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Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací a tvůrčí činnosti Vysoké školy 

zdravotnické, o. p. s., pro období 2016-2020, byl projednán a odsouhlasen na 

slavnostním zasedání Akademické rady dne 30. 9. 2015.  

 

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

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

vzdělávací činnosti, rozvinutí akademických činností, kultivaci akademického 

prostředí a prohloubení mezinárodní spolupráce ve vzdělávání. 

 
 
 
 
V Praze 29. 10. 2015 
 
 
 
doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD.      Ing. František Kunc, PhD.

      rektorka                 ředitel  
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1 PŘEDSTAVENÍ ŠKOLY 

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

založena v roce 2004. Svoji činnost zahájila v roce 2005. 

Konkrétní studijní programy a obory jsou koncipovány v souladu s požadavky 

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

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

v platném znění, o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu 

nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících 

s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 

o nelékařských zdravotnických povoláních), Vyhlášky MZ č. 55/2011 Sb., kterou se 

stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, v platném 

znění a Vyhlášky č. 129/2010 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní 

programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského povolání, v platném 

znění. Toto legislativní zakotvení VŠZ ve svých studijních programech a oborech 

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

1.1 Přehled realizovaných oborů 

Škola poskytuje bakalářské vysokoškolské vzdělání v následujících 

zdravotnických nelékařských oborech: 

 

 

Všechny studijní programy a obory jsou popsány dle kvalifikačního 

rámce metodikou přijatou v rámci projektu Q-RAM1 Ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy (dále jen MŠMT). 

 

  

                                                           

1
 Individuální národní projekt  

BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM 

Kód 
studijního programu 

Název 
studijního 
programu 

Kód 
studijního 

oboru 

Název 
studijního 
oboru 

Forma 
studia 

Standardní 
doba 
studia 

Akreditace 
do 

B5341 Ošetřovatelství 5341R009 
Všeobecná 
sestra 

P/K 3 
2017 

B5349 
Porodní 
asistence 

5341R007 
Porodní 
asistentka 

P 3 
2016 

B5343 
Specializace 
ve 
zdravotnictví 

5343R010 
Radiologický 
asistent 

P 3 
2019 

  5343R021 
Zdravotnický 
záchranář 

P 3 
2020 
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2 VÝSLEDKY ŠKOLY 

 

S rozvojem školy se postupně měnil celkový počet studentů a absolventů školy. 

Tabulka 1 - Vývoj od roku 2010 

 
Počet 

 Akademický rok 
2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Studentů  363 404 481 470 453 465 

Absolventů 108 144   244 218 193 187 

 

Dle evidence úřadů práce dostupné z https://portal.mpsv.cz/sz/stat/abs/polo je 

nezaměstnanost absolventů VŠZ stabilní, a to od 0 do 1 evidovaného 

nezaměstnaného. 

 

Pedagogičtí pracovníci 

V průběhu existence školy se dařilo zvyšovat podíl interních pedagogů 

k externím, což svědčí o nastolení trendu personální stabilizace pracovníků školy. 

Tento trend potvrzoval i vývoj kvalifikačního růstu pracovníků školy. 

Tabulka 2 - Vývoj přepočteného počtu akademických pracovníků sledovaný v rámci 

4letého vnitřního hodnocení  

 2009 2013 

profesor   3,5   3,7 

docent   2,55   5,3 

odborný asistent   4,88   9,3 

asistent 13,22 11,3  

Celkem 24,15 29,6 

 

Tabulka 3 - Věková struktura akademických pracovníků s uvedením počtu žen ve 

sledovaném období v rámci 4letého vnitřního hodnocení 

Věková kategorie 2009 2013 

do 29 let   0   1 pracovník (1 žena) 

30-39 let   4 pracovníci (4 ženy) 11 pracovníků (7 žen) 

40-49 let 11 pracovníků (6 žen)   7 pracovníků (4 ženy) 

50-59 let 10 pracovníků (8 žen) 14 pracovníků (7 žen) 

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

nad 70 let   3 pracovníci    4 pracovníci  

Celkem 31 pracovníků (18 žen) 43 pracovníků (23 žen) 

V rámci realizovaných 4letých vnitřních hodnocení VŠZ (roky 2009 a 2013) se 

průměr věkové struktury akademických pracovníků mírně převážil směrem 

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

https://portal.mpsv.cz/sz/stat/abs/polo
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pracovníků mírně kleslo, a to z 58 % na 53 %. Reálný počet interních akademických 

a vědeckých pracovníků se v souvislosti s akreditací studijních oborů Radiologický 

asistent a Zdravotnický záchranář zvýšil o 12 pracovníků.  

 

Profesní a kariérní růst 

V dané oblasti vytváříme motivační zdroje pro zapojení zejména mladších 

pedagogů do studia doktorských studijních programů, dále mají akademičtí 

pracovníci možnost studia v oblasti jazyků, pedagogických a komunikačních 

dovednosti, resp. práce na PC.  

Tabulka 4 - Vývoj počtu akademických pracovníků v rámci 4letého vnitřního 

hodnocení  

 2009 2013 

profesor 6 5 

docent 4 6 

odborný asistent 5 12 

asistent 16 20 

Celkem 31 43 

 

Tabulka 5 – Vývoj zvyšování stupně vzdělání 

2005-2008 2009-2013 

1 - prof.   1 - prof. 

1 - doc.   2 - doc. 

3 – Ph.D. 9 - Ph.D. 

3 – PhDr.  4 - PhDr. 

1 - Mgr.  11 - Mgr. 

12 - Bc.    3 - Bc. 

  21  30 

 

V rámci realizovaných 4letých vnitřních hodnocení VŠZ (roky 2009 a 2013) je 

z obou tabulek patrný početní nárůst. 

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

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

kterém přednášejí na škole (všeobecná sestra, porodní asistentka, radiologický 

asistent, zdravotnický záchranář) a tuto profesní způsobilost nadále rozvíjejí. 

 Pedagogové VŠZ jsou aktivně zastoupeni v akademické a vysokoškolské 

reprezentaci ČR. Akademičtí pracovníci jsou významnými členy profesních 

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

nebo pracovních skupin při MZ nebo MŠMT. Povinností všech vyučujících je 

udržovat si odbornou způsobilost k výkonu povolání dle zákona č. 95/2004 Sb. 

a zákona č. 96/2004 Sb.  
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Tvůrčí a publikační činnost pracovníků VŠZ 

Postupně docházelo ke zkvalitnění databáze publikační činnosti, zejména ve 

směru vykazováni příslušnosti publikaci k VŠZ. Od založení VŠZ bylo vykázáno 

celkem 461 záznamů. 

Tabulka 6 - Kvantifikace publikační a výzkumné činnosti má podobu počtu výstupů 

v rámci 4letého vnitřního hodnocení  

 2009 2013 

Článek v databázovém časopise, nebo časopise s IF–  2  5 

Článek v recenzovaném odborném periodiku v ČR    0 11 

Článek v jiném recenzovaném časopise zahraničním  5 29 

Článek v jiném recenzovaném časopise ČR  7 34 

Příspěvek (full text) v recenzovaném sborníku zahraniční konference   6 33 

Příspěvek (full text) v recenzovaném sborníku domácí konference  6 59 

Monografie (a kapitola) vydaná v zahraničí   1 6 

Monografie (a kapitola) vydaná v ČR   13 29 

Prezentace na domácí konferenci    9 71 

Prezentace na zahraniční konferenci   5 46 

Skripta a učební texty (kapitoly)   15 44 

Příspěvek (abstrakt) v recenzovaném sborníku domácí konference   2 14 

Příspěvek (abstrakt) v recenzovaném sborníku zahraniční konference   0 9 

CELKEM 71 390 

 

VŠZ pořádá nebo spolupořádá vědecké konference nebo workshopy. V rámci 

4letého vnitřního hodnocení 2005-2009 to bylo 7 konferencí a v letech 2010-2013 

konferencí 10. U 12 z nich byly výstupem recenzované sborníky. 

