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1. ÚVOD
Fakulta zdravotnických studií vznikla v červnu roku 2008 sloučením Vysoké
školy v Plzni, o.p.s. a Západočeské univerzity v Plzni. Stala se tak nejmladší fakultou
Západočeské univerzity a rozšířila nabídku vzdělávání o zdravotnické obory, které
dosud Západočeská univerzita neměla.
Fakulta zdravotnických studií zahájila svůj první akademický rok v září roku
2008 a tento rok je pro ni rokem transformačním. Je tak vnímám i vedením
Západočeské univerzity, ostatními fakultami, ústavy a součástmi univerzity. Hlavním
cílem je vzájemnou koordinací jednotlivých procesů provést plnou integraci Fakulty
zdravotnických studií do studijního prostředí Západočeské univerzity.
Budeme pokračovat v jednáních s dalšími fakultami a ústavy Západočeské
univerzity a podpoře při akreditaci a zajišťování výuky. Ve spolupráci s Centrem
informačních technologií dojde k úplnému převedení studijní agendy do systému
STAG.
Vzhledem k velkému podílu praktické výuky ve studijních programech je pro
fakultu velmi důležité, že se podařilo uzavřít všechny smlouvy pro zabezpečení
odborné praxe a to zejména s Fakultní nemocnicí v Plzni, ale i státními a privátními
organizacemi Plzeňského regionu. V této činnosti budeme i nadále pokračovat a to
s cílem uzavřít smlouvy i pro připravované navazující magisterské programy. Budeme
pokračovat i v navázané spolupráci s Magistrátem města Plzně, s dalšími orgány státní
správy, profesními organizacemi a firmami zabývajícími se výrobou a prodejem
zdravotnické techniky a pomůcek. Hlavním záměrem těchto aktivit bude propagace
Fakulty zdravotnických studií jako nové součásti Západočeské univerzity nejen
v našem regionu, ale i v celé České republice.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, Aktualizace dlouhodobého záměru
Fakulty zdravotnických studií vychází hlavně z dlouhodobého záměru předcházející
instituce a do konce září 2009 bude vedení Západočeské univerzity předložen nový
dlouhodobý záměr Fakulty zdravotnických studií na období 2009 – 2012. Ten bude
vycházet z dlouhodobého záměru Západočeské univerzity (2006 – 2010).
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2. STRUKTURA STUDIJNÍCH PROGRAMŮ
2.1 Současný stav
Fakulta zdravotnických studií nabízí studium ve 3 studijních programech
se 7 studijními obory v prezenční formě studia. Pouze obor Všeobecná sestra je
vyučován i ve formě kombinované.

Studijní program
Ošetřovatelství
obory:

Všeobecná sestra
Porodní asistentka

Studijní program
Specializace ve zdravotnictví
obory: Fyzioterapie
Ergoterapie
Radiologický asistent
Zdravotnický záchranář

obor:

Studijní program
Veřejné zdravotnictví
Ochrana veřejného zdraví

Forma studia

Délka
studia

prezenční
kombinovaná
prezenční

3 roky
3 roky
3 roky

Forma studia

Délka
studia

prezenční
prezenční
prezenční
prezenční

3 roky
3 roky
3 roky
3 roky

Forma studia

Délka
studia

prezenční

3 roky

Platnost
akreditace
do
2014
2014
2014

2014
2014
2012
2012

2012

Studijní programy jsou koncipovány dle požadavků WHO a EU, respektují
Sorbonnskou deklaraci a další dokumenty jako je Lisabonská úmluva nebo
Světová deklarace o vysokém školství v 21. století.
Odborná způsobilost k výkonu povolání všech studijních oborů je
upravena zákonem o nelékařských povoláních č. 339/2008 Sb., v úplném znění
Zákona č. 96/2004 Sb.,
Obsah studia jednotlivých oborů vychází z vyhlášky č. 424/2004, kde jsou
přesně stanoveny činnosti nelékařských zdravotnických pracovníků a dále
z vyhlášky č. 39/2005 Sb., která stanoví minimální požadavky na studijní
programy pro jednotlivá zdravotnická povolání.

