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PŘEDMLUVA 

 

Dodatek ke Zprávě o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi 

souvisejících činností Vysoké školy zdravotnické, o. p. s. (dále též „Dodatek ke Zprávě 

o vnitřním hodnocení kvality VŠZ“ nebo jen „Dodatek ke Zprávě“) je zpracován podle § 77b 

odst. 3 písm. b) a c) Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 

zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon“). Dodatek 

k vnitřnímu hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností je zpracován 

v souladu s Pravidly systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících 

činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností VŠZ 

schválenými dne 27. 4. 2017 pod č. j. MŠMT-10767/2017-2. 

 

Dodatek ke Zprávě o vnitřním hodnocení kvality VŠZ je zpřístupněn elektronicky na 

internetových stránkách VŠZ (https://www.vszdrav.cz/uredni-deska/hodnotici-zpravy).  
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1  SYSTÉM ZAJIŠŤOVÁNÍ A VNITŘNÍHO HODNOCENÍ KVALITY 

 

Rada pro vnitřní hodnocení zasedala v roce 2021 jedenkrát řádně a jedenkrát hlasovala 

per rollam. Zápisy ze zasedání jsou uloženy na intranetu Vysoké školy zdravotnické (IS VŠZ).  

Počátkem roku 2022 Rada pro vnitřní hodnocení připravila první verzi Dodatku za rok 2021 ke 

Zprávě o vnitřním hodnocení kvality, který byl následně projednán a schválen Akademickou 

radou v červnu téhož roku.  

Na zasedání Rady pro vnitřní hodnocení byly schvalovány změny garantů studijních 

programů, posuzována realizace nápravných opatření udělených studijnímu programu, 

hodnoceno naplňování doporučení Rady NAÚ institucionálnímu prostředí a byly realizovány 

diskuze k obsahu a přípravě kontrolní zprávy k 30. září 2021. 

 

1.1  Složení Rady pro vnitřní hodnocení 

Rada pro vnitřní hodnocení je osmičlenný akademický samosprávný orgán VŠZ. 

K 2. lednu 2021 bylo složení Rady pro vnitřní hodnocení následující: 

Předseda 

doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. 

Místopředseda 

Ing. Soňa Jexová, PhD.  

Členové: 

prof. MUDr. Zdeněk Seidl, CSc. 

doc. MUDr. Lidmila Hamplová, PhD. 

Mgr. Eva Marková, Ph.D.   

Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D.  

doc. MUDr. Alena Měchurová, CSc.  

Zástupce studentů: 

Alžběta Kuncová 

1.2 Změny vnitřních předpisů a řídících aktů  

V kalendářním roce 2021 VŠZ reagovala na pandemickou situaci vydáním Rozhodnutí 

rektorky č. 1/2021 k nesplněným studijním předmětům v akademickém roce 2020/2021, 
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kterým bylo mimořádně povoleno absolvování nesplněných studijních předmětů ze zimního 

semestru do konce měsíce června 2021, a to na základě podání žádosti studenta o rektorský 

termín na studijní oddělení do 15. 4. 2021. 

V LS roku 2021 byl odeslán na MŠMT inovovaný Statut, Pravidla systému zajišťování 

a vnitřního hodnocení kvality, vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Vysoké školy 

zdravotnické, o. p. s., Stipendijní řád, Studijní a zkušební řád a Vnitřní mzdový předpis. 

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).  

V zimním semestru akademického roku 2021/2022 řešilo režim výuky 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. 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, kteří byli očkovaní, je mít nemuseli. 

V souladu se studijním a zkušebním řádem VŠZ, o. p. s. Čl. 11, bod 7 byl rektorkou 

i vydán pokyn k zabezpečení rovného přístupu při hodnocení testů realizovaných v rámci 

hodnocení studentů (Pokyn rektorky č. 1/2021 k zabezpečení rovného přístupu při hodnocení 

testů studentů VŠZ, o. p. s.), který stanovil procentuální vymezení odpovídající jednotlivým 

klasifikačním stupňům uvedeným ve studijním a zkušebním řádu Čl. 11 bod 7 

 

1.3 Činnost Rady pro vnitřní hodnocení VŠZ  

V roce 2021 byly aktivity zaměřeny kromě standardních činností na úrovni Rady pro 

vnitřní hodnocení, vedení kateder i na hodnocení kvality vzdělávací činnosti ze strany studentů 

a absolventů také na hodnocení a oceňování akademických pracovníků za vzdělávací činnost.  
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Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. má zpracovanou strategii ke zvyšování vzdělání 

pedagogických pracovníků. Tato strategie má přímou vazbu na finanční ohodnocení uvedených 

pracovníků. 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. 