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

vzdělávání, nebo novele vysokoškolského zákona. 

 V rámci projektové činnosti se VŠZ podílela prostřednictvím svých kmenových 

zaměstnanců na řešení 6 výzkumných projektů, z nich byly 4 IPN MŠMT a 2 MZ. 

Dále byla VŠZ spoluřešitelem jednoho zahraničního projektu. Nevýzkumných 

projektů financovaných z operačních programů realizovala VŠZ 6. 

VŠZ od roku 2010 využívá prostory Podnikatelského inkubátoru jako své 

edukační centrum. Projekt Podnikatelský inkubátor Vsetín byl dotován z programu 

Prosperita. Tento program realizoval Opatření č. 1.1 Infrastruktura pro průmyslový 

výzkum, vývoj a inovace. Priority 1. Rozvoj podnikatelského prostředí, Operačního 

programu Průmysl a podnikání 2004-2006. Edukační centrum využíváme pro 

propagaci školy, pro rozvoj vědeckého ošetřovatelství, pro nábor studentů, odborné 

konzultace studentů, dále k organizaci konferencí, workshopů a kurzů. V rámci 

celoživotního vzdělávání zde VŠZ realizovala řadu dlouhodobých i krátkodobých 

akreditovaných vzdělávacích kurzů pro různé cílové skupiny. 
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Zastoupení vysoké školy v reprezentaci vysokých škol a odborných 
společnostech 

Vysoká škola zdravotnická vnímá potřebu zastoupení v různých relevantních 

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

zájmy. Je proto členem: 

 Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí 

v České republice 

 Asociace soukromých vysokých škol 

 Sdružení profesního terciárního vzdělávání. 

Rektorka školy je členkou České konference rektorů. 

Na úrovni pracovišť školy a jejich akademických pracovníků je pak škola v kontaktu 

s Českou asociací sester. 

 

Mezinárodní aktivity školy 

V uplynulém období 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. Od 

roku 2010, nově i v Portugalsku. V rámci programu Erasmus měli studenti 

a akademičtí pracovníci možnost realizovat studijní a výukové pobyty, pracovní stáže 

a školení. 

Financování 

Hlavním krédem činnosti VŠZ jako obecně prospěšné společnosti je 

zabezpečení rovných podmínek v přístupu k vysokoškolskému studiu pro všechny 

skupiny potenciálních zájemců. Přesto, že absolventi realizovaných studijních 

programů jsou na trhu práce velmi žádaní, nejsou při pracovním zařazení po 

ukončení studia dostatečně finančně ohodnoceni. 

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

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

kontrole spolu s prováděcími předpisy k uvedenému zákonu. Veřejnosprávní kontrola 

je ve VŠZ zajištěna zavedením vnitřního kontrolního systému, kdy funkci správce 

rozpočtu a hlavní účetní zajišťuje pracovník ekonomického oddělení školy a funkci 

příkazce operací vykonává ředitel školy. Výkon uvedených činností je nezastupitelný, 

v případě nepřítomnosti některého z uvedených pracovníků hospodářské operace ve 

škole neprobíhají. Hospodaření školy prochází účetním auditem. Tento audit je 

každoročně prováděn, dosud s výrokem auditora „bez výhrad“. 

Finanční kontroly MŠMT, které proběhly, byly provedené na základě 

Rozhodnutí MŠMT č. 122501, o pověření vysoké školy závazkem veřejné služby, 

konstatovaly čerpání finančních prostředků v souladu se stanovenými podmínkami.  
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Finanční prostředky pro provoz a pro poskytování vzdělání na VŠZ jdou 

z následujících zdrojů: 

1. pro obory realizované ve veřejném zájmu (VS, PA) stále ze dvou zdrojů: 

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

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

dotace) 

2. pro ostatní zdravotnické obory pouze školné: 

- 54 000,- Kč u oboru zdravotnický záchranář 

- 56 000,- Kč u oboru radiologický asistent 

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

na primární pokrytí dané aktivity. 

  



10 
 

3 VÝCHODISKA TVORBY 

 

Na mezinárodní úrovni: 

 Evropský prostor vysokoškolského vzdělávání (Boloňská deklarace 

z 19. června 1999 a navazující komuniké), 

 Strategie Evropa 2020, 

 Strategický rámec evropské spolupráce ve vzdělávání a odborné přípravě (ET 

2020 – Education and Training 2020). 

Mezi dokumenty na národní úrovni patří: 

 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, 

umělecké a další tvůrčí činnosti MŠMT pro oblast vysokých škol na období 

2016–2020, 

 Rámec rozvoje vysokého školství do roku 2020, 

 Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti 2012–2020. 

NÁRODNÍ OBOROVÁ VÝCHODISKA  

Kromě obecné vysokoškolské legislativy, směrnic a kvalifikačních požadavků 

jsou pro školu z hlediska její profilace podstatné i předpisy týkající se kvalifikací 

v oblasti zdravotnických nelékařských povolání. 

Ve zdravotnickém směru jsou explicitně stanovena regulovaná povolání lékaře, 

zubního lékaře, farmaceuta, všeobecné sestry a porodní asistentky a požadavky na 

jejich vzdělání2. Splnění minimálních požadavků je nutným předpokladem pro uznání 

vzdělání v Evropské unii (dále jen EU). Požadavky na vzdělávání u ostatních 

zdravotnických povolání nejsou ze strany EU taxativně vymezeny a každá členská 

země může mít vlastní systém jejich vzdělávání.  

Vzdělávací programy v případě zdravotnických oborů vzdělání musí dále 

respektovat legislativu MZ: 

 zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu 

nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících 

s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 

o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění zákona č. 125/2005 Sb. 

a zákona č.105/2011 

 vyhlášku č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní 

programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského povolání, ve 

znění vyhlášky č. 129/2010 Sb.  

 vyhlášku č. 424/2004 Sb., kterou se stanoví činnost zdravotnických pracovníků 

a jiných odborných pracovníků, ve znění vyhlášky č. 55/2011 Sb.  

                                                           
2
 Směrnice Evropského Parlamentu a Rady č. 36, ze dne 6. července 2005, o uznávání odborných kvalifikací 

novelizovaná Směrnicí č. 55 z roku 2013 



11 
 

 metodický pokyn MZ č. 6/2008 k vyhlášce č. 39/2005 Sb., obsahující Národní 

vzdělávací standard oboru Všeobecná sestra 

 metodický pokyn MZ č. 3/2009 k vyhlášce č. 39/2005 Sb., obsahující Národní 

vzdělávací standard oboru Porodní asistentka  

Principy základní (předregistrační) přípravy všeobecných sester 

a porodních asistentek WHO3  

Studium 

 Ošetřovatelství musí být jako obor součástí národní legislativy (zákonných 

a podzákonných norem). 

 Ošetřovatelské vzdělávání je orientováno na podporu a udržování zdraví 

jednotlivců (rodin) komunity a na individualizovanou holistickou péči o nemocné. 

  Péče bere v úvahu potřeby populace, je citlivá k sociální, kulturní, politické 

a ekonomické orientaci jedince a společnosti dané země. 

 Centrem vzdělávání všeobecné sestry a porodní asistentky je zdravý či nemocný 

jedinec, jeho rodina, partner, sociální skupina a komunita. 

 Obsah ošetřovatelského vzdělávání je multiprofesní a interdisciplinární, aby 

zajišťoval pozdější účelnou týmovou práci. 

 Do základní profesní přípravy lze vstoupit až po dokončení střední školy 

s maturitou (12 let školní docházky), která opravňuje ke vstupu na vysokou školu. 

