronické knihovny je aktuálně více než 40 titulů (ČJ, AJ, 
NJ). Přístup byl zřízen v roce 2018 v rámci OPVVV, prioritní osa 02.2, Rozvoj vysokých škol 
a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj.  
 
Středisko vědeckých informací disponuje předplatným 10 odborných tištěných periodik a 2 
elektronických časopisů. Tištěná periodika jsou v knihovně zprostředkovávána pouze prezenční 
formou. Elektronické tituly jsou zpracovávány na intranetu (IS VŠZ), kde jsou zároveň pravidelně 
ukládány výběrové odborné články na doporučení akademických pracovníků. Dále jsou na webu 
knihovny studentům zprostředkovávány odkazy na volně dostupná fulltextová periodika.  
 

Tištěná periodika v knihovně - rok 2021 
Anesteziologie a intenzivní medicína 6x ročně 
Braunoviny 6x ročně 
Česká gynekologie 6x ročně 
Česká oční optika 4x ročně 
Florence 10x ročně 
Gynekolog 4x ročně 
Praktická radiologie 4x ročně 
Rehabilitace a fyzikální lékařství 4x ročně 
Urgentní medicína 4x ročně 
Zdravotnictví a medicína 12x ročně 

 
Součástí služeb knihovny jsou také konzultační a školící aktivity. Ty byly v roce 2021 
ve skupinové formě výrazně omezeny. Komunikace se studenty se tak přesunula do online 
prostoru případně probíhala telefonicky. Cílem bylo poskytnout studentům co možná 



35 
 

VŠZ - Výroční zpráva o činnosti za rok 2021 

 

nejefektivnější pomoc nejen při samotném studiu, ale zejména při psaní jejich závěrečné práce. 
Nejčastěji se jednalo o konzultace citačních standardů, přístupu ke zdrojům, citační etiky 
případně samotných rešeršních aktivit. 

 
Roční výkaz knihovnicko-informačního pracoviště 

 
Středisko vědeckých informací Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. 
Sledované období: 2021 

 
Počet knihovních jednotek 4423 
Počet výpůjček celkem 269 
Počet titulů docházejících tištěných periodik 10 
Počet rešerší zpracovaných na pracovišti 52 
Počet nově registrovaných uživatelů 27 
Rozsah úvazku pracoviště 1.0 
Výdaje na knihovní fond 51.540 Kč 
Počet hodin vzdělávacích akcí 2 
Počet účastníků vzdělávacích akcí 35 

 
Informační systém a komunikační prostředky 

 
Aktivity VŠZ jsou plánovány a realizovány v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávací 
a výzkumné, vývojové, umělecké nebo tvůrčí činnosti na roky 2021-2025 a Strategickým plánem 
komunikační strategie pro období 2021-2025, II. řádu. 

 
V rámci dlouhodobého záměru se jednotlivé akce diverzifikují do několika kategorií dle cílových 
skupin (studenti, akademičtí pracovníci, zaměstnanci školy, absolventi, odborná veřejnost 
a široká veřejnost). U marketingových aktivit školy je snaha o cílení na maximální průnik mezi 
jednotlivými skupinami a následné získávání zpětné vazby. 

 
V průběhu roku 2021 byly implementovány další funkce studijního informačního systému (dále 
IS VŠZ), který Vysoká škola zdravotnická používá od roku 2019 jako nástroj 
interní komunikace (pro studenty, akademické pracovní a zaměstnance 
školy). Nový informačního systému byl pořízen v roce 2018 v rámci 
Operačního programu Výzkum, věda a vzdělávání, prioritní osa 02.2, Rozvoj 
vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj. Garantem systému je Masarykova univerzita 
v Brně. V roce 2021 byly implementovány zejména funkce spojené s administrací bakalářských 
prací (rezervace témat, schválení témat, včetně přihlašování ke státním závěrečným zkouškám. 
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Z důvodu přípravy a otevření nového studijního programu Fyzioterapie pro akademický rok 
2021/22 prošly na začátku rok 2021 kompletní revizí veškeré interní materiály (Informační 
leták VŠZ a Průvodce studiem na VŠZ). Nový studijní program včetně jeho studijních plánů se 
implementoval rovněž do IS VŠZ. 
Vzhledem k pandemické situaci, kdy bylo výrazně omezeno konání všech kontaktních akcí, byly 
kompletní informační a propagační aktivity školy přesunuty do online prostoru. Na začátku roku 
Vysoká škola zdravotnická připravila pro zájemce o přijímací řízení prezentační video školy 
včetně představení jednotlivých studijních programů. Video bylo připravováno ve snaze 
o maximální nadčasovost (https://www.youtube.com/watch?v=nd5LxuIIF2M) a umístěno na 
webové stránky, youtube kanál školy a facebook. Zároveň bylo prezentováno na online Dni 
otevřených dveří. 
Obrázek: Prezentační video Vysoké školy zdravotnické 

 

 
Současně s videem byla na konci roku 2021 aktualizována i virtuální prohlídka školy, umístěná 
na na nových webových stránkách školy (https://www.vszdrav.cz/virtualni-prohlidka). Cílem 
virtuální prohlídky je přiblížit uchazečům a studentům samotnou budovu školy a prezentovat 
odborné učebny (včetně odborných pomůcek a modelů). 
 
V říjnu roku 2021 nasadila VŠZ do ostrého provozu nové webové stránky školy (obrázek). Webové 
stránky jsou dlouhodobě nejvýznamnějším informačním kanálem pro všechny cílové skupiny 
(https://www.vszdrav.cz/). Prioritním záměrem byl především technologický upgrade webu, a to 
zejména implementace responzivního zobrazení, přechod na https protokol s bezpečnostním 
certifikátem, modernizace redakčního prostředí, nasazení nástrojů pro zobrazení cookies dle 
nové legislativy platné od roku 2022 a kompletní obsahová revize. Web zároveň získal nový 
moderní layout přizpůsobený současným trendům a potřebám uživatelů. Zjednodušená struktura 

https://www.youtube.com/watch?v=nd5LxuIIF2M
https://www.vszdrav.cz/virtualni-prohlidka
https://www.vszdrav.cz/
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stránek výrazně přispěla k efektivnější navigaci uživatelů webu. Zároveň se redesignem webu 
došlo k optimalizaci zahraničních mutací (angličtina, němčina, ruština). Vzhledem k velké 
dynamice stránek VŠZ je nutným požadavkem na jejich správu redakční systém, který umožňuje 
aktualizace a změny obsahu pro zaměstnance školu. Redakční systém pracuje v intuitivním 
a ergonomickém prostředí a umožňuje tak relativně jednoduchou interní správu obsahu. Web byl 
kontinuálně napojen na externí analytiku návštěvnosti (Google Analytics). 
 
Obrázek: Nový design webových stránek Vysoké školy zdravotnické 

 
Neformální komunikační platformou vysoké školy je facebookový profil 
(www.facebook.com/vszdrav), kde jsou zveřejňovány oficiální příspěvky a události školy, ale 
zároveň se prostřednictvím tohoto nástroje komunikují také neformální zprávy. V roce 2021 byly 
na facebooku VŠZ opakovaně tvořeny kampaně na nábor nových studentů, jejichž vedlejším 
produktem bylo také navýšení sledovanosti profilu zhruba o 20 %. 

file://///Vsfs-1/ucmg/Kolarova/My%20Documents/HODNOTÍCÍ%20ZPRÁVY/www.facebook.com/vszdrav
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VŠZ je dále prezentována YouTube kanálem (od roku 2016) a instagramovým účetem (od roku 
2018), jehož správu mají na starosti studenti. VŠZ se tak snaží využít potenciálu rozrůstající se 
komunity a posunout své aktivity směrem k mobilním platformám. 

 
Všechny aktivity VŠZ jsou zaznamenávány a aktualizovány v historii školy na webových 
stránkách, kde jsou pravidelně zaznamenávány všechny akce pořádané školou a na nichž škola 
(případně její akademičtí pracovníci) participují. Rok 2021 byl z hlediska konání standardních 
eventových akcí omezen. 

 
Veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus 2021, který standardně probíhá 
v PVA Letňany byl v roce 2021 rovněž přesunut do online prostoru. 