2.2 Navazující magisterská studia
Jednou z hlavních priorit FZS pro nadcházející období bude příprava
navazujících magisterských programů k akreditačnímu řízení.
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Na základě doporučení Vědecké rady Fakulty zdravotnických studií a
Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií budou připravovány tyto
studijní programy:
a) Do 1 roku:
- 2letý navazující magisterský program „Ošetřovatelství“ a to ve spolupráci
se Zdravotně sociální fakultou Jihočeské univerzity v Českých
Budějovicích. Forma studia prezenční a kombinovaná, určeno pro bakaláře
studijního oboru Všeobecná sestra.

b) Do 2 let:
- 2letý navazující magisterský program „Porodní asistence v komunitní
péči“. Forma studia prezenční, určeno pro bakaláře studijního oboru
Porodní asistentka.
- 2letý navazující magisterský program „ Management a výzkum ve
zdravotnictví“. Forma studia prezenční a kombinovaná, určeno pro
všechny absolventy bakalářských nelékařských profesí. Tento studijní
program v současné době není v nabídce žádné vysoké školy v České
republice a bude velkým přínosem hlavně pro ty bakalářské obory, které
navazující magisterské studium nemají (ani není Zákonem č. 339/2008
Sb., upraven).
Po úspěšné akreditaci bude fakulta při realizaci výuky spolupracovat
s dalšími fakultami Západočeské univerzity. Půjde zejména o Fakultu
pedagogickou, Fakultu filozofickou a Fakultou elektrotechnickou. Za zvlášť
významný úkol považujeme udržení spolupráce s Lékařskou fakultou Univerzity
Karlovy v Plzni.
Nabídka současných i nově připravovaných studijních oborů je plně
v souladu se společenskou potřebou.

3. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
Pro přijímací řízení v červnu roku 2009 jsme zachovali osvědčený model
z minulých let, kdy uchazeči o studium všech oborů skládají písemný test z biologie
člověka. Vzhledem k tomu, že se ke studiu mohou hlásit uchazeči ze všech středních
škol a gymnázií nabízíme prostřednictvím Oddělení celoživotního vzdělávání tzv.
„Přípravný kurz“. Účastníci kurzu v jeho závěru absolvují kontrolní test, jehož
výsledky jsou započítány při přijímacích zkouškách. V minulých letech se na kurz
hlásilo v průměru 120 uchazečů, letos jich přišlo 300.
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K národním srovnávacím zkouškám fakulta zatím nepřistoupila. Jedním
z hlavních důvodů je i to, že nejsou zcela pozitivně hodnoceny na jiných fakultách
obdobného zaměření v České republice.
Fakulta bude i nadále pokračovat v propagaci studia a to zejména pořádáním
besed se studenty středních škol a gymnázií, organizováním Dne otevřených dveří, ale
také i podporou všech mimoškolních aktivit a dobrovolných akcí našich studentů.
Zároveň se v tomto roce i aktivně zapojí do akcí Západočeské univerzity (např. Dny
vědy a techniky v ulicích, České akademické hry). Všechny tyto akce chápeme jako
podporu propagace Fakulty zdravotnických studií a vedou k větší informovanosti
veřejnosti o studiu jednotlivých zdravotnických oborů.

4. UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE
Uplatnění absolventů je jeden z ukazatelů, které fakulta pravidelně sleduje.
V dotaznících, které nám studenti vyplňují v období státních závěrečných zkoušek,
zjišťujeme, zda studenti již zaměstnání mají, nebo chtějí dále studovat, či nemohou
zaměstnání sehnat. Tento systém se nám v letech minulých velmi osvědčil a budeme
v něm pokračovat.
Naši absolventi bez problémů nachází uplatnění na trhu práce. Jejich velký
nedostatek vede mnoho zdravotnických zařízení k tomu, že nám již od února zasílají
pro studenty třetích ročníků, nabídky na zaměstnání. Výjimkou nejsou ani žádosti o
umožnění setkání se studenty jednotlivých oborů.
To, co se nám nedaří, je zpětná vazba od tzv. prvního zaměstnavatele. Zvolili
jsme již několik forem, ale vždy s velmi malou návratností dotazníků. A tak bychom
se chtěli na tento proces zaměřit.

5. CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
V září 2008 zahájilo v plném rozsahu svou činnost Oddělení celoživotního
vzdělávání. V rámci transformace jsme předali na Ústav celoživotního vzdělávání
Západočeské univerzity Univerzitu třetího věku (U3V) a ostatní činnosti jsme si
ponechali. Přesto jsme se celý akademický rok 2008/2009 na U3V podíleli nejen
lektorsky, ale i organizačně.
Zachování Oddělení celoživotního vzdělávání na Fakultě zdravotnických studií
má pro nás velký význam. V rámci tohoto oddělení jsou pořádány např.:
- certifikované kurzy Ministerstva zdravotnictví ČR pro zdravotnické
pracovníky našeho regionu, tedy i pro naše absolventy,
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-

ve spolupráci se zdravotnickými zařízeními a Fakultní nemocnici Plzeň
jednodenní školení a semináře dle potřeb zdravotnické praxe,
vzdělávací akce pro laickou veřejnost a ÚMO 1 Plzeň (např. Škola zad, Zdravá
výživa, kurzy první pomoci).

Z výše uvedeného vyplývá, že pořádání aktivit tohoto oddělení jsou pro fakultu
nejen zdrojem finančních prostředků, ale dále se na těchto akcích setkáváme
s uchazeči o studium, s našimi absolventy, udržujeme velmi dobré vztahy na bázi
vzájemné pomoci se zdravotnickými zařízeními a v neposlední řadě jde i o propagaci
školy na veřejnosti.
Legislativa České republiky přímo ukládá všem zdravotnickým pracovníkům
dále se vzdělávat a to za účelem udržitelnosti způsobilosti k výkonu daného povolání.
Vzhledem k této skutečnosti, si za jeden z hlavních cílů fakulta stanovila, stát
se centrem dalšího vzdělávání zdravotnických pracovníků našeho regionu.

6. PERSONÁLNÍ PROBLEMATIKA, KVALIFIKAČNÍ RŮST
Vzdělávání zdravotnických pracovníků prošlo od počátku roku 2000 velkou
legislativní změnou. V České republice nebyla ani jedna vysoká škola, která by
umožňovala získání rigorózní zkoušky, Ph.D. či docentury v oblasti ošetřovatelství.
Tak, jak postupně docházelo ke změnám, tak naši pedagogové získávali další
vzdělávání.
Fakulta bude i nadále podporovat kvalifikační růst svých pedagogů a to
zejména s možností studia na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity. Zvýšení
kvalifikace pedagogů, větší podíl doktorandů, ale i docentů je zcela nezbytností pro
naplnění cíle – zavedení navazujícího magisterského studia.
Vedení fakulty bude podporovat kvalitní personální zabezpečení všech kateder,
neboť to je hlavní předpoklad pro udržení akreditace všech bakalářských oborů.
Využijeme k tomu i motivačních prostředků, které budou oceňovat aktivity ve výuce,
ale hlavně v oblasti výzkumné a vývojové činnosti. V souvislosti se zabezpečením
všech studijních oborů budeme velmi intenzivně spolupracovat s Lékařskou fakultou
Univerzity Karlovy v Plzni, ale podporovat i účast na výuce špičkových odborníků
z jiných fakult v České republice.
Vzhledem k tomu, že naše bakalářské programy mají velkou část praktické
výuky, budeme podporovat a snažit se udržet na vysoké úrovni účast odborníků
z praxe na výukovém procesu.
Udržení dostatečného počtu školitelek-mentorek z Fakultní nemocnice Plzeň a
jiných zdravotnických zařízení města Plzně pro zabezpečení kvalitní praktické výuky,
je pro fakultu jednou z hlavních priorit.
Odborníci z praxe se dále podílejí i na teoretické výuce (jsou našimi externími
pedagogy), vykonávají funkci odborných garantů, účastní se Státních závěrečných
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zkoušek, vedou či oponují bakalářské práce. Ve vzájemném propojení teorie a praxe
začínáme rozvíjet i výzkumnou a tvůrčí činnost fakulty.
Za zcela samozřejmou v oblasti personální politiky považujeme i péči o ostatní
zaměstnance fakulty. Budeme dbát na to, aby i oni byli dostatečně motivováni k tomu,
že budou odvádět svou práci dobře a dále se vzdělávat. Cílem ocenění jejich kvalitní
práce je, aby věděli, že na veškeré činnosti fakulty mají nezastupitelný podíl a jejich
práce je ostatními akademickými pracovníky uznávaná.