Zvýšená pozornost byla věnována přípravě nového akreditovaného studijního programu 

Fyzioterapie. V akademickém roce 2021/2022 byl otevřen 1. ročník.  

V průběhu 1. poloviny roku 2021 se Rada pro vnitřní hodnocení věnovala zejména 

hodnocení kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti na VŠZ v rámci projednávání předkládané 

kontrolní zprávy ke studijnímu programu Porodní asistence. 

 

1.4 Doporučená opatření pro následující období  

V rámci projednání předložené kontrolní zprávy studijního programu Porodní asistence 

Rada NAÚ požádala o předložení nové kontrolní zprávy do 31. října 2023, a to rozsahu příloh 

B-IIa, B-III a C-I žádosti o akreditaci. V této souvislosti je nutné zaměřit se na personální 

zabezpečení studijního programu a aktualizaci studijní literatury.   
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2  VNITŘNÍ HODNOCENÍ KVALITY  

 

Směrnicí rektorky č. 4/2017 ke stanovení oblastí vnitřního hodnocení na VŠZ, o. p. s. pro 

kalendářní roky 2018-2022 byly v rámci vnitřního hodnocení hodnocené oblasti rozděleny na: 

- pedagogickou činnost  

- tvůrčí, projektová a publikační činnost  

- zahraničních styků a Erasmus+ 

- spolupráci s praxí a PR 

- absolventy 

 

2.1  Vzdělávací činnost 

Na VŠZ v roce 2021 studovalo celkem 663 studentů z toho v prezenční formě studovalo 

283 studentů, v kombinované formě 380 studentů.  

 Pro jednotlivé studijní programy bylo realizováno přijímací řízení, které bylo 

vyhlášeno a proběhlo v souladu s podmínkami vyhlášenými Směrnicí rektorky č. 1/2021 ze dne 

4. 1. 2021, Dodatkem č. 1 k této směrnici ze dne 15. 2. 2021, Dodatkem č. 2 ze dne 4. 5. 2021 

a Směrnicí č. 3/2021 ze dne 2. 5. 2021. Informace o otevíraných studijních programech, jakož 

i o podmínkách přijetí ke studiu byly prezentovány na dnech otevřených dveří, na internetových 

stránkách, v propagačních materiálech školy a v Učitelských novinách. Zájemci měli možnost 

ověřit si vstupní znalosti v testech nanečisto. 

 Do přijímacího řízení bylo podáno celkem 621 přihlášek, z toho ve studijním 

programu:  Všeobecné ošetřovatelství 322, Porodní asistence 70, Zdravotnické záchranářství 

147, Fyzioterapie 82. Počet přijatých uchazečů byl 583 z toho ve studijním programu: 

Všeobecné ošetřovatelství 316, Porodní asistence 70, Zdravotnické záchranářství 146, 

Fyzioterapie 51. Počet studentů zapsaných ke studiu byl 424, z toho ve studijním programu: 

Všeobecné ošetřovatelství 241, Porodní asistence 48, Zdravotnické záchranářství 100, 

Fyzioterapie 35. Počet uchazečů proti roku 2020 vzrostl o 68 %. Počet zapsaných ke studiu se 

zvýšil proti roku 2020 o 59 %, z toho ve studijním programu: Všeobecné ošetřovatelství růst 

o  63 %, Porodní asistence o 112 %, Zdravotnické záchranářství o 73 %. Studijní program 

Fyzioterapie byl otevřen poprvé. 