 
K tradiční ošetřovatelské mezinárodní konferenci pořádané Vysokou školou zdravotnickou se 
vydával pouze sborník (s tématikou „Ošetřovatelská péče v době covidové“). 

 
Jarní Burza práce, kde se studenti a zástupci VŠZ setkávají se zástupci renomovaných 
zdravotnických zařízení, byla na jaře 2021 z důvodu zvýšeného epidemiologického rizika rovněž 
zrušena. 

 
Den otevřených dveří pro zájemce o studium zdravotnických nelékařských programů v roce 
2021/2022 se konal online přes platformu Zoom. V rámci náboru nových studentů proběhla také 
v dubnu 2021 rozhlasová reklamní kampaň v obchodní síti Radiohaus. 

 
V roce 2021 proběhla standardní dotazníková šetření dle Strategického plánu: mezi zájemci 
o studium (Dotazník Dne otevřených dveří), přijímaných studentů (Zápisový dotazník), 
stávajících studentů (Hodnocení studia) a zaměstnanců školy (Dotazník spokojenosti 
zaměstnanců).  
 

https://www.vszdrav.cz/historie
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Od roku 2021 se studenti VŠZ účastní Univerzitní futsalové ligy. Ta byla pro akademický rok 
2020/2021 z důvodu covidové pandemie odehrána ve zkráceném modelu. VŠZ byla součástí 
pražské soutěže, kde se v průběhu zimního semestru ukatkala s týmy: Vysoké školy ekonomické 
v Praze, Univerzity Karolovy v Praze, Českého vysokého učení technického v Praze.  Přestože 
Tomáš Novák byl vyhlášen 2. nejlepším asistentem soutěže, nepodařilo se studentům VŠZ 
probojovat ze základní skupiny a soutěž tak pro ně skončila v základním kole. 

 

 
 
 

Technicko-materiální vybavení školy 
 

VŠZ má k dispozici celkem 12 učeben a 2 posluchárny. Učebny jsou speciálně vybaveny, 
audiovizuální technikou (přenosná kamera, počítač, dataprojektor), ale i jako sesterna a pokoj 
pro nemocné tak, aby co nejvíce simulovaly běžné podmínky ve zdravotnických zařízeních 
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, středisko vědeckých informací a administrativně-provozní zázemí. Studovna je 
vybavena výpočetní technikou, ve 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.). 
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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 výukové programy, které jsou 
výrazně prakticky zaměřené dle jednotlivých studijních oborů. Od svého založení VŠZ investuje 
každoročně v této oblasti cca 1 mil. Kč. V roce 2019 byl v rámci OP VVV znásoben a rozšířen 
počet simulačních a dalších pomůcek, a to v celkové výši cca 2 mil. Kč. 

 
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. VŠZ je 
v rámci umístění automatického externího defibrilátoru jednou ze zhruba deseti „bezpečných 
zón“ Prahy 5. Přístroj je současně registrován v Databázi AED, která je součástí aplikace 
Záchranka, kterou provozuje Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy.  

 
 
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. 
 
Všechny učebny jsou vybaveny moderními dataprojektory Panasonic, širokoúhlými plátny a jsou 
ozvučeny. K dispozici jsou dále i přenosné projektory Casio. Škola má k dispozici 80 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 10 a kancelářský balík 
MS Office 2016. Všechny počítače jsou připojeny k lokální počítačové síti. Pro tiskový výstup 
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slouží na škole 5 síťových tiskáren. Další tiskárny jsou umístěny v jednotlivých kabinetech 
akademických pracovníků. Datová struktura školy kompletně využívá technologie Gigabit 
Ethernet. Rychlost internetového připojení je 100 Mb/s pro download i upload. V kabinetu 
didaktické techniky je provozován program pro správu majetku školy. Ve studijním oddělení, 
kabinetech pedagogů a učebně výpočetní techniky je instalován informační systém VŠZ.  

 
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. Přístupem 
do informačního systému VŠZ disponují všichni uživatelé. Informační systém 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. 
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10.  Celoživotní vzdělávání 
 

V roce 2021 neproběhl žádný kurz CŽV (tabulka 2.6, tabulka 2.7). 
 
 

11.  Výzkumná, vývojová, umělecká a další tvůrčí činnost  
(ve smyslu § 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách) 

 
Rozvoj výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti vysoké školy a posílení vazeb mezi 
těmito činnostmi a činností vzdělávací (dle §1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách 
a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách, v platném znění) a dle vyhlášky 
MŠMT č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu). 

 
Naplňování Strategického záměru MŠMT a Dlouhodobého záměru VŠZ 

 
Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti 
(dále jen dlouhodobý záměr) Vysoké školy zdravotnické, o. p. s., na období 2021-2025 vychází 
z koncepčního dokumentů „Strategický záměr ministerstva pro oblast vysokých škol na období od 
roku 2021“, „Strategie internationalizace vysokého školství na období od roku 2021“ 
a programového prohlášení vlády České republiky, Dále vychází z projektů spolupráce v oblasti 
strategie a řízení Výboru pro vědu a vysoké školství Rady Evropy. 

 
Aplikační vědecká činnost VŠZ stojí na obvyklých pilířích, kterými jsou: účast akademických 
pracovníků v pracovních skupinách řešících resortní granty, realizace vlastních projektů VŠZ, 
pořádání vědeckých konferencí s mezinárodní účastí, účast na těchto konferencích pořádaných 
jak partnerskými VŠ v ČR i v zahraničí, tak i jinými organizacemi, publikační činnost 
akademických pracovníků a jejich vědecká činnost v rámci dizertačních a habilitačních řízení. 

 
Tato činnost akademických pracovníků je v rámci jejich vědecko-pedagogického působení dále 
cílena do oblasti studentských aktivit: realizací studentských workshopů konaných paralelně 
s vědeckými konferencemi, zapojováním studentů do akcí odborných profesních organizací, 
prezentováním na odborných konferencích a v tisku, v rámci studentských bakalářských prací 
a jejich oceňování při promocích. 
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  Projekt TAČR 
 

2020–2023 
Osobní vzdělávací prostředí vysokoškolských studentů zdravotnických oborů (číslo projektu: 
TL03000205) s předpokládanou dobou ukončení v dubnu 2023. Cílem projektu je vytvořit osobní 
vzdělávací prostředí (Personal Learning Environment – PLE) pro studenty zdravotnických 
programů všeobecné ošetřovatelství a zdravotnické záchranářství, které jsou velmi regulované. 
Problémem je např. nízká míra soustředěnosti a motivace studentů, jejichž zvýšení projekt zkoumá 
a navrhuje řešení. Projekt je zaměřen na učitele i studenty těchto programů, kterým nabídne 
flexibilní vzdělávací cesty za pomoci moderních výukových metod a technologií 21. století v silně 
regulovaném rámci zdravotnických studijních programů.  
Řešitelé: VŠZ, o. p. s., TU Liberec, CSVŠ, v. v. i., SPTV, z. s. 

 
 
Nevýzkumné projekty/granty 2021: 
 
V roce 2021 získala Vysoká škola zdravotnická o.p.s. (dále jen VŠZ) stejně jako v minulých letech 
dotaci z Ministerstva zdravotnictví na realizaci 1letého projektu s názvem Aplikace metody 
krátkých intervencí v prevenci šíření HIV/AIDS a ostatních STI. Projekt je VŠZ realizován 
kontinuálně již od roku 2016 a je financován z výběrového dotačního řízení MZ ČR s názvem 
„Národní program řešení problematiky HIV/AIDS“. Podstatou projektu v roce 2021 bylo stejně 
jako v uplynulých 6 letech seznámit studentky oborů Všeobecná sestra a Porodní asistentka 
s metodou krátké intervence a naučit je tuto metodu aplikovat do praxe ve vybraných 
zdravotnických zařízeních, kde studentky denní formy studia realizovaly odbornou praxi, nebo kde 
studentky kombinované formy studia oboru Všeobecná sestra pracovaly. 
 