 Minimální akademická úroveň kvalifikace je hodnost bakaláře ošetřovatelství. 

 Student není během studia v zaměstnaneckém poměru (nestuduje při 

zaměstnání). 

 Délka programu nesmí být kratší než 3 roky. 

 Existuje pouze jedna úroveň všeobecných sester. Jen pracovník, který získá 

kvalifikaci uvedeným způsobem, může být označen titulem všeobecná sestra. 

Ostatní pracovníci jsou označováni jako zdravotnický asistent. 

 Úspěšné zakončení kvalifikačního vzdělávání dává oprávnění k výkonu profese 

všeobecné sestry a porodní asistentky. 

 Kvalifikovaná všeobecná sestra nebo porodní asistentka je kompetentní 

samostatně pracovat v nemocničních zařízeních i v zařízeních primární zdravotní 

péče. 

 Porodní asistentka získává kvalifikaci buď až po získání kvalifikace všeobecné 

sestry, nebo v uceleném samostatném studijním programu. 

 Direktivy EU pro vzdělávání všeobecných sester a porodních asistentek slouží 

jako minimum požadavků kladených na profesní přípravu. 

 Statutu a titulu kvalifikované všeobecné sestry může dosáhnout pouze absolvent 

ošetřovatelského studia, které odpovídá principům Strategie WHO/EURO. 

                                                           
3
 Světová zdravotnická organizace 
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 Univerzity, vysoké (vyšší odborné) školy pro všeobecné sestry a porodní 

asistentky a místa, v nichž probíhá studijní praxe, musejí být pro tuto činnost 

oficiálně akreditovány a pravidelně hodnoceny. 

Problémové okruhy a trendy 

 posun odborného kvalifikačního vzdělávání na postsekundární úroveň  

 ve stávajícím systému vzdělávání pracovníků v nelékařských profesích stále 

přetrvává vzdělávání na vyšších odborných školách zdravotnických (dále jen 

VOŠZ), které dále (jako ekonomická varianta) spolupůsobí v jedné škole se 

středními zdravotnickými školami (dále jen SZŠ), kde se připravují i učilištní obory 

(ošetřovatelka, masér, zubní instrumentářka)   

 v rámci optimalizace sítě škol porušení dřívější tzv. ,,čistoty“ zdravotnických škol 

(VOŠZ i SZŠ) slučováním se  středními a vyššími odbornými realizujícími jinak 

zaměřené obory (např. požární ochranu, bezpečnostně-právní činnost, 

kosmetické služby, chemické, zemědělské, pedagogické apod. obory)  

 vzdělávání na VOŠZ i na VŠ (stejný obsah x různé přístupy a metody)4 – rozpor 

se zákonem č. 96/2004 Sb. (§ 4, bod 1; § 5 až § 19 (dle oboru) - všechny body, 

písmena, odstavce)  

 

Příprava „velké novely“ zákona č. 96/2004 Sb. a přehled připravovaných změn 

Na základě mnoha jednání, která se uskutečnila se vzdělavateli, odbornými 

společnostmi a zaměstnavateli, se připravuje paragrafové znění novely zákona. Úkol 

byl jasně zadán ministrem zdravotnictví - odstranění dvojkolejnosti vzdělávání. MZ 

předložilo určitý kompromisní návrh: 

 na VOŠZ zůstanou některé obory (obava ze zániku VOŠ)  

 všeobecná sestra se bude vzdělávat pouze v bakalářském studiu 

 dojde k posílení kompetencí u oboru zdravotnický asistent 

 a další mimo vzdělávací oblast. 

 

Rizika: 

 nastává vrchol postupného demografického úbytku studentů, který graduje v roce 

2015 

 zásadní zásahy do vzdělávacího systému jej pro oblast vzdělávání nelékařských 

profesí destabilizují 

 nezájem uchazečů 

 regulace škol ze strany krajů – slučování nebo uzavírání škol 

                                                           
4
 Dle stanoviska Akreditační komise pro VŠ je obsah vyššího odborného vzdělávání jiný než vysokoškolského – 

zatímco VOŠ má prohloubit znalosti a praktickou přípravu ze střední školy (§ 92 odst. 1 školského zákona), 
a kritériem je tedy „naučit více“, bakalářské vysokoškolské studium má pracovat s aktuálními informacemi 
a zahrnovat i teoretickou přípravu (§ 45 zákona o vysokých školách), jeho kritériem je tedy „naučit něco 
kvalitativně jiného“, proto se vzdělávání na VOŠ se vzděláváním na vysoké škole nekryje. 
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 odliv absolventů do zahraničí.  

 

3.1 POSTAVENÍ VŠZ NA VZDĚLÁVACÍM TRHU 

 

Tabulka 7 – postavení VŠZ na vzdělávacím trhu 

Studijní obor VŠ realizující vzdělávání v ČR VŠ realizující vzdělávání ve 
spádové oblasti Praha a 

Středočeský kraj 

Všeobecná sestra 14 3 

Porodní asistentka 10 1 

Zdravotnický záchranář 6 1 

Radiologický asistent 8 2 

 

Z analýzy vzdělávacího trhu je patrné, že VŠZ má v případě 3 ze 4 

realizovaných oborů nadregionální působnost. Studijní obor Všeobecná sestra je 

dále realizován na 3 vysokých školách (dále jen VŠ) a obor Radiologický asistent na 

2 VŠ. To je vzhledem k tomu, že se jedná o veřejné vysoké školy s regulovaným 

počtem přijímaných studentů (25-30/rok), na spádovou oblast Praha a Středočeský 

kraj naprosto nedostatečné (k počtu zdravotnických zařízení zde se nacházejících). 

 

SHRNUTÍ ANALÝZY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

Při realizaci koncepce a vzdělávání nelékařských pracovníků je nezbytně nutné 

vyjasnění určující role a vymezení spolupráce MŠMT s MZ, a to jak z hlediska počtu 

škol, jejich velikosti a oborové struktury tak i regionálního rozmístění včetně 

návaznosti na vývoj zaměstnanosti zdravotnických nelékařských pracovníků. K tomu 

vede i ta skutečnost, že je nezbytně nutná státní garance jednotného výstupu 

nejenom v rámci přípravy na regulovaná povolání, ale i ve studijních oborech 

„neregulovaných“ nelékařských povolání. V této souvislosti je z hlediska 

dlouhodobého plánování nastaveného na 5leté období velmi problematické 

reagování na 3letý cyklus pověření zakázkou ve veřejném zájmu. 

VŠZ je soukromá vysoká škola poskytující různé formy vysokoškolského 

kvalifikačního vzdělání v oblasti zdravotnických nelékařských povolání s primárním 

zaměřením na oblast hl. m. Prahy a na Středočeský kraj. Jako relativně malá 

soukromá vysoká škola neuniverzitního typu s důrazem na specificky profesně 

zaměřené vysokoškolské vzdělávání je VŠZ při stanovení své strategie a priorit 

značně závislá na nastavení vnějších „systémových“ priorit a podmínek, patrně více 

než je tomu u tradičních velkých veřejných univerzit. 

Zkušenosti z koncepčních a politických diskuzí za posledních deset let, kdy 

škola působí na vzdělávacím trhu, ukazují přitom na značnou míru nejistoty ohledně 
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dlouhodobosti a konzistence vysokoškolské politiky a její implementace, ať už se 

projevuje formou legislativních kroků, operativních opatření či rozvojových programů 

a projektů, financovaných z evropských či domácích zdrojů. To vše je v případě VŠZ 

jako školy s primárně zdravotnickými studijními programy ještě komplikováno vlivem 

koncepčních představ a regulačních opatření z oblasti zdravotnictví, podmínek pro 

práci zdravotnického personálu a kvalifikačních požadavků na něj kladených. 