Proti roku 2020 došlo k výraznému nárůstu zájmu o zdravotnické nelékařské obory ve 

všech studijních programech, v prezenční i kombinované formě. Zvýšený zájem si 
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vysvětlujeme i pandemickou koronavirovou situací, kdy se projevila potřebnost a důležitost 

zdravotnických nelékařských pracovníků a velké možnosti uplatnění absolventů těchto oborů 

v praxi. VŠZ se v této souvislosti řídila Metodickým pokynem NAÚ k využívání nástrojů 

distančního vzdělávání v prezenční a kombinované formě studia v akademickém roce 2020/21 

ze dne 27. 8. 2020 a Rozhodnutím MŠMT o zvláštních oprávněních veřejných a soukromých 

vysokých škol při mimořádné situaci z března 2021 pod Čj. MSMT-6358/2021-1. 

V letním semestru 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. Vyhodnocení testů obdržel student při výuce nebo 

elektronicky prostřednictvím IS VŠZ, případné dotazy byly řešeny individuálně. Pro testy či 

zkoušky ve škole platila hygienicko-epidemiologická pravidla dle vydávaných opatřeních 

ředitele, která přímo reflektovala aktuálně stanovená nařízení Vlády ČR, Ministerstva 

zdravotnictví, případně Ministerstva školství. V této souvislosti vydala rektorka VŠZ výše 

uvedené Rozhodnutí rektorky č. 1/2021 k nesplněným studijním předmětům v akademickém 

roce 2020/2021. 

Pandemie COVID-19 se promítla i do studijní neúspěšnosti – ve studijních 

zdravotnických programech v bakalářském studiu v prezenční formě 1.  ročníku bylo na škole 

evidováno celkem 23,5 % neúspěšných studentů. Celková studijní neúspěšnost dosáhla v roce 2021 

v průměru 13,56 %, byla však velmi rozdílná podle studijních programů a toto číslo bylo shodné s rokem 

2020.  

Studijní neúspěšností v jednotlivých studijních programech se zabývalo vedení školy 

a jednotlivé katedry v rámci hodnocení kvality výuky a studia i Rada pro vnitřní hodnocení. Po 

každém semestru následovala předmětová anketa, ve které studenti hodnotili mimo jiné 

obtížnost předmětů, přístup pedagogů a studijní literaturu.  

Z pedagogického hlediska byla činěna opatření ke standardizaci požadavků na metody 

hodnocení studia (např. způsobů zakončení předmětů, inovace studijních plánů). Studenti dále 

využívají možnosti opakování nebo přerušení vzdělávání. 

 VŠZ každoročně v rámci slavnostních promocí vyhlašuje a oceňuje nejlepší bakalářské 

práce. V roce 2021 to byla za studijní program Porodní asistence to byla bakalářská práce 

Kalinové Martiny na téma Dystokie ramének z pohledu porodní asistentky a Veithové Petry na 

téma Péče o ženu s porodním poraněním III. Stupně. Ve studijním programu Všeobecné 
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ošetřovatelství byla oceněna bakalářská práce Zrubecké Markéty na téma Edukace pacienta 

s hemoroidy. Ve studijním programu Zdravotnické záchranářství byly oceněny bakalářské 

práce studentů prezenční i kombinované formy studia, a to Dianové Veroniky na téma 

 Přednemocniční neodkladná péče u nevidomých a neslyšících pacientů, Zapletala 

Martina na téma Vývoj aplikace Záchranka od roku 2016, Červínkové Radky na téma  

E- learning jako vzdělávací metoda studentů oboru Zdravotnický záchranář a Andršové Evy na 

téma Intoxikace v přednemocniční péči 

 

2.2 Informace o dalším hodnocení VŠZ  

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. 

 

2.3 Doporučená opatření pro následující období 

VŠZ 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.). 

Kompletně všechny materiály jsou studentům přístupné prostřednictvím IS VŠZ nejen 

v průběhu výuky, ale také pro samostudium mimo školu. 

Prostřednictvím důsledného sledování a dodržování všech lhůt stanovených ve vnitřních 

předpisech a individuálního přístupu ke studentům dochází k prevenci a včasnému záchytu 

problémových situací, které jsou vždy proaktivně řešeny.  

Součástí komunikace a interakce se studenty je také Studentský parlament. Ten se koná 

pravidelně vždy 1x za semestr. Zde jsou projednávány témata, návrhy a náměty jak ze strany 

zástupců studijních skupin, tak ze strany vedení školy. 