Cílem projektu bylo edukovat pacienty a zvýšit jejich zdravotní gramotnost o prevenci HIV/AIDS 
a ostatních sexuálně přenosných nemocí. Současně bylo cílem projektu motivovat je 
k bezpečnému sexuálnímu chování. Předpokládaným dlouhodobým efektem projektu je snížit 
incidenci sexuálně přenosných onemocnění, která vznikají v důsledku rizikového sexuálního 
chování a snížit ekonomické ztráty, které vznikají v důsledku těchto nemocí.  
 
Projekt Aplikace metody krátkých intervencí v prevenci šíření HIV/AIDS a ostatních STD byl 
v každém roce své realizace ohodnocen nezávislou odbornou komisí hodnocením 1 - vynikající, 
projekt splněn příkladným způsobem, efektu bylo plně dosaženo. Realizace projektu přispěla 
k naplňování strategických dokumentů pro oblast ochrany a podpory veřejného zdraví, a to 
národních akčních plánů, schválených vládou České republiky. Jednalo se o AP 9 Zajištění kvality 
a bezpečí poskytovaných zdravotnických služeb, AP 10 Celoživotní vzdělávání zdravotnických 
pracovníků a AP 12 Rozvoj zdravotní gramotnosti. Podrobné informace o projektu a jeho 
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představení na odborných konferencích a seminářích v roce 2021 jsou zveřejněny na webu Vysoké 
školy zdravotnické o.p.s. jsou dostupné na webu https://www.vszdrav.cz/projekty/aplikace-
metody-kratkych-intervenci-v-prevenci-sireni-hiv-aids-a-ostatnich-std 

 
V roce 2021 spolupracovala VŠZ na realizaci projektu SZÚ s názvem Efektivní podpora zdraví osob 
ohrožených chudobou a sociálním vyloučením“ Reg. č.  CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009439. 
Bližší informace o projektu jsou dostupné na https://www.vszdrav.cz/projekty/epoz-efektivni-
podpora-zdravi 

 
Cílem projektu je podporovat formou terénních intervencí rozhodování ve prospěch zdraví u osob 
ohrožených chudobou a sociálním vyloučením. 
Očekávaným dlouhodobým dopadem projektu je snižování nerovností ve zdraví, zlepšení zdraví 
a zvýšení zaměstnanosti s následným snižováním národohospodářských ztrát z nemocí. 
Předmětem projektu je vytvoření širokého spektra preventivních programů v rámci 11 
tematických celků, na jejichž tvorbě se v rámci výše uvedené spolupráce jako externí odborník 
podílela i prorektorka VŠZ doc. MUDr. Lidmila Hamplová, PhD. V rámci spolupráce se SZÚ byli 
proškoleni odbornými pracovníky SZÚ studenti a studentky VŠZ ve vybraných oblastech podpory 
zdraví, kteří získali osvědčení a budou působit v budoucnu jako odborníci předávající informace 
cílové populaci osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením při návštěvě či pobytu 
ve zdravotnických zařízeních ambulantního a lůžkového typu ve vyloučených lokalitách.  
 
Řešitelkou obou výše zmíněných projektů je doc. MUDr. Lidmila Hamplová, PhD. 
 

 
Zahraniční projekty a spolupráce 
2019–2021 
Eramus+ Projekt. 2019-1 -ES01-KA203-065728. StoryAid. Humanizing Healthcare Education 
through the use of Storytelling. Projekt je zaměřen na metodu Story Telling (vyprávění příběhů). 
Ta se nejlépe používá v interdisciplinárním (zdravotnickém) prostředí, které tento projekt podpoří 
vytvořením inovativního přístupu za spolupráce profesionálů a zúčastněných stran. Základními 
nástroji projektu je vyprávění příběhů, komunikace a principy humanismu.  
Zapojené instituce: International Network for Health Workforce Education, (Spain), Wyzsza Szkola 
Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipinskiego w Kielcach, (Poland), Institute 
of Technology Tralee, (Ireland), Agenfor Italia, (Italy), StoryAid UK, United Kingdom, Robert Gordon 
University, United Kingdom.  

 
2018–2021 
Projekt Polsko – v rámci programu Erasmus+ Personal safety of medical personnel in difficult 
professional situations (SAFEMEDIC)" (Osobní bezpečí zdravotnického personálu v obtížných 

https://www.vszdrav.cz/projekty/aplikace-metody-kratkych-intervenci-v-prevenci-sireni-hiv-aids-a-ostatnich-std
https://www.vszdrav.cz/projekty/aplikace-metody-kratkych-intervenci-v-prevenci-sireni-hiv-aids-a-ostatnich-std
https://www.vszdrav.cz/projekty/epoz-efektivni-podpora-zdravi
https://www.vszdrav.cz/projekty/epoz-efektivni-podpora-zdravi
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situacích) číslo projektu 2018-1 -PL01-KA203-050652. Cílem projektu je dosažení bezpečnosti 
prostředí pro zdravotnický personál díky prohloubení jeho dovedností a kompetencí. Cílem je 
zdokonalení znalostí, jak se zachovat v obtížných situacích. Pro dosažení tohoto cíle vyvine 
konsorcium komplex multidisciplinárních kurzů pro studenty zdravotnických oborů hlavně pro 
záchranáře a všeobecné sestry s využitím znalostí a zkušeností každého zúčastněného partnera. 
Didaktické materiály a výstupy z výzkumu mohou být též využity lékaři a fyzioterapeuty.  
Účastníci v projektu: Polsko, Španělsko, Irsko, Slovinsko, Litva. 
 
2019 - 2021 
Od začátku května 2019 je katedra Všeobecného ošetřovatelství zapojena do evropského projektu 
„SIDECAR: Skills In DEmentia CARe – Building psychosocial knowledge and best practice in 
dementia care“ (SideCar: https://sidecar-project.eu/, 2018–2021), který mapuje situaci 
vzdělávání odborníků v péči o lidi žijící s demencí.  
Koordinátorem projektu je Alma Mater Studiorum – Università di Bologna. Kontaktní osobou 
za VŠZ je Mgr. Eva Marková, Ph.D. 
 
2021 
V lednu 2021 se katedra Všeobecného ošetřovatelství opět zapojila do výzkumné studie „Socially 
Assistive Robots in Health and Social Care“ (Sociálně asistenční roboti ve zdravotnictví a  sociální 
péči), kterou vede profesorka Irena Papadopoulos z  Univerzity Middlesex ve Velké Británii 
a  účastní se jí několik zemí z  celého světa. 
 
22/10/2020-21/10/2024 
V rámci European Cooperation and Science technology VŠZ získala dvě členská místa v projektu 
Fostering and Strengthening Approaches to Reducing Coercion in European Mental 
HealthServices. 
Číslo projektu: CA19133 
Web: https://www.cost.eu/actions/CA19133/#, https://fostren.eu/  

 
 

Propojování tvůrčí činnost s činností vzdělávací 
 

V roce 2021 směřovala Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. svoji tvůrčí činnost v rámci propojení 
vědecké a pedagogické činnosti na: 

❑ realizaci projektů, které byly zaměřené na zapracování inovací, a to jak do předmětů 
teoretických, tak i do předmětů praktických včetně odborné praxe 

❑ publikování v recenzovaných odborných sbornících z mezinárodních vědeckých konferencí 
(domácí a zahraniční) 

https://sidecar-project.eu/
https://www.cost.eu/actions/CA19133/
https://fostren.eu/
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❑ vydávání monografií nebo zpracování jejich částí 
❑ tvorbu studijních textů a opor 
❑ publikování v recenzovaných časopisech domácích a zahraničních 
❑ tvorbu interaktivních učebních textů 
❑ recenzentní a editorské práce. 

 
Za významné propojování vědecké a pedagogické práce s aplikační sférou považujeme členství 
akademických pracovníků v odborných komisích (resortních, institucionálních, profesních). 
Akademičtí pracovníci VŠZ včetně jejich působení v odborných komisích, společnostech apod. 
jsou uvedení na webových stránkách školy (https://www.vszdrav.cz/akademici). 
  
VŠZ, o. p. s. je také spoluvydavatelem vědeckého recenzovaného časopisu Zdravotnictví a sociální 
práce, časopis je zaregistrován MK ČR pod číslem E19259, ISSN 1336–9326. 