Jako příklad nevyjasněných otázek je možno uvést především: 

 nevyjasněný přístup k diverzifikaci/profilaci vysokoškolských studijních programů 

a přístup k hodnocení kvality a výkonnosti profesně zaměřených studijních 

programů a institucí 

 chybějící vymezení požadavků na výzkumnou, vývojovou, tvůrčí a uměleckou 

činnost vysokých škol neuniverzitního typu 

 požadavky na zabezpečení kvality studia a činnosti vysokých škol – včetně škol 

neuniverzitního typu, přičemž stávající odpovídají spíše prostředí a pojetí 

tradičních univerzit 

 měnící se, případně absentující představy o roli, postavení a podmínkách 

působení soukromých vysokých škol včetně dlouhodobé podpory jejich zapojení 

do mezinárodní spolupráce a rozvojových programů 

 měnící se koncepční záměry v oblasti kvalifikací pro nelékařské zdravotnické 

profese s: 

- nevyjasněnou rolí vyššího odborného vzdělávání 

- nevyjasněným rozdělením kompetencí v rámci zdravotnického sekundárního 

a terciárního vzdělávání. 

Tyto dlouhodobě nevyjasněné okruhy problémů mají značný dopad na schopnost 

jakéhokoli dlouhodobého plánování rozvoje samotné vysoké školy. Ta tak musí 

reagovat poměrně flexibilně na měnící se podmínky či momentálně převládající 

představy. Z hlediska desetileté zkušenosti se zřízením a rozvojem VŠZ je proto 

reálné navrhnout, s určitou mírou jistoty, priority pro strategii rozvoje do roku 2020, je 

však nad schopnost týmu předvídání vývoje vnějších podmínek pro systematičtější 

plánování v dalším období. Dá se přitom předpokládat, že s blížícím se rokem 2020 

bude jasné, nakolik se podařilo záměry naplnit a nakolik je třeba priority revidovat 

a upravit. 

Výhodou soukromé vysoké školy pak je, že v daném ohledu je jistě pro takové 

změny, též díky uzpůsobení reakce na měnící se podmínky, flexibilnější – pokud 

nová strategie nevyžaduje nějaké zásadní investice do infrastruktury. 

 

3.2 ANALÝZA PRIORIT A RIZIK 

Následující oblasti byly z hlediska dalšího strategického rozvoje školy 

identifikovány jako prioritní, pořadí zohledňuje možné příležitosti i míru rizika 

neřešení problémů v dané oblasti, ale i reálné možnosti a kapacity školy se na řešení 

dané problematiky v nejbližších letech soustředit. 
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Tabulka 8 – Analýza priorit a rizik 

Strategické 

priority 
Specifikace rizika 

Závažnost 

rizika 
Eliminace rizika 

F
in

a
n

c
o

v
á

n
í 

č
in

n
o

s
ti

 

závislost rozvoje školy na 

(ne)přiznání státní dotace - 

reflexe jedinečné 

nadregionální realizace 

programů ve veřejném 

zájmu 

nejvyšší  řízení kvality studia 

 PR, propagace 

 hledání alternativních zdrojů 
financování 

 finanční nástroje pro podporu 
studentů 

demografický vývoj 

populace - pokles kohorty 

uchazečů o studium 

vysoká  kvalita studia 

 rozšíření nabídky studia 

 PR, propagace 

vyšší finanční zátěž studia 

pro studenta na soukromé 

VŠ ve srovnání s veřejnými 

VŠ 

vysoká  kvalita studia 

 komunikace se studenty 

 PR, propagace 

 hledání veřejných i soukromých 
zdrojů 

finanční závislost na počtu 

studentů, pokles zájmu o 

nabízené obory 

vysoká  rozšíření nabídky, 
kombinované formy 

rostoucí konkurence - nové 

zdravotnické obory na 

veřejných VŠ 

vysoká  rozšíření nabídky, nové formy 
studia 

 řízení kvality studia 

 PR, propagace 

konkurence - duplicita 

vzdělávání zdravotnických 

pracovníků na VOŠZ 

střední  kvalita studia 

 PR, propagace 

 reprezentace, společný postup 
s jinými VŠ zdravotnickými 

 spolupráce s odbornou praxí a 
MZ 

nedostatečná finanční 

podpora pro mobilitu 

studentů – musí platit 

školné, aby měli statut 

studenta 

nízká  uznatelnost výsledků 
vzdělávání ze zahraničí 

 vnitřní předpisy školy 

omezený přístup k 

veřejným zdrojům na 

financování výzkumné 

činnosti 

nízká  spolupráce s praxí 

 jiné zdroje (EU) 

P
e

rs
o

n
á
ln

í 

z
a

b
e
z
p

e
č
e

-

n
í 

obtížnost habilitací 

interních pracovníků - 

vysoká závislost na 

dohodě s odborníky z 

jiných VŠ 

vysoká  zahraniční spolupráce 

 spolupráce s jinými VŠ 

 reprezentace - revize 
podmínek, společný postup s 
jinými VŠ 
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Strategické 

priority 
Specifikace rizika 

Závažnost 

rizika 
Eliminace rizika 

S
y

s
té

m
 ř

íz
e

n
í 

k
v

a
li
ty

 

kapacita pro systemizaci 

řízení kvality 

střední  hledání zdrojů na rozvoj 
systému 

 externí spolupráce 

 personální politika 

institucionální akreditace - 

nejasné požadavky, 

přístup, zátěž pro "malé" 

školy 

střední  sledování diskuze o 
podmínkách 

 systém řízení kvality 

 reprezentace 

O
d

b
o

rn
á

 s
p

o
lu

p
rá

c
e

 v
 Č

R
 

nestabilita a nejistota 

podmínek pro fungování 

soukromých VŠ a jejich 

postavení v systému 

vysoká  reprezentace - společný postup 

 využití zahraničních zkušeností 

nevyjasněnost role, 

postavení a podmínek 

profesně zaměřených VŠ 

střední  PR, propagace 

 reprezentace, společný postup 
NVŠ 

 spolupráce s praxí 

nejasnosti ohledně 

podmínek a přístupu k 

rozvojovým prostředkům z 

ESF pro další 

programovací období 

střední  jasná strategie školy 

 PR, propagace 

 reprezentace, společný postup 
VŠ (pražských) 

negativní vnímání 

soukromých VŠ 

nízká  systém řízení kvality 

 PR, propagace 

 reprezentace - společný postup 
soukromých VŠ 

V
a

z
b

a
 n

a
 t

re
n

d
y
 p

ra
x
e

 

nízká atraktivita 

zdravotnických profesí – 

malý zájem o studium 

zdravotnických oborů 

střední  kvalita studia 

 PR, propagace 

 motivace ke studiu 

odmítnutí spolupráce či 

finanční požadavky 

zdravotnických zařízení pro 

zabezpečení odborné 

praxe 

nízká  využití daňového zvýhodnění 
pro odborné praxe 

 komunikace 

 široké spektrum 
spolupracujících zdravotnických 
subjektů 

 kvalita studia 

F
le

x
ib

il
it

a
 a

 

re
le

v
a

n
c

e
 

v
z
d

ě
lá

v
a

c
í 

n
a
b

íd
k

y
 změna přístupu ke studiu 

ze strany nové generace - 

přístup k učení 

nízká  komunikace 

 moderní metody učení 

 učení zaměřené na studenta 

 kvalita studia a akademických 
pracovníků 
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Strategické 

priority 
Specifikace rizika 

Závažnost 

rizika 
Eliminace rizika 

P
ro

p
o

je
n

í 
s

tu
d

ia
 a

 v
ě
d

y
 a

 

v
ý
z
k

u
m

u
/t

v
ů

rč
í 

č
in

n
o

s
ti

 