7. ŘÍZENÍ FAKULTY
V rámci procesu transformace byla schválená nová struktura Fakulty
zdravotnických studií.
Byl zaveden nový systém porad. Kromě porady vedení, kolegia, porad
vedoucích kateder, byly zavedené pravidelné porady tajemníka fakulty se sekretářkami
kateder (vzhledem k velikosti kateder jsme nezřizovali pracovní pozice „tajemník
katedry“). Pomocí těchto porad jsme se snažili řešit pracovní záležitosti a zároveň
jsme měli informace pro vedení fakulty o problémech na jednotlivých katedrách.
Transformací fakulta přišla o ISO 9001, neboť je nepřenosné. Ve všech
činnostech jsme zachovali systém řízené dokumentace a evaluační procesy, které se
v minulosti velmi osvědčily.
Byly stanoveny kompetence a odpovědnosti řídících pracovníků, pracovní
náplně ale ještě nemáme dopracované. Je to z toho důvodu, že všichni tento rok
chápeme jako provizorní. Tento cíl bychom chtěli splnit do konce srpna 2009.
Od září 2008 probíhají i pravidelná setkání s pracovníky Západočeské
univerzity, zaměřená na poznávání fungování určitých činností v rámci univerzity
(např. oddělení zahraničních vztahů, Centrum informačních technologií, vydavatelství)
Vedení fakulty a vedoucí kateder se v tomto roce hlavně zaměří na kvalitní
informovanost akademických pracovníků a studentů. Vysoká míra informovanosti by
měla předcházet případným nedorozuměním či problémům, které by mohly v tomto
přechodném roce nastat.

8. PÉČE O STUDENTY
Základním cílem fakulty je zabezpečení kvalitní péče a spolupráce se studenty.
Transformace studentům přinesla mnoho pozitivních změn:
- byla zcela zrušena platba školného za studium,
- kromě příspěvků na ubytování získávají i příspěvek na stravování,
- mohou využívat univerzitní knihovnu, různá sportovní zařízení,
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zapojili se do práce studentských organizací, zvolení zástupci studentů se stali
členy Akademického senátu Západočeské univerzity, Akademického senátu
Fakulty zdravotnických studií,
účastní se různých společenských a kulturních akcí pořádaných Západočeskou
univerzitou a studentskými organizacemi.

Již v minulosti měla škola vytvořené stipendijní fondy a poskytovala
studentům prospěchová, ubytovací, sociální a mimořádná stipendia. Od června 2009
bude mít fakulta stipendijní fond a budou stanovena přesná pravidla pro čerpání
finančních prostředků. Chceme tak motivovat studenty za vynikající prospěch,
mimořádné aktivity a prezentaci fakulty, ale také jako v minulosti, poskytnout finanční
mimořádnou pomoc studentům, kteří se ocitnou v tíživé životní situaci.
V minulosti měla škola zavedenou pozici akademického pracovníka – VUR
(vedoucí učitel ročníku). Z důvodu včasné informovanosti a zvýšené potřebě
komunikace se studenty v roce transformace, byli VUR zachováni. Pro každý ročník a
obor byl vedoucím dané katedry stanoven jeden VUR. Ten se svou skupinou řeší
případné problémy a snaží se je informovat o všech důležitých změnách. Po zimním
semestru hodnotí vedoucí kateder zachování VUR jako správné a strategické
rozhodnutí s pozitivním dopadem do fakultního prostředí.
V současné době máme velmi průměrné webové stránky fakulty. Připravované
změny by měly být dokončeny před zahájením dalšího akademického roku a měly by
přispět k lepší informovanosti studentů.