 
Akademičtí pracovníci školy také uplatňovali propojení vědecko-pedagogické činnosti účastí 
na mezinárodních konferencích, kongresech a sympoziích konaných v ČR nebo v zahraničí: 
Prezentace na domácí konferenci: 1 

 
Akademičtí pracovníci propojovali vědecko-pedagogickou činnost s publikační, např. za rok 2021 
evidujeme: 
Článek v zahraničním časopise s IF: 3 
Článek v domácím časopise s IF nebo časopise zařazeném v databázi Scopus, Web of Science či 
jiné mezinárodní databázi: 0 
Článek v časopise (seznam recenzovaných periodik ČR): 2 
Článek v jiném recenzovaném časopise (zahraniční) 1 
Příspěvek (fulltext) v recenzovaném sborníku domácí konference: 13 
Příspěvek (abstrakt) v recenzovaném sborníku domácí konference: 2 
Monografie (a kapitola) vydaná v ČR: 0 
Skripta a učební texty (kapitoly): 0 
Prezentace na zahraniční konferenci: 2 

 Prezentace na domácí konferenci: 6 
  

Naši akademičtí pracovníci působí i v redakčních radách renomovaných zahraničních i domácích 
časopisů a působí jako recenzenti odborných publikací a článků. 

  

https://www.vszdrav.cz/akademici
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Členství v redakčních radách: 
 

JAHODOVÁ, I. 
Ošetřovatelství a porodní asistence (LF OU v Ostravě) 

KNOR, J. 
externí recenzent časopisu Urgentní medicína 

MÁLEK, J. 
European Society of Anaesthesiology, Anesteziologie a intenzivní medicína – člen rady 
recenzentů 
Chinese Journal of Clinicians – člen redakční rady 

MARKOVÁ, E. 
Vědecká rada časopisu Diagnostika a poradenství v pomáhajících profesích držitelka certifikátu 
Uznávaný recenzent časopisu Kontakt 

NĚMCOVÁ, J.  
Zdravotnictví a sociální práce 
Recenzent Ministerstva zdravotnictví 
Ošetřovatelství a porodní asistence (LF OU v Ostravě) 

HAMPLOVÁ, L. 
Central European Public Health Journal 
Externí recenzent odborných materiálů Státního zdravotního ústavu 
Externí časopis Hygiena 
Externí recenzent časopisu Kontakt 
Vědecká rada časopisu Diagnostika a poradenství v pomáhajících profesích 

 
Citační index 

 Scopus 2021 Results found Sum of the Times Cited H-index 
David, Jan 29 19 3 
Hamplová, Lidmila 6 23 2 
Jahodová, Iva 1 2 1 
Kočovská, Eva 10 282 7 
Pekara, Jaroslav 15 3 1 
Měchurová, Alena 42 139 5 
Němcová, Jitka 6 11 2 
Mrzena, Bohuslav 22 33 4 
Seidl, Zdenek 214 2087 25 

 

http://www.vszdrav.cz/cz/leve-menu/akademicti-pracovnici/jiri-knor
http://www.vszdrav.cz/cz/leve-menu/akademicti-pracovnici/ladislav-horak
http://www.vszdrav.cz/cz/leve-menu/akademicti-pracovnici/ladislav-horak
http://www.vszdrav.cz/cz/leve-menu/akademicti-pracovnici/lidmila-hamplova
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WOS 2021 Results found Sum of the Times Cited H-index 
David, Jan 6 16 2 
Hamplová, Lidmila 5 25 1 
Jahodová, Iva 2 5 2 
Kočovská, Eva 10 257 7 
Pekara, Jaroslav 6 0 0 
Měchurová, Alena 19 90 4 
Němcová, Jitka 5 1 1 
Mrzena, Bohuslav 7 42 3 
Seidl, Zdenek 208 1880 25 

 

 
Zapojování studentů bakalářských studijních programů do tvůrčí činnosti na vysoké škole 

 

V roce 2021 získala Vysoká škola zdravotnická o.p.s.  dotaci na realizaci projektů s názvem: 

Aplikace metody krátkých intervencí v prevenci šíření HIV/AIDS a ostatních STD. Tento 
projekt byl podpořen z dotačního programu Ministerstva zdravotnictví Národní program řešení 
problematiky HIV/AIDS. Projekt byl realizován studentkami Vysoké školy zdravotnické 
kontinuálně od roku 2016 a vždy byl ze strany MZ ČR vyhodnocen jako projekt splněn vynikajícím 
způsobem, efektu plně dosaženo.  

Nositel projektu: Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.  
Hlavní řešitel projektu: doc. MUDr. Lidmila Hamplová, PhD.  
Spoluřešitelé projektu: Ing. Soňa Jexová, PhD. 

 
Podrobné informace o obsahu a plnění aktivit obou projektů jsou zveřejněny na webu Vysoké 
školy zdravotnické v kategorii PROJEKTY. 
 
V rámci zadávání bakalářských prací jsou témata prací úzce vázána ke studovanému oboru 
a vycházejí z potřeb společenské praxe a z plánu činnosti VŠZ, za rok 2021 evidujeme  takových 
výstupů. Při slavnostních promocích jsou vyhlašovány a oceňovány nejlepší bakalářské práce 
v jednotlivých studijních oborech. 

 

Účelové finanční prostředky na výzkum, vývoj a inovace 
 

Na výzkum, vývoj a inovace byly v roce 2021 získány finanční prostředky ve výši Kč (řešení všech 
níže uvedených projektů bylo realizováno přímo VŠZ): 
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❑ V rámci dotačního řízení „Národní program řešení problematiky HIV/AIDS“ získala VŠZ pro 
projekt č. 2218 s názvem Aplikace metody krátkých intervencí v prevenci šíření HIV/AIDS 
a ostatních STD - 300 000,- Kč. 

❑ Projekt TAČR - Osobní vzdělávací prostředí vysokoškolských studentů zdravotnických 
oborů (číslo projektu: TL03000205) – 555 000,-Kč. 

❑ Projekty Erasmus +  - Projekt. 2019-1 -ES01-KA203-065728. StoryAid. Humanizing 
Healthcare Education through the use of Storytelling a projekt Personal safety of medical 
personnel in difficult professional situations (SAFEMEDIC)" (Osobní bezpečí zdravotnického 
personálu v obtížných situacích) číslo projektu 2018-1 -PL01-KA203-050652 -   
669 941,24 Kč. 

 
 

Vědecké konference (spolu) pořádané vysokou školou (počet v roce 2021 kolik bylo s mezinárodní 
účastí) (tabulka 8.1) 

  
 

❑ Z epidemiologických důvodů pořádala Vysoká škola zdravotnická v roce 2021 svou tradiční 
ošetřovatelskou mezinárodní konferenci online. Konference byla tématicky zaměřena 
na OŠETŘOVATELSKOU PÉČI V DOBĚ COVIDOVÉ. Výstupem byl sborník, který je umísěn 
na webových stránkách školy (https://www.vszdrav.cz/konference/osetrovatelska-pece-
v-dobe-covidove) 
 
  

Podpora studentů doktorských studijních programů a pracovníků na tzv. post-doktorandských 
pozicích 

 
Akademičtí i ostatní zaměstnanci VŠZ pracují na svém odborném růstu. Aktivně se účastní 
odborných seminářů a konferencí pořádaných vysokými školami, odbornými lékařskými 
společnostmi, nemocnicemi nebo sesterskými organizacemi, u nás i v zahraničí, odborných stáží 
na různých zdravotnických pracovištích, studijních pobytů ve zdravotnických zařízeních. 
Akademičtí pracovníci si dále zvyšují vzdělání v doktorském a dalším studiu.  
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. má zpracovanou strategii ke zvyšování vzdělání jak 
pedagogických, tak i technicko-hospodářských pracovníků školy. Tato strategie má přímou vazbu 
na finanční ohodnocení (Pokyn ředitele VŠZ č. 4/2013).  

 
 
 

https://www.vszdrav.cz/konference/osetrovatelska-pece-v-dobe-covidove
https://www.vszdrav.cz/konference/osetrovatelska-pece-v-dobe-covidove
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Podíl aplikační sféry1 na tvorbě a uskutečňování studijních programů 
 

Studijní 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, v platném znění), vyhlášky 
MZ č. 55/2011 Sb., v platném znění, kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných 
odborných pracovníků 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 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 programu Všeobecné ošetřovatelství jsou zakotveny požadavky uvedené 
v Metodickém pokynu MZ ČR, 2008, částka 6. Pro studijní program Porodní asistence jsou 
respektovány požadavky uvedené v Metodickém pokynu MZ ČR, 2009, částka 3. 