omezená kapacita pro 

zapojení do vědeckých a 

výzkumných činnosti, profil 

akademických pracovníků 

a profesně zaměřené 

studium 

střední  vytýčení priorit školy – strategie 

 zapojení se do specifických 
prakticky zaměřených projektů 

 systematizace řízení 

 externí spolupráce 

 spolupráce s ostatními VŠ 

nízká možnost získání 

financí z jiných zdrojů pro 

spolupráci VŠ a podnikové 

sféry (nedostatek pobídek) 

nízká  systém řízení kvality 

 propagace 

 spolupráce s odbornými 
pracovišti 

 mezinárodní spolupráce 

M
e

z
in

á
ro

d
n

í 

s
p

o
lu

p
rá

c
e
 

malý zájem akademických 

pracovníků o mezinárodní 

spolupráci  

střední  strategie – priority 

 personální politika a podmínky 

 projekty 

podmínky pro zahraniční 

spolupráci a její podpora u 

soukromých VŠ 

nízká  hledání jiných zdrojů pro 
financování mezinárodní 
spolupráce 

 reprezentace – společný 
postup soukromých VŠ 

P
o

d
p

o
ra

 m
o

b
il
it

y
 

uznávání a přenositelnost 

kreditů v rámci 

zdravotnických programů 

(různé pojetí) 

nízká  dlouhodobé partnerství 

 joint degree 

malý zájem studentů o 

mezinárodní mobilitu (vč. 

Erasmu) díky obavám či 

nedostatečné podpoře 

nízká  vyhodnocení stavu 

 řízení kvality 

 uznávání získaného vzdělávání 
v zahraničí 

 organizační nástroje a podpora 
studentů 

 komunikace se studenty 

 propagace 

 reprezentace, společný postup 
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3.3 SHRNUTÍ SWOT VŠZ 

 

SILNÉ STRÁNKY VŠZ SLABÉ STRÁNKY VŠZ 

 Profil školy a specifická oblast jejího 
zaměření na zdravotnické obory 

 Postavení školy v odborném prostředí 

 Právní forma a možnost finanční 
podpory 

 Vazba studia na potřeby praxe, ale 
i na moderní trendy ve zdravotnické 
péči 

 Individuální přístup a atmosféra 

 Organizace studia odpovídající 
profesnímu zaměření včetně odborné 
praxe, jejího pojetí a systematického 
zabezpečení 

 Zavedení kreditového systému 

 Zabezpečení výuky renomovanými 
odborníky s možnostmi jejich dalšího 
profesního rozvoje 

 Materiálně-technické vybavení školy 
(v porovnání s jinými školami v oboru) 

 Vlastní studijní texty, skripta a opory, 
knihovna 

 IT vybavení, informační systém 

 Vazba na absolventy, kontakt 

 Neformální komunikace se studenty a 
zpětná vazba 

 Možnosti mobilit v rámci Erasmu 

 Uplatnění absolventů včetně 
zahraničí 

 Omezení daná právní formou o. p. s. 
– řízení, rozpočtová pravidla 

 Omezení daná velikostí školy 

 Systematičnost péče o kvalitu 

 Absence navazujícího magisterského 
studia 

 Variabilita a flexibilita forem studia 
oslovujících další cílové skupiny 

 Metody učení, prostor pro osvojení 
dovedností 

 Kapacita pro výzkumnou a tvůrčí 
činnost Nižší jazyková vybavenost 
pracovníků 

 Omezený prostor pro vlastní podporu 
rozvoje akademických pracovníků 

 Informace pro studenty a jejich 
povědomí o nabídce informačního 
systému 

 Systematická komunikace 
s absolventy a systematická zpětná 
vazba 

 Nedostatečná (rozdílná) jazyková 
vybavenost studentů 

 Systematická práce s daty (uplatnění, 
spokojenost, administrativní data…) 

 Kapacita pro stravování/občerstvení 
studentů 

 

PŘÍLEŽITOSTI OHROŽENÍ 

 Rostoucí požadavky na počty 
a kvalifikovanost zdravotnických 
a sociálních povolání 

 Vývoj v  přístupu ke zdravotnickým 
profesím a v požadavcích 

 Demografický vývoj populace 

 Měnící se přístupy nové generace ke 
studiu, jiné motivační prostředky 

 Nezájem o zdravotnické obory 
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PŘÍLEŽITOSTI OHROŽENÍ 

 Vyjasnění požadavků na kvalifikace 
a úroveň vzdělání pro zdravotnická 
povolání (VOŠ x VŠ) – posílení 
vysokoškolských kvalifikací či 
případná možnost doplnění 
kvalifikace pro absolventy VOŠ 
v bakalářském studiu 

 Posílení pozitivního vnímání 
bakalářského vzdělání – působení 
státu 

 Nedostatek a stárnutí kohorty 
radiologických pracovníků 

 Atraktivita oboru Asistent ochrany 
veřejného zdraví a podobně 
zaměřených profesí 

 Rostoucí zájem o kvalifikované 
absolventy zdravotnických oborů 
včetně zahraničí, rostoucí zájem 
uchazečů ze zahraničí 

 Potřeba zvyšování kvalifikace v rámci 
celoživotního vzdělávání 

 Vyjasnění požadavků na výzkumnou 
a tvůrčí činnost v případě profesně 
zaměřených vysokých škol 
(pracovišť) – soustředění na 
relevantní činnosti a spolupráci se 
zdravotnickými pracovišti a podniky 

 Financování studia – udržení dotace 
z veřejných rozpočtů pro podporu 
studia ve veřejném zájmu, dopad na 
výši školného 

 Nalezení zdrojů a sponzorů – rozvoj 
a vybavení školy, podpora studentů 

 Přístup k technologiím a vybavení 
v rámci partnerství se zdravotnickými 
pracovišti 

 Daňové zvýhodnění odborných praxí 

 Udržení studentů a jejich motivace 
díky flexibilitě studia, podpoře a 
poradenství 

 Rozvoj díky přístupu k projektovým 
prostředkům v rámci fondů EU (nejen  

a profese 

 Podmínky pro fungování soukromých 
vysokých škol a jejich postavení 
v systému; rizika negativního 
vnímání; finanční zátěž 

 Podmínky pro zahraniční spolupráci 
a podporu soukromých vysokých škol 

 Dopady případného přechodu na 
institucionální akreditace 

 Nevyjasněnost role, postavení 
a podmínek profesně zaměřených 
vysokých škol (studia) 

 Rostoucí konkurence v oblasti 
zdravotnických oborů na veřejných 
vysokých školách a realizace 
zdravotnických vzdělávacích 
programů na VOŠ zdravotnických 

 Obtížnost habilitací interních 
pracovníků – závislost na jiných 
školách 

 Riziko nepřiznání státní dotace i přes 
jedinečnou nadregionální realizaci 
programů ve veřejném zájmu 

 Omezené finanční prostředky 
z veřejné dotace; limitující výše 
školného a dopad na zájem 
o studium 

 Nízká možnost získání finančních 
prostředků z jiných zdrojů  

 Ekonomické požadavky 
zdravotnických zařízení ve vztahu 
k zabezpečení odborné praxe 

 Omezené kapacity pro uskutečnění 
strategických záměrů školy 

 Malý zájem studentů o mezinárodní 
mobilitu (včetně programu Erasmus) 
díky obavám či nedostatečné 
podpoře 

 Malý zájem akademických 
pracovníků o mezinárodní spolupráci  
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PŘÍLEŽITOSTI OHROŽENÍ 

 Přístup k navazujícímu studiu (Mgr.) 
díky partnerským institucím 

 Nové cílové skupiny a motivace 
stávajících – nové formy 
(kombinované) a metody studia, jeho 
inovace, systematizace ECTS 