V případě finanční insolvence se osvědčilo studentům nabízet možnost dohody na 

splátkovém kalendáři, ev. je na webových stránkách školy zveřejněn odkaz na bankovní 
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instituci nabízející možnost studentských půjček. Zvyšuje se počet studentů, kterým školné 

hradí zaměstnavatel. Stipendijní programy jednotlivých zdravotnických zařízení jsou 

studentům prezentovány prostřednictvím náborových akcí, na webových stránkách školy a na 

nástěnce. Tato varianta je také diskutována s vedením zdravotnických zařízení v rámci 

uzavírání bilaterálních smluv. 

Podporovat možnost absolvování volitelného předmětu „Český jazyk pro zahraniční 

studenty“ pro cizí státní příslušníky, kteří je mohli v r. 2021 využít. Tento volitelný předmět 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). 

  



11 
 

3 AKREDITACE STUDIJNÍCH PROGRAMŮ  

 

V kalendářním roce 2021 se nepřipravovaly nové akreditace. Finalizována byla 

kontrolní zpráva studijního programu Porodní asistence. 

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. 

 

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, nemá studijní programy tzv. joint/double/multiple degree, nemá akreditované 

studijní programy společně uskutečňované s jinou vysokou školou se sídlem v ČR, nemá 

akreditované studijní programy společně uskutečňované s vyšší odbornou školou. 
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4 TVŮRČÍ ČINNOST 

 

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) 

- vydávání monografií nebo zpracování jejich částí 

- tvorbu a revizi studijních textů a opor 

- publikování v recenzovaných časopisech domácích a zahraničních 

- tvorbu interaktivních učebních textů 

- recenzentní a editorské práce. 

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 

 

Za významné propojování vědecké a pedagogické práce s aplikační sférou je 

považováno členství akademických pracovníků v odborných komisích (resortních, 

institucionálních, profesních). 
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Přehled řešených grantů a projektů u realizovaných profesně zaměřených bakalářských 

studijních programů v roce 2021 

 

Na výzkum, vývoj a inovace byly v roce 2021 získány níže uvedené finanční prostředky 

(řešení všech níže uvedených projektů bylo realizováno přímo VŠZ): 

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 

Řešitel/spoluřešitel Názvy grantů a projektů získaných pro vědeckou, 
výzkumnou, uměleckou a další tvůrčí činnost v příslušné 
oblasti vzdělávání 

Zdroj Období 
 

VŠZ, o.p.s., TU Liberec, 
CSVŠ, v.v.i., SPTV, z.s.  

Osobní vzdělávací prostředí vysokoškolských studentů 
zdravotnických oborů č. TL03000205 

TAČR 2020-2023 

European Cooperation 
and Science technology 

Fostering and Strengthening Approaches to Reducing 
Coercion in European Mental Health Services. Číslo 

projektu: CA19133  
EU 2020-2024 

Přehled řešených projektů a dalších aktivit v rámci spolupráce s praxí u profesně zaměřeného bakalářského 
a magisterského studijního programu  
Pracoviště praxe Název či popis projektu uskutečňovaného ve spolupráci s 

praxí  
Období 

VŠZ, o. p. s. Perceived Effectiveness, Restrictiveness, and Compliance 
with Containment 

Measures against the Covid-19 Pandemic: An International 
Comparative Study in 

11 Countries  

2021 

VŠZ, o. p. s. Projekt Humanizing Healthcare Education through the use 
of Storytelling  

Erasmus+ č. 2019-1-ES01-KA203-065728  
2019-2021 

VŠZ, o. p. s. Studie ADI-COVID-19  
Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti  

 

 
VŠZ, o. p. s 

Personal safety of medical personnel in difficult 
professional situations (SAFEMEDIC) 

 Erasmus+ č. 2018-1-PL01-KA203-050652  
2019-2021 

VŠZ, o. p. s 
spoluřešitel projektu 

SZU 
hlavní řešitel projektu  

Efektivní podpora zdraví osob ohrožených chudobou a 
sociálním vyloučením 

ESF CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009439 
2018-2022 

VŠZ, o. p. s   
 

Zvyšování zdravotní gramotnosti osob v reprodukčním věku 
v oblasti prevence HIV/AIDS a ostatních STD aplikací 

metody krátké intervence     Evidenční číslo 1letého 
projektu MZ ČR HIV/AIDS 2305 

 

 
2021 
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personnel in difficult professional situations (SAFEMEDIC)" (Osobní bezpečí zdravotnického 

personálu v obtížných situacích) číslo projektu 2018-1 -PL01-KA203-050652 - 669 941,24 Kč. 