 
Všichni odborní akademičtí pracovníci, odborní asistenti a asistenti mají Osvědčení k výkonu 
zdravotnického povolání bez odborného dohledu pro výkon profese Všeobecná sestra/Porodní 
asistentka/Zdravotnický záchranář či Osvědčení o specializované způsobilosti k výkonu 
zdravotnického povolání lékaře v různých oborech a licenci České lékařské komory pro výkon 
vedoucích funkcí v daném oboru a tuto profesní způsobilost nadále rozvíjejí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
1 Subjektem aplikační sféry se zde rozumí právnická osoba, která je podnikatelem (jejíž hlavní činností není výzkum a vývoj) a orgán veřejné 
správy s přímým vyloučením jiných výzkumných organizací. 
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Spolupráce s aplikační sférou na tvorbě a přenosu inovací 
 

14.12.2021 
vedoucí studijního programu Porodní asistence PhDr. Markéta Školoudová se 
zúčastnila Malých doškolovacích dnů, jejichž odborným garantem je prof. MUDr. 
David Cibula, CSc. FCNA (pozvánka) 

1.11.-5.12. 2021 

Mgr. Iveta Turečková se zúčastnila e-learningového kurzu Medicínské informace pro 
knihovníky 2021: Vyhledávání ve vybraných domácích i zahraničních databázích, 
který realizovala Národní lékařská knihovna a Klub lékařských knihoven SKIP 
s podporou programu MK VISK2 - Mimoškolní vzdělávání knihovníků (certifikát) 

25-26. 11. 2021 

prorektorka pro pedagogickou činnost doc. MUDr. Lidmila Hamplová, PhD. se s 
příspěvkem "Aplikace metody krátké intervence v prevenci šíření HIV/AIDS 
a ostatních STI" zúčastnila 7. Mezinárodního sympozia ke Světovému dni AIDS, které 
se konalo v Plzni (program), (certifikát) 

25-26. 11. 2021 
zástupci katedry Ošetřovatelství Mgr. Eva Marková, Ph.D. a PhDr. Jana Hlinovská, 
PhD. se zúčastnili celostátní konference Obezitologie a bariatrie 2021, které se 
konala online (program), (certifikát) 

20. 10. 2021 

vedoucí studijního programu Porodní asistence PhDr. Markéta Školoudová zvýšila 
svou odbornou způsobilost na základě certifikovaného kurzu (MŠMT) Ultrazvuková 
prenatální a gynekologická diagnostika pro porodní asistentky, který absolvovala 
v období do 23. 11. 2020 do 20. 10. 2021 pod záštitou Institutu postgraduálního 
vzdělávání ve zdravotnictví (certifikát) 

13. 10. 2021 
vedoucí studijního programu Porodní asistence PhDr. Markéta Školoudová se 
zúčastnila semináře Etika a komunikace, který se konal pod záštitou FETMEDu 
Olomouc (pozvánka) 

11.-15.10.2021 
vedoucí studijního programu Porodní asistence PhDr. Markéta Školoudová se 
zúčastnila odborné stáže v Centru fetální medicíny a genetiky, KNTB Zlín, a. s. 
pod odborným garantem doc. MUDr. Ishraq Dhaifalah, PhD. (certifkát) 

11. 10. 2021 
rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila jednání Pléna Asociace 
vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí v České 
republice, které se uskutečnilo na Lékařské fakultě OU v Ostravě (pozvánka) 

6. 10. 2021 
vedoucí studijního programu Porodní asistence PhDr. Markéta Školoudová se 
zúčastnila konference Intenizivní medicína v praxi, kterou pořádala Nemocnice Na 
Homolce v Praze (pozvánka) 

https://www.vszdrav.cz/media/1_o%20%C5%A1kole/historie/ar%202021_2022/20211214.jpg
https://www.vszdrav.cz/media/1_o%20%C5%A1kole/historie/ar%202021_2022/20211205.pdf
https://www.vszdrav.cz/media/1_o%20%C5%A1kole/historie/ar%202021_2022/20211125.pdf
https://www.vszdrav.cz/media/1_o%20%C5%A1kole/historie/ar%202021_2022/20211126.pdf
https://www.vszdrav.cz/media/1_o%20%C5%A1kole/historie/ar%202021_2022/20211125a.pdf
https://www.vszdrav.cz/media/1_o%20%C5%A1kole/historie/ar%202021_2022/20211125b.pdf
https://www.vszdrav.cz/media/1_o%20%C5%A1kole/historie/ar%202021_2022/20211020.pdf
https://www.vszdrav.cz/media/1_o%20%C5%A1kole/historie/ar%202021_2022/20211013.pdf
https://www.vszdrav.cz/media/1_o%20%C5%A1kole/historie/ar%202021_2022/20211015.pdf
http://www.vszdrav.cz/userdata/files/20211011.pdf
https://www.vszdrav.cz/media/1_o%20%C5%A1kole/historie/ar%202021_2022/20211006.jpg
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23. 9. 2021 

vedoucí studijního programu Porodní asistence PhDr. Markéta Školoudová se 
zúčastnila odborné konfrence Kojení & laktace s příspěvkem "Spojení 
psychologického a laktačního poradenství", která se konala v Emauzském klašteře 
pod záštitou Národního laktačního centra, Laktační ligy a Unie laktačních poradců 
Národní komise kojení MZ (pozvánka) 

21. 9. 2021 
Aesculap Akademie pořádala ve spolupráci s VŠZ akreditované odborné sympozium 
a praktický workshop pro studenty a akademické pracovníky s názvem Invazivní žilní 
vstupy v ošetřovatelské péči 

18. 9. 2021 

vedoucí studijního programu Porodní asistence PhDr. Markéta Školoudová se 
zúčastnila 7. Společného kongresu ČGPS a SGPS v Karlových Varech s přednáškou 
na téma "Péče o fyziologického novorozence porodní asistentkou na oddělení 
šestinedělí" (program včetně abstrakt) 

17. 9. 2021 

vedoucí studijního programu Porodní asistence PhDr. Markéta Školoudová se 
zúčastnila workshopu pro porodní asistentky Ultrazvuk a zobrazování v gynekologii 
a porodnictví, který se konal v Olomouci pod záštitou České společnosti pro ultrazvuk 
v porodnictví a gynekologii ČLS JEP a České komory porodních asistentek (pozvánka) 

9.-10. 9. 2021 

doc. MUDr. Lidmila Hamplová PhD. se účastnila mezioborové konference 
s mezinárodní účastí Život ve zdraví 2021, kterou pořádala Pedagogická fakulta 
Masarykovy univerzity a Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví v Brně 
(pozvánka) 

 
 

10.-17.8. 2021 
vedoucí studijního programu Porodní asistence PhDr. Markéta Školoudová se 
zúčastnila v rámci programu Erasmus+ jazykové stáže, která se konala v jazykové 
škole BELS School (Malta) 

13. 7. 2021 

doc. MUDr. Lidmila Hamplová PhD. byla jmenována Národním akreditačním úřadem 
členem hodnotící komise pro udělení stanoviska k akreditaci bakalářského programu 
Všeobecné ošetřovatelství pro Slezskou univerzitu v Opavě, Fakulta veřejných politik 
(jmenovací dekret) 

7. 7. 2021 
Mgr. Iveta Turečková absolvovala e-learningový kurz Zdravotní gramotnost 2021. 
Jak můžeme lépe získat informace o zdraví? Kurz byl pořádán Národní lékařskou 
knihovnou, Klubem lékařských knihoven SKIP a VISK (certifikát) 