9. VÝZKUM A VÝVOJ
V předcházejících letech škola vynaložila velké úsilí a energii na akreditaci 7
bakalářských zdravotnických programů. Vzhledem k tomu, že jejich tvorba byla
závislá na průběžných legislativních změnách, byla to práce velmi časově náročná.
V minulosti jsme nemohli, jako obecně prospěšná společnost, čerpat prostředky
z fondu rozvoje vysokých škol, ani z Grantové agentury České republiky (GAČR).
Škola tak vytvářela projekty zaměřené na čerpání prostředků z Evropských sociálních
fondů či dotace od Magistrátu města Plzně nebo Úřadu městského obvodu 1.
V některých činnostech pokračujeme i nyní – např. realizace kvalifikačního kurzu
„Sestry školitelky“.
Od září roku 2008 jsme intenzivně pracovali na plném začlenění fakulty do
univerzitního prostředí. Přestože prožíváme velmi náročný „provizorní“ první rok,
zapojili jsme se už do dvou projektů Západočeské univerzity. Dále jsme se podíleli na
přípravě nového bakalářského programu Fakulty strojní (v přípravě nyní je i program
navazující magisterský). Jednotlivé katedry předložily své výzkumné záměry, které
budeme v nadcházejícím období realizovat.
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Výzkumné záměry kateder:
Katedra teoretických oborů (KTB)
Výzkum bude zaměřen zejména na:
- problematiku degenerativních změn ve velkých a malých kloubech
končetin
- problematiku degenerativních změn v kloubu čelistním
- antropometrii mandibuly
- epidemiologický výskyt artróz v kloubech končetin ve srovnání
s pitevními nálezy
- patologii buňky
Katedra spolupracuje s:
- Fakultní nemocnicí Plzeň (Klinika pracovního lékařství)
- Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v Plzni (Ústav anatomie, Ústav
biologie)
- Klinikou zubního lékařství Fakultní nemocnice Plzeň
- Katedrou technických oborů Fakulty zdravotnických studií Západočeské
univerzity v Plzni (vedení bakalářských prací)
- Katedrou fyzioterapie a ergoterapie Fakulty zdravotnických studií
Západočeské univerzity v Plzni (patologie nohy)
Katedra teoretických oborů je školícím pracovištěm pro doktorandy Fakulty
strojní Západočeské univerzity v Plzni pro obor „Stavba energetických strojů a
zařízení“.
Katedra fyzioterapie a ergoterapie (KFE)
Výzkum bude zaměřen zejména na:
- spolupráci s kryokomorou
- souvislost plochonoží a vadného držení těla u dětí předškolního věku
- svalové dysbalance u sportujících a nesportujících dětí
Katedra technických oborů (KAO)
Výzkum bude zaměřen zejména na:
- uplatnění absolventů oborů Radiologický asistent a Ochrana veřejného
zdraví na trhu práce po roce a po 5 letech
Katedra ošetřovatelství a porodní asistence (KOS)
Výzkum bude zaměřen zejména na:
- evaluaci uplatnění absolventů v praxi
- primární a sekundární preventivní péči o inkontinentní ženy
- porodní asistenci v komunitní péči
Jsme si vědomi toho, že v této oblasti má fakulta velké rezervy a je
nedostatečná. V nadcházejícím období ji vedení fakulty bude věnovat velkou
pozornost.
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10.

ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE

Fakulta navázala na získanou zahraniční spolupráci z let minulých. V současné
době máme zabezpečené tyto aktivity:
1) Pedagogové
Je podepsána bilaterální dohoda s UCLM v Toledu na dobu 5 let pro 2
pedagogy za rok. Podepsány bilaterální dohody s Katolickou Univerzitou
Rožumberok a s Univerzitou Prešov do roku 2010 pro celkem 5 pedagogů za
rok.
Záměr:
V jednání je bilaterální dohoda s Jagellonskou Univerzitou v Krakově. Ta
bude podepsána nejdříve pro rok 2009/2010, poněvadž polská strana pro ni
dosud nemá finanční krytí. V jednání je dohoda s Zürcher Hochschule für
Angewandte Wissenschaften, Department Gesundheit, Winterthur.
Pro rok 2009/2010 předpokládáme 4 pobyty pedagogů, celkem 12 týdnů na
jazykových kurzech v zahraničí.
2) Studenti
Vyjednány 3 měsíční praxe studentů v rehabilitačních zařízeních Bad Steben
a Mitterteich, celkem pro 6 studentů oboru fyzioterapie a ergoterapie pro rok
2009.
Vyjednány 3měsíční praxe studentů v nemocnici pro sportovní poranění
v Lüdenscheidu u Dortmundu pro 2 fyzioterapeuty pro rok 2009.
Ve všech těchto zařízeních je předpoklad praxí i v budoucích letech.
Záměr:
Pro navázání bilaterální spolupráce v budoucích letech probíhá jednání:
- s paraplegickou nemocnicí v Toledu. I přes několikaměsíční
korespondenci vedenou i ve španělštině a urgenci prof. Lopez z UCLM
v Toledu, nemáme dosud jejich vyjádření.
- s Lékařskou univerzitou Vídeň (Univerzita prof. Dr. J. Gondic-Cvar)
- s Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Department
Gesundheit, Winterthur
Specifikum Fakulty zdravotnických studií je, že naši studenti se při
praxi musí domluvit s pacienty jazykem příslušné země. V Evropě tedy pro
studenty ovládající angličtinu přichází v úvahu pouze Velká Británie, pro
studenty ovládající německý jazyk je nabídka širší (Německo, Rakousko,
Švýcarsko).
I když letos můžeme uskutečnit 10 studentských praxí, objevil se nový
problém, totiž malý zájem studentů, nebo malá znalost jazyka.
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Na podporu všech současných i budoucích zahraničních styků je třeba vydat (do
konce roku 2009) cizojazyčné propagační materiály, které budou obsahovat základní
informace o Fakultě zdravotnických studií jako nové součásti Západočeské univerzity
v Plzni a o činnosti jednotlivých kateder.

11.