 Zkvalitňování odborných praxí 
a rozšíření nabídky v zahraničí 

 Posílení mezinárodních kontaktů 
a mobilit v rámci Erasmu+ a dalších 

 Systematizace kontaktu s absolventy 

 Hlubší zapojení studentů do života 
školy 

 Systematizace řízení kvality s cílem 
zefektivnění činnosti a kontinuálního 
zlepšování 
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4 STRATEGICKÉ CÍLE VYSOKÉ ŠKOLY 

 

 POSLÁNÍ ŠKOLY 

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

vysokoškolské vzdělávání vedoucí k získání kvalifikace pro výkon zdravotnického 

povolání. Posláním Vysoké školy zdravotnické je především umožnit studentům 

osvojit si, vzděláváním v realizovaných studijních oborech, všestranný přístup 

k ošetřovatelské péči, vycházející z vědeckého základu ošetřovatelství – holismu, 

konkrétního modelu ošetřovatelské péče, ošetřovatelského procesu, výzkumu 

v klinické ošetřovatelské praxi. Cílem je naučit studenty ovládat systémový přístup, 

adekvátní postoje, způsoby myšlení, schopnosti správného rozhodování v náročných 

a měnících se situacích. Zaměření studia je praktické a umožňuje studentům získat 

kvalifikaci zdravotnického pracovníka s oprávněním k výkonu zdravotnického 

nelékařského povolání v  realizovaných studijních oborech. V rámci plnění třetí role 

vysokých škol se VŠZ zaměřuje na zvyšování kompetenci široké veřejnosti 

v oblastech duševního i fyzického zdraví. 

 VIZE ŠKOLY 

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

formy vysokoškolského kvalifikačního vzdělání v oblasti zdravotnických nelékařských 

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

Spolupracuje s předními zdravotnickými zařízeními a odborníky z oboru medicíny 

a ošetřovatelství. Klade důraz na individuální přístup ke studentům, otevřenost 

a transparentnost ve svých aktivitách s cílem propojení teorie s praxí a osobnostním 

rozvojem studenů tak, aby po ukončení studia byli absolventi plně připraveni na 

rychlé, reálné a bezproblémové pracovní uplatnění doma i v zahraničí. Vysoká škola 

zdravotnická, o. p. s. pružně reaguje na potřeby vyplývající ze změn a vývoje 

v  oblasti zdravotnictví. Aktivně podporuje spolupráci se zahraničními partnery, 

v rámci které studenti a akademičtí pracovníci využívají možnosti studijních či 

pracovních stáží. 

 

4.1 STRATEGICKÉ PRIORITY 

Tabulka č. 8 shrnující strategické priority VŠZ uvádí rovněž dílčí priority, aktivity 

vedoucí k jejich naplnění, očekávaný výsledek na konci implementace strategie 

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

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

částečně kryty z běžných zdrojů školy, částečně revizí stávajících pracovních 

povinností a úvazků, v rámci možností pak zdroji z projektů EU. 
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Pro jednotlivé kalendářní roky budou vytýčené strategické priority dále 

konkretizovány v Aktualizovaném záměru rozvoje vzdělávací a tvůrčí činnosti Vysoké 

školy zdravotnické, o. p. s. a dále budou rozpracovány v podpůrných strategických 

plánech 2 řádu na období 2016-2020. 
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Tabulka 9 - Přehled strategických priorit a aktivit v letech 2016-2020 

Název 

strategické 

priority 

Aktivity 

  

Očekávaný výsledek 

  

Odpovídá 

  

Harmonogram aktivit v letech 2016 

- 2020 a kalkulovaný nárůst ročních 

nákladů (v tis. Kč) a priorita aktivity 

Pozn. ke zdrojům 

krytí a zabezpečení 

  

Dílčí priority 2016 2017 2018 2019 2020 

FINANCOVÁNÍ ČINNOSTI  2 300      2 300      2 300      2 300      2 300     vlastní 

zdroje/projekty OP 

VVV/revize 

povinností 

Veřejné finance  Role vedení školy – 
komunikace s 
relevantními 
partnery 

 Informace o kvalitě 
školy a nabídce ve 
veřejném zájmu 

Zachování veřejné dotace Ředitel 

Rektorka 

Manager PR 

510  510  510  510  510    

Celoživotní 

učení 

 Marketingová 
studie 

 Analýza trhu  

 Návrh, ev. iniciace 
kurzů 

 Marketingová studie 

 2 nové kurzy pro odbornou a 
pedagogickou veřejnost 

Ředitel  

Prorektor pro 

rozvoj a VV 

Manager kvality 

1.100  1.100  1.100  1.100  1.100    

Projekty 

EU/ESF 

Sledování možností 

zapojení do projektů, 

ev. možností 

partnerství 

 Příprava/zapojení do 
alespoň 4 projektů v souladu 
s prioritami školy na úrovni 
školy nebo i konkrétních 
akademických pracovníků 

 Uzavření nových smluv o 
partnerství/spolupráci 

Rektorka 

Ředitel  

Prorektor pro 

rozvoj a VV 

Prorektor pro 

pedagogickou 

činnost 

640  640  640  640  640    
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Název 

strategické 

priority 

Aktivity 

  

Očekávaný výsledek 

  

Odpovídá 

  

Harmonogram aktivit v letech 2016 

- 2020 a kalkulovaný nárůst ročních 

nákladů (v tis. Kč) a priorita aktivity 

Pozn. ke zdrojům 

krytí a zabezpečení 

  

Dílčí priority 2016 2017 2018 2019 2020 

Efektivita 

výdajů 

 Revize a 
identifikace rezerv 
v hospodaření 
školy  

 Revize pracovních 
pozic 

 Úspora alespoň 3 % z 
běžných výdajů 

 Vytvoření základů „Lean“ 
instituce 

Ředitel 50  50  50  50  50    

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ      270         270         270         270         270     vlastní 

zdroje/projekty OP 

VVV 

Audit 

personálního 

zabezpečení 

 Analýza stavu 
akademického 
sboru 

 Revize měřitelných 
indikátorů 

 Revize 
personálního 
zabezpečení  

 Stanovení priorit rozvoje 
akademického sboru 

 Profil akademických 
pracovníků  

 Nové pracovní pozice 

 Popisy pracovních pozic 

Ředitel 

Prorektor pro 

rozvoj a VV 

Manager kvality 

30  30  30  30  30    

Podpora 

vzdělávání a 

rozvoje 

akademických 

pracovníků 

 Podpora dalšího 
vzdělávání a 
zvyšování 
kvalifikace 

 Posílení jazykové 
kompetence 

 Posílení 
pedagogického 
sboru o 

 2 ak. pracovníci s 
ukončeným Ph.D. 