13.-24. 6.2021 
vedoucí studijního programu Porodní asistence PhDr. Markéta Školoudová se 
účastnila Speciálního kurzu pro laktační poradce ukončeného závěrečnou zkouškou 
organizované Laktační poradnou v Praze 

https://www.vszdrav.cz/media/1_o%20%C5%A1kole/historie/ar%202021_2022/20210923.pdf
https://www.vszdrav.cz/media/1_o%20%C5%A1kole/historie/ar%202021_2022/20210918.pdf
https://www.vszdrav.cz/media/1_o%20%C5%A1kole/historie/ar%202021_2022/20210917.jpg
https://www.vszdrav.cz/media/1_o%20%C5%A1kole/historie/ar%202021_2022/20210909.pdf
https://www.vszdrav.cz/media/1_o%20%C5%A1kole/historie/ar%202020_21/20210713.pdf
https://www.vszdrav.cz/media/1_o%20%C5%A1kole/historie/ar%202020_21/20210707.pdf
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22. 4. 2021 
rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila valné hromady Sdružení 
profesního terciárního vzdělávání, které se konalo online prostřednictvím platformy 
ZOOM (pozvánka) 

22. 4. 2021 
vedoucí studijního programu Porodní asistence PhDr. Markéta Školoudová se 
účastnila webináře MUDr. Radkina Honzáka, Csc. Psychosomatika pořádaného 
Inspire Academy (pozvánka) 

20. 4. 2021 Mgr. Iveta Turečková se účastnila online workshopu Jak na šetření absolventů 
pořádaného Centrem pro studium vysokého školství, v.v.i. (pozvánka) 

30. 3. 2021 
Mgr. Iveta Turečková se účastnila online workshopu Zkušenosti s budováním 
absolventských klubů pořádaného Centrem pro studium vysokého školství, v.v.i. 
(pozvánka) 

25. 3. 2021 
vedoucí studijního programu Porodní asistence PhDr. Markéta Školoudová se 
účastnila Edukačního dne porodních asistentek pořádaného GPK FN Ostrava a LF 
OU 

22. 3. 2021 
rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila on-line jednání pléna 
a předsednictva Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských 
zdravotnických profesí v ČR (pozvánka) 

4. 3. 2021 
Aesculap Akademie ve spolupráci s VŠZ pořádala akreditované odborné sympozium 
a praktický workshop pro studenty a akademické pracovníky s názvem Invazivní 
žilní vstupy v ošetřovatelské péči 

27.-30. 1. 2021 
vedoucí studijního programu Porodní asistence PhDr. Markéta Školoudová se 
zúčastnila 1. virtuální porodnický kongres KRITICKÉ STAVY V PORODNICTVÍ 
(pozvánka) 

20.-22. 1. 2021 
rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila 12. pražského 
mezioborového kolokvia PraqueONCO 2020, které se konalo online (certifikát) 

6. 1. 2021 
rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila jednání předsednictva 
Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí, které 
se konalo online 

 
  

https://www.vszdrav.cz/media/1_o%20%C5%A1kole/historie/ar%202020_21/20210422.pdf
https://www.vszdrav.cz/media/1_o%20%C5%A1kole/historie/ar%202020_21/20210422.jpg
https://www.vszdrav.cz/media/1_o%20%C5%A1kole/historie/ar%202020_21/20210330.pdf
https://www.vszdrav.cz/media/1_o%20%C5%A1kole/historie/ar%202020_21/20210330.pdf
https://www.vszdrav.cz/media/1_o%20%C5%A1kole/historie/ar%202020_21/20210322.pdf
https://www.vszdrav.cz/media/1_o%20%C5%A1kole/historie/ar%202020_21/20210130.jpg
https://www.vszdrav.cz/media/1_o%20%C5%A1kole/historie/ar%202020_21/20210120.pdf
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Uzavřené smlouvy se subjektem aplikační sféry na využití výsledků výzkumu, vývoje a inovací. 

 
V roce 2021 byl celkový počet platných smluv se subjektem aplikační sféry 52 (v roce 2020 byl 
počet smluv 49). 

 
Počty odborníků z aplikační sféry podílející se na výuce v akreditovaných studijních programech (tabulka 

8.2) 
 

Na výuce v akreditovaných studijních programech se na VŠZ podílí 31 odborníků z aplikační sféry 
a 8 mentorů odborné praxe. 

 
 

Počty studijních programů, které mají ve své obsahové náplni povinné absolvování odborné praxe po 
dobu alespoň 1 měsíce. (tabulka 8.3) 

 
Studijní programy Všeobecné ošetřovatelství a Porodní asistence jsou koncipovány v souladu 
s požadavky Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES, o uznávání odborných 
kvalifikací.  Studijním program Zdravotnické záchranářství je akreditován dle 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. 55/2011 Sb., v platném znění, kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků 
a jiných odborných pracovníků 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. 
Uvedené legislativní normy stanovují minimální délku odborné praxe u konkrétních studijních 
programů, která však vždy přesahuje 1 měsíc. V případě studijního programu: 

• Všeobecné ošetřovatelství je to 2 320 hodin 
• Porodní asistence 1 800 hodin 
• Zdravotnické záchranářství 1 800 hodin 
• Fyzioterapie  1852 hodin 
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Výše příjmů vysoké školy v roce 20211 
 

VŠZ neměla žádné příjmy, které by získala: 
• z prodeje licencí v roce 2021 
• uskutečňování placených kurzů prohlubujících kvalifikaci zaměstnanců subjektů 

aplikační sféry1  
• ze smluvních zakázek za uskutečňování tzv. smluvního prodeje (kontrahovaného) výzkumu 

a vývoje2 
• uskutečňování placených kurzů prohlubujících kvalifikaci zaměstnanců subjektů 

aplikační sféry1 
• činností provedených v rámci odborných konzultací a poradenství nebo odborné činnosti 

pro subjekty aplikační sféry2  
 

Počet spin–off/start–up podniků podpořených vysokou školou v roce 2021 
 

VŠZ nebyly podpořeny v roce 2021 žádné spin-off/start-up podniky. 
 
 

Strategie pro komercializaci 
 

VŠZ jako obecně prospěšná společnost, která nevytváří zisk, nemá zpracovanou strategii 
pro komercializaci. 

 
 

 Působení v regionu 
 

VŠZ dále úzce spolupracuje se ZZS hl. m. Prahy, s městskou částí Praha 5, s Policií ČR, Praha 5 
a s neziskovou organizací ROSA. VŠZ spolupracuje se ZZS Středočeského kraje. VŠZ spolupracuje 
v rámci regionu se všemi stupni škol, počínaje mateřskými.  

                                                      
1 Licenční smlouva je definována jako poskytnutí práva ve sjednaném rozsahu a na sjednaném území na nabytí či poskytnutí licence na 
některou z ochran duševního a průmyslového vlastnictví. Licenční smlouvy se uzavírají k patentovaným vynálezům, resp. zapsaným užitným 
vzorům, průmyslovým vzorům, topografii polovodičových výrobků, novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat či k ochranným známkám 
písemnou smlouvou. Poskytovatel opravňuje nabyvatele ve sjednaném rozsahu a na sjednaném území k výkonu práv z duševního 
a průmyslového vlastnictví a nabyvatel se zavazuje k poskytování určité úplaty (licenční poplatky) nebo jiné majetkové hodnoty. Nabyvateli 
přitom nehrozí obvinění z narušení duševního vlastnictví či autorského práva ze strany poskytovatele. 
2 Smluvní výzkum je výzkum na zakázku, který vychází ze spolupráce (interakce) specificky plnící především výzkumné potřeby subjektů 
aplikační sféry a vysokoškolská instituce je pro subjekt aplikační sféry realizuje dle jeho požadavků a potřeb výzkum, na který jsou jí tímto 
subjektem poskytovány finanční prostředky. Typicky zahrnuje rozsáhlejší projekty, originální výzkum a psaný report. Obvykle bývá výzkum 
na zakázku zadán jednou konkrétní externí organizací (pro její potřebu). Není rozhodující, zda finanční prostředky, které subjekt aplikační 
sféry na takový smluvní výzkum vynaložil, pochází z veřejných či soukromých zdrojů. Za smluvní výzkum nelze považovat případ, kdy je vysoká 
škola příjemcem účelové podpory na aplikovaný výzkum. 
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V roce 2021 byla v platnosti smlouva o odborné spolupráci se Státním zdravotním ústavem 
a s Hygienickou stanicí hlavního města Prahy. Jednalo se o spolupráci na poli naplňování 
strategických dokumentů WHO, MZ ČR, MŠMT a obecně na poli podpory veřejného zdraví.  
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12.  Internacionalizace 
 

Rozvoj mezinárodních vztahů a mezinárodního prostředí a jeho prioritní oblasti 
 

Mgr. Eva Jansa, MA. zajišťuje osobní prezentaci možností programu a nábor studentů, komunikaci 
s potenciálními zájemci a komplexní péči o ně. Na webových stránkách školy se pravidelně 
aktualizují informace, včetně vypisování výběrových řízení 
(https://www.vszdrav.cz/zahranicni-spoluprace). V souvislosti s naplněním požadavků Charty 
Erasmus+ (ECHE) apelujeme na diseminaci získaných zahraničních zkušeností a dovedností na trh 
práce v České republice po návratu studentů ze stáží a studijních pobytů. 