 

4.1 Doporučená opatření pro následující období  

Rada pro vnitřní hodnocení doporučuje nadále spolupracovat se Státním zdravotním 

ústavem a usilovat o získání dalších projektů z dotačního řízení MZ ČR. 
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5  INTERNACIONALIZACE  

 

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. 

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. 

Na počátku akademického roku 2021/2022 byli studenti informováni o možnostech 

výjezdů v případě, že se pandemická situace normalizuje. 

5.1 Doporučená opatření pro následující období  

Rada pro vnitřní hodnocení doporučuje po epidemiologické stabilizaci rozvíjet 

intenzivněji tuto oblast. 
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6  SPOLUPRÁCE A PROPAGACE 

 

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.  

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.  

V roce 2021 byl celkový počet platných smluv se subjektem aplikační sféry 52 (v roce 

2020 byl počet smluv 49). 

Na výuce v akreditovaných studijních programech se na VŠZ podílí 31 odborníků 

z aplikační sféry a 8 mentorů odborné praxe. 

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. 

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). 

 

6.1  Informační technologie 

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 
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zejména funkce spojené s administrací bakalářských prací (rezervace témat, schválení témat, 

včetně přihlašování ke státním závěrečným zkouškám. 

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. 

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 stránek výrazně přispěla k efektivnější navigaci uživatelů 

webu. Zároveň se redesignem webu došlo k optimalizaci zahraničních mutací (angličtina, 

němčina, ruština). 

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 %. 

6.2  Knihovna  

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 možné 

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. 

Od roku 2021 je fond kvalifikačních prací (bakalářských prací) elektronicky 

zpřístupňován přes registr vysokoškolských závěrečných prací Thesis.cz, kde jsou všechny 

práce nejen automaticky ukládány a zpřístupňovány, ale pracuje s velice sofistikovanými 

algoritmy pro hledání shody mezi prací studenta a dalšími podobnými elektronickými 

dokumenty je přes systém zajišťována také kontrola originalit. V knihovně jsou nadále 

zpracovávány a archivovány bakalářské práce v papírové podobě včetně materiálů s napojením 

na praxi (informační letáky, brožury, edukační karty apod.), které jsou součástí bakalářských 

prací našich studentů. 
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6.3  Zapojení VŠZ do dotazníkových šetření 

V letech 2019/2020 se Vysoká škola zdravotnická zúčastnila celorepublikových šetření, 

které zaštitovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a fakticky provádělo Centrum 

pro studium vysokého školství, v.v.i. (Absolvent 2018 a EUROSTUDENT VII). 

V případě že nejsou plánovaná centrální národní (případně mezinárodní) šetření, 

realizuje Vysoká škola zdravotnická vlastní dotazníkové šetření zaměřené na Hodnocení studia 

v daném akademickém semestru. Dotazníková šetření se týkala studentů všech ročníku a typů 

studia a zjišťuje, jak studenti vnímají prostředí VŠZ, s jakými problémy se při studiu nejčastěji 

setkávají, jak hodnotí odborné praxe a jednotlivé pedagogické pracovníky, co by jim pomohlo, 

aby zvládali studium lépe. 

Společně s Asociací vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických oborů 

realizuje Vysoká škola zdravotnická již několik let pravidelnou anketu týkající se budoucích 

plánů čerstvých absolventů a jejich případné zapojení do praxe. 

Pravidelné ankety probíhali také v rámci Dne otevřených dveří, a to i přesto, že 

z důvodu nepříznivé epidemiologické situace byl v roce 2021 realizován online. 

Dotazníkové šetření absolvují také zaměstnanci školy. Cílem šetření je monitorovat 

spokojenost zaměstnanců a celkovou atmosféru na pracovišti. 