 5 osob ročně na 
odborných/jazykových 
kurzech 

 Výuka předmětů v cizím 
jazyce 

 Zakotvení tvůrčího volna do 
úvazků  

Ředitel 

Prorektor pro 

rozvoj a VV 

Prorektor pro 

pedagogickou 

činnost 

240  240  240  240  240    
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Název 

strategické 

priority 

Aktivity 

  

Očekávaný výsledek 

  

Odpovídá 

  

Harmonogram aktivit v letech 2016 

- 2020 a kalkulovaný nárůst ročních 

nákladů (v tis. Kč) a priorita aktivity 

Pozn. ke zdrojům 

krytí a zabezpečení 

  

Dílčí priority 2016 2017 2018 2019 2020 

zahraničního 
pedagoga 

 Revize vnitřních 
předpisů 

 Úprava vnitřních předpisů 

SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY  1 180      1 180      1 180      1 180      1 180     vlastní zdroje/revize 

úvazků/projekty 

Systematizace 

řízení kvality 

 Příprava projektu - 
cíle, pojetí, přístupy 

 Rozpočet 

 Mapování procesů 
podle ISO 9000 

 Projekt + iniciace 
systemizace řízení kvality 

 Pozice manažera kvality 

 Mapa procesů 

Ředitel 

Rektorka 

Prorektor pro 

rozvoj a VV 

Manager kvality 

780  780  780  660  400    

Adaptace 

požadavků na 

kvalitu VŠ 

 Sledování 
požadavků na 
institucionální 
akreditaci 

 Začlenění do 
systému řízení 

Adaptace systému řízení 

kvality pro programovou 

akreditaci ev. institucionální 

akreditaci  

Rektorka 

Ředitel 

Prorektor pro 

pedagogickou 

činnost 

Prorektor pro 

rozvoj a VV 

Manager kvality 

400  400  400  520  780    

KOMUNIKACE VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI A PRAXE  1 550      1 550      1 550      1 550      1 550     vlastní 

zdroje/projekty OP 

VVV 
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Název 

strategické 

priority 

Aktivity 

  

Očekávaný výsledek 

  

Odpovídá 

  

Harmonogram aktivit v letech 2016 

- 2020 a kalkulovaný nárůst ročních 

nákladů (v tis. Kč) a priorita aktivity 

Pozn. ke zdrojům 

krytí a zabezpečení 

  

Dílčí priority 2016 2017 2018 2019 2020 

Strategie 

komunikace 

školy 

 Analýza cílových 
skupin, dat a 
dalších 
relevantních dat 

 Návrh strategie 

 Ucelená strategie 
komunikace a propagace 
2016-2020  

 Vytvoření časové osy 
činností školy 

 Pozice pracovníka pro PR a 
komunikaci 

Rektorka 

Prorektor pro 

rozvoj a VV 

Manager PR 

 

350  350  350  350  350    

Posílení 

komunikace 

s uchazeči a 

studenty 

 Inovace webu 

 Komunikace 
prostřednictvím el. 
medií 

 Revize souboru 
podpůrných 
manuálů pro 
uchazeče, studenty 
i zaměstnance 

 Uživatelsky přátelské kanály 
komunikace 

 Vytvoření souboru 
aktualizovaných podpůrných 
manuálů pro uchazeče, 
studenty i zaměstnance 
v oblasti komunikace se 
školou" 

Ředitel 

Prorektor pro 

rozvoj a VV 

Tajemník  

Manager PR 

510  510  510  510  510    

Absolventi - 

komunikace, 

zpětná vazba 

 ,,Klub absolventů 
školy" 

 Kontakt na 
absolventy 

 Komunikace se 
zapojením studentů 

 Sledování a 
vyhodnocování 
uplatnitelnosti 
absolventů 

 ,,Klub absolventů" 2 akce 
ročně & info 

 Systematická zpětná vazba 
od absolventů 

 Posílení image školy  

Rektorka 

Prorektor pro 

rozvoj a VV 

Manager PR 

90  90  90  90  90   
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Název 

strategické 

priority 

Aktivity 

  

Očekávaný výsledek 

  

Odpovídá 

  

Harmonogram aktivit v letech 2016 

- 2020 a kalkulovaný nárůst ročních 

nákladů (v tis. Kč) a priorita aktivity 

Pozn. ke zdrojům 

krytí a zabezpečení 

  

Dílčí priority 2016 2017 2018 2019 2020 

Kontakt s 

partnery školy 

 Info o škole a 
činnosti 

 Koordinace pro 
činnosti - praxe, 
VaV/tvůrčí činnost, 
projekty 

 Zveřejňování na webu školy 

 Účast partnerů v komisích 
školy 

 Systematická revize dopadu 
komunikace 

 1 akce ročně pro partnery 

Rektorka 

Prorektor pro 

rozvoj a VV 

Manager PR  

Manager 

odborných praxí 

600  600  600  600  600    

ODBORNÁ SPOLUPRÁCE V RÁMCI ČR   780         780         780         780         780     vlastní 

zdroje/projekty OP 

VVV 

Odborné akce 

školy 

Posílení odborné 

činnosti školy ve 

spolupráci s partnery 

z oboru či vzdělávání 

 3 konference (akce) za rok 

 Zapojení 100 studentů 

 Zapojení relevantních 
odborných institucí 

Rektorka 

Prorektor pro 

tvůrčí činnost a 

MV 

Manager PR 

520  520  520  520  520    

Reprezentace 

vysokých škol 

Zapojení do 

relevantních uskupení 

VŠ (profesně 

zaměřených), 

zdravotnických, 

soukromých 

 Informace o trendech 

 Každoroční 
plán/vyhodnocení dopadu a 
zapojení školy (ČKR, RVŠ, 
AVV NZP, SPTV ...) 

Rektorka 

Prorektor pro 

rozvoj a VV 

Manager PR 

260  260  260  260  260    

VAZBA NA TRENDY PRAXE     60           60           60           60           60     vlastní zdroje 

Trendy a 

informace 

 Role vedení školy 

 Odborné komise 

 Pravidelné hodnocení trendů  

 Zapojení 2/3 akademických 
pracovníků do odborných 

Rektorka 

Prorektor pro 

10  10  10  10  10    
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Název 

strategické 

priority 

Aktivity 

  

Očekávaný výsledek 

  

Odpovídá 

  

Harmonogram aktivit v letech 2016 

- 2020 a kalkulovaný nárůst ročních 

nákladů (v tis. Kč) a priorita aktivity 

Pozn. ke zdrojům 

krytí a zabezpečení 

  

Dílčí priority 2016 2017 2018 2019 2020 

  Revize profilu 
absolventa  

pracovních komisí na 
regionální, národní i 
mezinárodní úrovni 

 Revize profilu absolventa 
(výstupů z učení) 

rozvoj a VV 

Prorektor pro 

pedagogickou 

činnost 

Odborné praxe Systematizace řízení 

praxí v rámci řízení 

kvality 

 Kvalita zabezpečení 
odborných praxí, zvýšené 
povědomí o škole, zpětná 
vazba 

 Rozšíření nabídky pracovišť 
pro praxi i mimo spádovou 
oblast – průřezově celá ČR 

 Alespoň 90 % pracovišť pro 
odbornou praxi s akreditací 
MZ. 

Rektorka 

Prorektor pro 

pedagogickou 

činnost 

Manager 

odborných praxí 

50  50  50  50  50    

FLEXIBILITA A RELEVANCE VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY  2 080      2 080      2 080      2 080      2 080     projekty OP 

VVV/školné 

Profilace školy 

a studia 

 Reagování na 
legislativní změny 

 Revize strategie a 
priorit 

 Vymezení profilu 

 Mapování trhu a 
požadavků 

 Příklady dobré 
praxe 

 Kompatibilita vnitřních 
předpisů s platnou 
legislativou 

 Každoroční shrnutí vývoje 
trhu ve vazbě na 
programovou nabídku 

 Roční plán vzdělávací 
nabídky 

 Revize strategie po 2 letech 

Rektorka 

Prorektor pro 

rozvoj a VV 

Manager PR 

580  580  580  580  580    
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Název 

strategické 

priority 

Aktivity 

  

Očekávaný výsledek 

  

Odpovídá 

  

Harmonogram aktivit v letech 2016 

- 2020 a kalkulovaný nárůst ročních 

nákladů (v tis. Kč) a priorita aktivity 

Pozn. ke zdrojům 

krytí a zabezpečení 

  