 
V roce 2021 byla uzavřena spolupráce: 

 
• Slovensko – Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 
• Slovensko – Univerzita Pavla Josefa Šafárika Košice 
• Bulharsko – Univerzita Trakia 
• Polsko – Higher Vocational State School in Wloclawek 
• Polsko -   School of Economics, Law and Medical Sciences in Kielce 
• Irsko – School of Health&Social Studies  
• Německo – Gemeinnützige Ausbildungs- und Beratungsgesellschaft GmbH, Staatlich 

anerkannte Berufsfachschulen für Altenpflege und Notfallsanitäter Werdau 
• Španělsko – Universida de Vigo Spain 
• Makedonie – Goce Delcev University, Stip IC 
• Itálie – Tor Vergata Roma IC (smlouva obnovena) 
• Kypr – European University Cyprus – IC 
• Jordánsko – Memorandum AL-AHLIYYAH AMMAN UNIVERSITY -COLLEGE OF 

NURSING 
 
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. Od zapojení do programu Erasmus+ 
v akademickém roce 2005/2006 se počet vyjíždějících studentů nezvýšil. Zajištění vysílání 
a přijímání studentů, pedagogů a zaměstnanců vysokoškolských institucí v rámci výměnného 
programu VŠZ, tj. organizace výměny studentů a zaměstnanců s partnerskými vysokými školami 

https://www.vszdrav.cz/zahranicni-spoluprace
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na základě bilaterálních smluv s nimi uzavřených velice negativně i v roce 2021 ovlivnila pandemie 
Covid-19, která prakticky znemožnila jakoukoliv aktivitu na tomto poli. 

 
Základem spolupráce v rámci programu Erasmus+ je Erasmus University Charter (ECHE), kterou 
VŠZ získala na období 2021-2027. Součástí žádosti o ECHE byl podpis Erasmus Policy Statement, 
který je naplňován VŠZ a jehož plnění je předmětem kontroly Evropské komise. 

 
Rozvoj mezinárodní spolupráce s vysokoškolskými a dalšími institucemi a zařízeními, které 
poskytují praxe odpovídající studijním oborům VŠZ pro studenty a školení a výukové pobyty 
zaměstnanců na základě  vzdělávacího programu Erasmus+ Evropské unie na období 2021–2027. 
Aktivity v rámci programu Erasmus+ jsou realizovány přes konsorcium Educa International o.p.s., 
jehož členem VŠZ je.  
 
V roce 2021 se vzhledem ke globální pandemické situaci a s ní spojeným opatřením uskutečnila 
pouze jedna mobilita v rám STT (mobilita zaměstnanců na školení) – jednotýdenní kurz AJ 
akademického pracovníka: PhDr. Markéta Školoudová, Maltalingua School of English, 16.-
20.8.2021 
 
Na počátku akademického roku 2021/2022 byli studenti informováni o možnostech výjezdů 
v případě, že se pandemická situace normalizuje. 
 
O výjezd do programových zemí projevily zájem celkem tři studentky. 

 
 

Zapojení do mezinárodních vzdělávacích programů vč. mobilit (tabulka 7.1) 

 
VŠZ byla v roce 2020 zapojena do 2 mezinárodních vzdělávacích programů. 

 
 

Mobilita studentů a akademických pracovníků podle zemí (tabulka 7.2) 
 

V roce 2021 proběhla 1 vyjíždějících mobilita akademického pracovníka (Malta).  
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13.  Zajišťování kvality a hodnocení realizovaných činností 
 

 Zajišťování vnitřního hodnocení kvality vzdělávání 
 

o Formální charakteristika (popis systému hodnocení, periodicita, hodnotitelé apod.) 
 

Systém hodnocení kvality vzdělávání na VŠ – vnitřní a vnější hodnocení vychází ze SWOT analýzy 
realizované v rámci zpracování Dlouhodobého záměru vysoké školy. 
Kvalita studijního programu je na VŠZ zajišťována v rámci několika úrovní kontroly. Základem je 
akreditace studijních programů, která stanoví časové schéma kontroly a její formální podobu. 
Vedení VŠZ průběžně sleduje postupy, aktivity a metody zjišťování a zajišťování kvality 
realizovaných činností. 
Další úroveň kontroly představuje systém vnitřní kontroly kvality studijního programu, který je 
vymezen evaluací v rámci oborových rad, dále pak zpětnou vazbou ze strany studentů (např. 
aktivními prezentacemi na Studentském parlamentu) a poznatky získanými na úrovni tuzemských 
i mezinárodních kontaktů s vysokými neuniverzitními školami. Za významnou součást systému 
vnitřní kontroly kvality je považována i zpětná vazba od zdravotnických zařízení, která se podílejí 
na zajištění odborné praxe na výukových pracovištích. 
Na VŠZ je uplatňován systémový přístup k evaluaci vzdělávání. 

 
Systém vnitřního hodnocení kvality vzdělávací činnosti je založen na klasických možnostech 
a nástrojích vzdělávacího procesu, tzn. na poznatcích jednotlivých akademických pracovníků 
získaných v průběhu vyučování. Poznatky jednotlivých akademických pracovníků jsou doplňovány 
informacemi získanými cíleně vedenými aktivitami, k nimž patří např. pravidelné rozhovory se 
studenty, projednávání jejich připomínek a námětů, pořádání pravidelných tzv. studentských 
parlamentů a vedení školy. Tyto schůzky umožňují výměnu názorů, rychlou informovanost 
a operativní reagování na zjištěné problémy či nejasnosti. Schůzky se konají podle potřeby, 
zpravidla jedenkrát za měsíc. 

 
o Vlastní hodnotící proces (kritéria, vybraná oblast, porovnání s tzv. Standards and Guidelines 

for Quality Assurance in European Higher Education Area) 
 

Akademičtí pracovníci školy připravují, plánují, realizují, rozhodují a hodnotí výuku teoretickou 
i praktickou. Evaluace praktické výuky (odborné praxe) probíhá pravidelně ihned po jejím skončení 
v budově školy a v jejím průběhu v podobě periodických supervizí odborných vyučujících 
na jednotlivých pracovištích. 

 
Vlastní evaluační proces probíhá na konci výchovně vzdělávacího procesu. Management vysoké 
školy průběžné hodnotí proces výuky. Pravidelně kontroluje formulování a plnění cílů, použitých 
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nástrojů, metod, postupů, plánování a přípravu výuky vzhledem ke vzdělávacímu programu 
a podmínkám, ve kterých výuka probíhá, organizace, formy a metody výuky, motivace a hodnocení, 
výsledky výuky. 