 

6.4 Doporučená opatření pro následující období  

V roce 2021 došlo ke kompletní revizi dotazníku pro Hodnocení studia. Ten byl 

restrukturalizován tak, aby lépe korespondoval s cyklickými plošnými šetřeními (Eurostudent, 

Absolvent, …). Cílem je pak větší kontinuita dotazníkových šetření a možnost srovnávání mezi 

jednotlivými ročníky, ale také případně s celorepublikovým vzorkem.  

Efektivnost nového revidovaného dotazníku bude prověřena v rámci dalšího období 

s vyhlášením dalších celoplošných šetření. 
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ZÁVĚR 

 
Předkládaný Dodatek Zprávy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi 

souvisejících činností stručně charakterizuje stěžejní aktivity v oblasti zajišťování a hodnocení 

kvality realizované na VŠZ v roce 2021. Lze konstatovat, že jsou postupně naplňovány cíle, 

které si VŠZ vytýčila v souvislosti s přijatým dokumentem “Pravidla systému zajišťování 

a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností na VŠZ“. 

Ve sledovaném období byla především předložena kontrolní zpráva NAÚ ke studijnímu 

programu Porodní asistence a zahájena realizace studijního programu Fyzioterapie.  

 

 

V rámci pandemie COVID-19 se VZŠ v roce 2021 zapojila do následujících aktivit: 

- zapojení akademického pracovníka do realizace Studie ADI-COVID-19. Realizátor 

studie: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, které je součástí Odboru 

protidrogové politiky Úřadu vlády České republiky. Součástí studie je testování 

rychlým testem na detekci protilátek proti SARS-CoV-2 a sběr údajů pomocí dotazníku 

- zapojení akademického pracovníka do realizace výzkumu Perceived Effectiveness, 

Restrictiveness, and Compliance with Containment Measures against the Covid-19 

Pandemic: An International Comparative Study in 11 Countries.  

Výstupy články: GEORGIEVA, I., P. LEPPING, V. BOZEV, J. LICKIEWICZ, J. 

PEKARA, S. WIKMAN, M. LOSEVIČA, B.N. RAVEESH, A. MIHAI and T. 

LANTTA. Prevalence, New Incidence, Course, and Risk Factors of PTSD, Depression, 

Anxiety, and Panic Disorder during the Covid-19 Pandemic in 11 Countries. World 

Journal of Advance Healthcare Research. (Basel). 2021, Jun 3;9(6):664. doi: 

10.3390/healthcare9060664. IF 3.458.  

GEORGIEVA, I., T. LANTTA, J. LICKIEWICZ, J. PEKARA, S. WIKMAN, M. 

LOSEVICA, B.N. RAVEESH, A. MIHAI and P. LEPPING. Perceived Effectiveness, 

Restrictiveness, and Compliance with ContainmentMeasures against the Covid-

19Pandemic: An International Comparative Study in 11 Countries. Int. J. Environ. 

Res. Public Health. 2021,18, 3806.  https://doi.org/10.3390/ijerph18073806 IF=2,849 

Hlavní řešitel: Bulharsko, zapojené země: United Kingdom, Netherlands, Finland, 

Poland, India, Czech Republic, Sweden, Latvia, Romania 
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- aktivní výkon zdravotní služby v pražských nemocnicích (VFN – III. Interní klinika 

expektační ošetřovací jednotka přijímající pacienty k potvrzení či vyloučení nákazy 

COVID19, geriatrické odd.; Nemocnice Bohnice – Centrum krizové intervence) a ZZS 

hl. m. Prahy pedagogy a THP školy v rámci dohod mimo pracovní poměr – celkem 7 

osob   

 

Účast a přednášková činnost na konferencích a seminářích v rámci CŽV. 

- Ošetřovatelská péče v době covidové. 16. vědecká konference s mezinárodní účastí.  1. 
června 2021, Praha, on-line. 

 
Z uvedených informací vyplývá, že ačkoli činnosti VŠZ (včetně aktivit v oblasti zajišťování 

a hodnocení kvality) byly ovlivněny opatřeními proti šíření covidu-19, podařilo se vysoké škole 

na tyto změny reagovat a procesy přizpůsobit mimořádné situaci, zejména jejich převedením 

do online podoby. 

 

 
 
 
 
V Praze dne 23. května 2021      
 
 
 
 
 
 

doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD., v. r. 
rektor 

 