Dílčí priority 2016 2017 2018 2019 2020 

Kombinovaná 

forma studia 

 Adaptace studijních 
plánů, metod učení 

 Zpracování 
studijních opor 

Akreditace kombinované 

formy pro všechny stávající 

obory 

Rektorka 

Prorektor pro 

pedagogickou 

činnost 

Garanti 

programů 

Vedoucí kateder 

350  350  350  350  350    

Nové studijní 

programy 

 Inovace studijních 
programů  

 Nový bakalářský 
program 

 Spolupráce na 
magisterském 
programu s jinou 
VŠ 

 Akreditace kombinované 
formy programů ZZ a PA  

 1 nový bakalářský program  

 Společný základ stávajících 
studijních programů 

 Magisterský studijní program 
s jinou VS 

Rektorka 

Prorektor pro 

pedagogickou 

činnost 

Prorektor pro 

rozvoj a VV 

350  350  350  350  350    

Prostupnost a 

uznávání 

 Mapování 
zkušeností s 
uznáváním 
předchozího 
vzdělávání 

 Adaptace vnitřních 
pravidel 

Nastavení pravidel pro 

uznávání předchozího 

vzdělávání (VOV, NFIL) ve 

vnitřních předpisech 

Rektorka 

Prorektor pro 

pedagogickou 

činnost 

Manager kvality 

250  250  250  250  250    

Zahraniční 

studenti v ČJ 

Mapování a 

vyjasnění podmínek, 

přípravné kurzy, 

 10 zahraničních studentů 
ročně  

 Nastavení pravidel pro 

Rektorka 

Prorektor pro 

pedagogickou 

550  530  550  530  550    
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Název 

strategické 

priority 

Aktivity 

  

Očekávaný výsledek 

  

Odpovídá 

  

Harmonogram aktivit v letech 2016 

- 2020 a kalkulovaný nárůst ročních 

nákladů (v tis. Kč) a priorita aktivity 

Pozn. ke zdrojům 

krytí a zabezpečení 

  

Dílčí priority 2016 2017 2018 2019 2020 

koordinace, 

propagace 

studium zahraničních 
studentů 

činnost 

Manager kvality 

Manager PR 

PROPOJENÍ STUDIA A TVŮRČÍ ČINNOSTI      610         610         610         610         610     vlastní 

zdroje/projekty OP 

VVV 

Profil školy v 

tvůrčí činnosti 

 Vymezení profilu a 
možností školy v 
oblasti transferu 
výstupů VaV/tvůrčí 
činnosti 

 Rozvoj lidských 
zdrojů pro 
VaV/tvůrčí činnost 
a vývoj  

 Profil pojetí VaV/tvůrčí 
činnosti - tvůrčí činnosti na 
škole 

 Zapojení do 1 projektu pro 
rozvoj lidských zdrojů  

Rektorka 

Prorektor pro 

tvůrčí činnost a 

MV 

Prorektor pro 

rozvoj a VV 

Projektový 

manager 

80  80  80  80  80    

Iniciace 

projektů 

 Mapování možnosti 
projektů (EU, ČR) 

 Komunikace se 
zdravotnickými 
zařízeními a 
dalšími 
relevantními 
partnery 

 Aktualizovaný přehled 
projektů  

 Alespoň 3 malé inovativní 
projekty 

 Zapojení 40 studentů ročně 

Rektorka 

Prorektor pro 

tvůrčí činnost a 

MV 

Projektový 

manager 

Manager 

zahraniční 

spolupráce 

530  530  530  530  530    
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Název 

strategické 

priority 

Aktivity 

  

Očekávaný výsledek 

  

Odpovídá 

  

Harmonogram aktivit v letech 2016 

- 2020 a kalkulovaný nárůst ročních 

nákladů (v tis. Kč) a priorita aktivity 

Pozn. ke zdrojům 

krytí a zabezpečení 

  

Dílčí priority 2016 2017 2018 2019 2020 

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE      240         240         240         240         240     jednoroční 

plán/projekty OP 

VVV 

Plán 

mezinárodní 

spolupráce 

 Analýza kapacit 
školy 

 Identifikace 
vhodných zemí a 
partnerů pro 
spolupráci 

 Komunikace 
s potenciálními 
partnery 

 Zpracování informace o 
profilu a kapacitě školy pro 
zahraniční partnery 

 Vytvoření seznamu 
potenciálních partnerů a 
kontakty 

 Uzavření nových smluv o 
spolupráci 

Rektorka 

Prorektor pro 

rozvoj a VV 

Prorektor pro 

tvůrčí činnost a 

MV 

Manager 

zahraniční 

spolupráce 

Manager PR 

60  60  60  60  60    

Projekty Iniciace malých 

projektů s 

mezinárodní účastí 

Zapojení do 2 projektů s 

mezinárodní účastí 

Rektorka 

Prorektor pro 

tvůrčí činnost a 

MV 

Manager 

zahraniční 

spolupráce 

180  180  180  180  180    

PODPORA MOBILITY      380         380         380         380         380     vlastní zdroje 

Jazykové 

vybavení 

 Podpora 
jazykového 
vybavení studentů 

 Alespoň 10 studentů/rok v 
jazykových kurzech 

 Partner pro přípravu 

Rektorka 

Prorektor pro 

150  150  150  150  150    
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Název 

strategické 

priority 

Aktivity 

  

Očekávaný výsledek 

  

Odpovídá 

  

Harmonogram aktivit v letech 2016 

- 2020 a kalkulovaný nárůst ročních 

nákladů (v tis. Kč) a priorita aktivity 

Pozn. ke zdrojům 

krytí a zabezpečení 

  

Dílčí priority 2016 2017 2018 2019 2020 

 Podpora 
jazykového 
vybavení 
zahraničních 
studentů 

zahraničních studentů ped. činnost  

Manager 

programu 

Erasmus 

Mobility  Odborné praxe 
v zahraničí 

 Projekty s 
relevantními 
zahraničními 
partnery 

 Podpora mobility 
studentů 

 5 studentů/rok na 
studium/praxi v zahraničí 

 1 projekt s relevantním 
zahraničním partnerem pro 
studenty nebo pracovníky 
VŠ  

Rektorka 

Prorektor pro 

pedagogickou 

činnost 

Prorektor pro 

tvůrčí činnost a 

MV  

Manager 

programu 

Erasmus+  

230  230  230  230  230    

ROZVOJ A OBNOVA INFRASTRUKTURY 400               400               400               400               400               vlastní 

zdroje/projekty OP 

VVV 

Podpůrné 

procesy 

Průběžná inovace 

vybavení a techniky 

 Udržení srovnatelného stavu 
infrastruktury a vybavení 
školy 

 Optimalizace podpůrných 
procesů a jejich 
elektronizace 

Ředitel 

Prorektor pro 

rozvoj a VV  

ICT koordinátor 

400  400  400  400  400    
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Název 

strategické 

priority 

Aktivity 

  

Očekávaný výsledek 

  

Odpovídá 

  

Harmonogram aktivit v letech 2016 

- 2020 a kalkulovaný nárůst ročních 

nákladů (v tis. Kč) a priorita aktivity 

Pozn. ke zdrojům 

krytí a zabezpečení 

  

Dílčí priority 2016 2017 2018 2019 2020 

Materiální a 

technické 

zázemí 

Vybudování 

odborných učeben a 

kabinetů 

Zabezpečení zázemí pro nově 

akreditované programy nebo 

kombinované formy studia  

Ředitel  

Prorektor pro 

rozvoj a VV 

 

500 500 500 500 500  

Informační 

systém 

Vybudování a 

implementace 

vnitřního a vnějšího 

informačního 

systému  

 Nový IS  

 Optimalizace řízení 
vzdělávacího procesu – 
webové stránky 

 Optimalizace knihovnických 
služeb a jejich propojení do 
systému 

Ředitel 

Prorektor pro 

rozvoj a VV 

Projektový 

manager 

Manager PR 

1 600 900 800 - -  

CELKEM 

NÁKLADY 

mil. Kč         11,5    10,8        10,7          9,9          9,9       

 

 

Legenda 

 

priorita vysoká střední nízká 

 