 
Neuniverzitní profesně zaměřená VŠZ nemá zatím zavedeny Standards and Guidelines for Quality 
Assurance in European Higher Education Area – proto je nemůžeme porovnat. 
Domácí i zahraniční partneři školy hodnotí naše aktivity jako velmi žádoucí a příkladné 
pro posílení uplatnění absolventů na trhu práce a při zvyšování mobility studentů i akademických 
pracovníků. 
 
 
o Výsledky hodnocení a jejich využití 

 
Vlastní hodnotící proces je přínosný pro sebereflexi, sebehodnocení pedagogické činnosti 
a následný rozvoj vysoké školy. Umožňuje nám uvědomovat si nové poznatky, zkušenosti 
a prožitky. Hodnotící kritéria jsme zavedli s ohledem na aktuální situaci na škole a v souladu 
s Aktualizovaným dlouhodobým záměrem vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další 
tvůrčí činnosti. 

 
o Součásti vnitřního hodnocení kvality, šetření mezi studenty a zaměstnanci 

 
Významnou složkou hodnocení kvality pedagogického procesu jsou studenti, kteří se 
prostřednictvím „Dotazníku spokojenosti se studiem na VŠZ“ pravidelně semestrálně vyjadřují 
k jednotlivým dílčím oblastem života školy (motivace ke studiu, cíle a pojetí studia, organizace 
studia, akademičtí pracovníci, odborná praxe, materiální vybavení školy a komunikace). Vzhledem 
k tomu, že se hodnocení pravidelně zúčastňuje zhruba 70–80 % studentů, jsou výsledky validní 
a cennou zpětnou vazbou pro průběžné analýzy slabých a silných stránek školy. Ty jsou pak 
průběžně konfrontovány s nastaveným dlouhodobým systémem hodnocení kvality (resp. SWOT 
analýzou). Vzhledem k aktuálnosti dat se ihned pracuje s případnými problémy, které z hodnocení 
vyplývají.  
Kvalitativní formou získávání zpětné vazby studentů školy jsou pravidelné semestrální schůzky se 
zástupci jednotlivých studijních skupin prostřednictvím tzv. studentského parlamentu. Tyto 
schůzky umožňují výměnu názorů, rychlou informovanost a operativní řešení aktuálně vzniklých 
problémů a nejasností. 
Pravidelné Setkání absolventů se z důvodu nepříznivé epidemiologické situace v roce 2021 
nekonalo. V budoucnu bude propojena oslava 20. výročí založení školy právě se setkáním 
absolventů školy. 
V průběhu státních závěrečných zkoušek je také pravidelně zpracovávána anketa pro naše budoucí 
absolventy, kterou zastřešuje Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských 
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zdravotnických profesí a jejímž cílem je monitoring aktuálních plánů studentů posledního ročníku 
VŠ (tj. nástup do zaměstnání v oboru/mimo obor, další studium v oboru/mimo obor, zahraniční 
praxe, atp.).  
Pravidelně na konci akademického roku probíhá také „Hodnocení zaměstnanců VŠZ“, jehož cílem 
je průběžné sledování spokojenosti, motivace, komunikačních procesů a interpersonálních vztahů 
akademických i neakademických pracovníků školy. Dotazník je koncipován anonymně. 
Zpětná vazba je ale průběžně získávána i od zájemců o studium na Dni otevřených dveří 
a přijímacích zkouškách. 
Všechna hodnocení našich studentů, absolventů, zaměstnanců, účastníků akcí atp. jsou pro nás 
velice cenným nástrojem pro evaluaci a systematické zvyšování kvality.  

 
o Mechanismus odhalování plagiátorství u kvalifikačních a dalších prací 

 
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. začala od roku 2021 (po paralelním přechodu z Turnitin 
Ephorus) používat výhradně nový plagiátorský program, který je součástí informačního systému 
(IS VŠZ). Studenti mají možnost případnou podobnost své práce s jinými zdroji konfrontovat 
v Odezdávárně. Ta je rovněž součástí IS VŠZ a je studentům k zdarma k dispozici. 
V případech bakalářských prací je protokol s konkrétními výsledky vkládán do Archivu bakalářské 
práce a % originality je uváděno v posudku vedoucího bakalářské práce i oponenta. Rovněž 
posudky jsou následně vkládány do Archivu bakalářské práce (IS VŠZ). 
Od roku 2014 je VŠZ zapojena do projektu Masarykovy univerzity „Pravý diplom“. 

 
 

Vnější hodnocení kvality, zejména Akreditační komisí ČR. 
 

V roce 2021 Vysoká škola zdravotnická nepodstoupila vnější hodnocení kvality. 
 
 

Finanční kontrola v roce 2021 
 

Finanční kontrola MŠMT ČR, která konstatovala čerpání finančních prostředků v souladu se 
stanovenými podmínkami, byla provedena v průběhu října 2021 na základě Rozhodnutí MŠMT č. 
162501, o pověření vysoké školy závazkem veřejné služby. 
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14.  Národní a mezinárodní excelence vysoké školy 
 

Členství v národních profesních asociacích, organizacích a sdruženích 
 

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. je členem: 
❑ Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí v ČR 
❑ Asociace soukromých vysokých škol 
❑ Sdružení profesního terciárního vzdělávání 
❑ České konference rektorů 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Na úrovni pracovišť školy a jejich akademických pracovníků je pak škola v kontaktu s Českou 
asociací sester. Pedagogové VŠZ jsou aktivně zastoupeni v akademické a vysokoškolské 
reprezentaci ČR, jsou významnými členy profesních organizací a společností u nás i na 
mezinárodní úrovni. Dále jsou členy expertních nebo pracovních skupin při MZ ČR nebo MŠMT. 
Za velmi významný prvek považujeme to, že odborní akademičtí pracovníci školy mají dle zákona 
č. 95/2004 Sb. a zákona č. 96/2004 Sb. osvědčení k výkonu zdravotnického povolání 
bez  odborného dohledu v oboru, ve kterém přednášejí na vysoké škole (všeobecná sestra, porodní 
asistentka, zdravotnický záchranář, fyzioterapuet) a tuto profesní způsobilost nadále rozvíjejí. 
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Závěr 
 

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. realizuje zdravotnické studijní programy Všeobecné 
ošetřovatelství, Porodní asistentce, Zdravotnické záchranářství a Fyzioterapie, které jsou plně 
kompatibilní se směrnicemi EU a doporučeními Světové zdravotnické organizace pro specificky 
regulovaná povolání. 

 
O tyto atraktivní, společensky velmi potřebné studijní obory je zájem, což odpovídá krédu školy: 
propagovat a v praxi naplňovat propojení teoretické výuky s odbornou praxí v ošetřovatelství. 
Současně je respektován požadavek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy podporovat 
zvyšování počtu studentů v oblasti bakalářských studijních programů se zaměřením 
na bezprostřední uplatnění v praxi. 

 
VŠZ má uzavřeny smlouvy o praktickém vyučování téměř se všemi pražskými nemocnicemi 
a dalšími zdravotnickými zařízeními. 80 % absolventů nachází uplatnění v těchto nemocnicích 
a zdravotnických zařízeních, a to již během studia. Ostatní nalézají umístění v místě bydliště. 
Odborná praxe v oblasti sociální péče je smluvně zajištěna v příslušných organizacích a zařízeních 
nejenom Hl. města Prahy. 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. 

 
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. je hodnocena profesní sférou jako instituce potřebná z hlediska 
monotypních zdravotnických vysokých škol, patřící do sítě škol s bakalářskými zdravotnickými 
studijními programy, které jsou vypracovány v souladu se směrnicemi Evropské unie. 

 
Silnou stránkou soukromé Vysoké školy zdravotnické, o. p. s., je nabídka studijních programů 
nadregionálního charakteru (Všeobecné ošetřovatelství, Porodní asistence a Zdravotnické 
záchranářství), kvalitní materiálně-technické zázemí, realizace ECT systému a široce rozvinutá 
spolupráce s klinickými pracovišti.  

 
VŠZ věnuje velkou pozornost podpoře dalšího vzdělávání akademických pracovníků. Škole se 
podařilo navázat perspektivní kontakty jak v domácí, tak mezinárodní oblasti a tím podpořit rozvoj 
ošetřovatelství a metod ošetřovatelské péče. Kromě toho byly vypracovány návrhy dalších 
projektů pro budoucí mezinárodní spolupráci a mobilitu studentů i akademických pracovníků. VŠZ 
je spoluvydavatelem vědeckého recenzovaného časopisu Zdravotnictví a sociální práce, časopis je 
zaregistrován MK ČR pod číslem E19259, ISSN 1336–932. 

 

VŠZ plnila „Dlouhodobý záměr VŠZ“ pro období 2021–2025 v jeho prioritách a  realizovala 
stanovené cíle a priority Aktualizovaného dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, 
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vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy zdravotnické, o. p. s., pro rok 2021.
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Výroční zpráva o činnosti za rok 2021 Vysoké školy zdravotnické, o. p. s. byla projednána a schválena na 
jednání správní rady 3. 6. 2022. 
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