FINANCOVÁNÍ FAKULTY

Fakulta zdravotnických studií se nachází ve fázi strmého růstu počtu studentů.
Tento růst je podpořen několika důležitými aspekty:
1) Počet studentů bakalářského programu, dvou oborů z pěti, poroste, protože dva
obory nemají třetí ročníky,
2) Absolventi – toto je zdroj růstu příjmů pro hospodářský rok 2010 a 2011, protože
pro letošní rozpočet nebyla částka absolventů zahrnuta do rozpočtu fakulty a
s tím, že dva obory budou mít 3. ročníky až v příštím akademickém roce, tak se
tito absolventi z roku 2010 stanou zdrojem pro rozpočet hospodářského roku
2011,
3) Magisterská etapa – fakulta bude rozvíjet činnost tak, aby bylo možné akreditovat
magisterské obory studia, ale pouze vybrané a v omezeném rozsahu, co do počtu
studentů v řádech desítek, maximálně první či druhé stovky,
4) Doktorská etapa – poslední etapa studia dotovaná z prostředků Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy. Z dlouhodobého pohledu fakulta bude
postupovat tak, aby tuto akreditaci získala a tudíž získala i zdroj financování.
Nepředpokládáme výrazný počet studentů doktorské etapy, a tudíž její podíl
nebude příliš významný,
5) Koeficient náročnosti studia – tento koeficient je daný Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy a stanovuje náročnost výuky pěti oborů fakulty a definuje
prostředky přidělené fakultě z dotace státního rozpočtu. Přerozdělení v rámci
Západočeské univerzity je správné, podporuje export a import výuky v rámci
Západočeské univerzity bez zbytečného „nakupování“ externistů. Avšak je zcela
nesprávný přístup či výpočet koeficientu náročnosti studia pomocí studentokreditů. Tento model je nepřijatelný pro financování rozpočtu 2010. Fakulta
přijme koeficient náročnosti takový, jaký na té které fakultě (ústavu) je přidělený
danému předmětu. Nepřijme přepočet koeficientu náročnosti podle studentokreditů. To by byl moment, kdy se fakulta začne chovat jako správný hospodář a
začne výuku „nakupovat“ externě a za přijatelnější náklady,
6) Externí zdroje – nezastupitelnou roli ve financování rozvoje jsou granty.
Předpokládáme přijetí proděkana, který by tuto oblast řídil a koordinoval
získávání prostředků z grantů měst, krajů, nadací, ministerstev či Evropské unie.
Předpokládáme růst tohoto zdroje tak, abychom nevýukový podíl stabilizovali na
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úrovni 50% rozpočtu fakulty. Tento cíl je velmi ambiciózní a předpokládáme jeho
dosažení v horizontu 6 – 7 let (rozpočet 2015 nebo 2016).
Fakulta zdravotnických studií má nespornou výhodu v tom, že se může
spolehnout na relativně vysoký koeficient, na růst počtu studentů ve všech typech
studia a v tom, že má ohromný potenciál vstoupit na grantový a volný trh a podílet na
výzkumu a vývoji pomůcek čí školení podniků z např. první pomoci, ochrany zdraví
při práci. Shodou okolností jí demografický vývoj pomůže, protože růst občanů ve
věku 65+ je tržní příležitost na rozvoj výzkumu a vývoje pomůcek.

12.

ZÁVĚR

Akademický rok 2008/2009 je pro naši Fakultu zdravotnických studií rokem
provizorním. Přináší mnoho nového z univerzitního prostředí. S tím souvisí velké
množství informací a náročných úkolů pro všechny zaměstnance.
Úkoly, které jsme si pro tento rok dali, vyplývají hlavně z výše uvedených
skutečností. Přesto bychom chtěli splnit i další, které jsme v tomto záměru uvedli.
S naplněním úkolů, které se týkají rozvoje fakulty v oblasti navazujících
magisterských studií a vybudováním výzkumných laboratoří, souvisí jeden velký
problém, který fakulta dnes má. A to je problém s prostory. Neobjevil se najednou,
nesouvisí s přechodem na Západočeskou univerzitu. Trvá již 3 roky. Bez získání
dalších prostor nebude rozvoj fakulty v následujícím roce možný.
V současné době zpracováváme studii zaměřenou na potřeby prostor pro FZS
s ohledem na zabezpečení jejího rozvoje, ale zároveň i s neodkladnou potřebou nově
umístit Katedru záchranářství. Ta je nyní v prostorách Vyšší odborné školy
zdravotnické Dr. Ilony Mauritzové, s.r.o. v Ledecké ulici a nájemní smlouva končí
k 30. 6. 2009. Zpracovanou studii bychom rádi projednali s panem kvestorem Ing.
Antonínem Bulínem, M.B.A. a následně ji předložili panu rektorovi Doc. Ing. Josefu
Průšovi, CSc..
Do budoucna bychom preferovali dvě možná řešení, kterým by se měla FZS
v oblasti získávání prostor ubírat:
1) Získání jedné budovy v centru města a zachování jedné (současné) budovy
na Lochotíně. Na Lochotíně bychom ponechali katedry s přímou vazbou na
klinická pracoviště ve Fakultní nemocnici na Lochotíně (Katedra
ošetřovatelství a porodní asistence, Katedra fyzioterapie a ergoterapie).
V budově v centru města bychom měli pracoviště děkanátu, ostatní katedry,
výzkumné laboratoře a univerzitní knihovnu se studovnou.
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2) Získání jedné velké budovy v centru města pro všechny katedry a pracoviště
včetně děkanátu FZS. Výzkumné laboratoře, ale i posluchárny a další zázemí
pro studenty a pedagogy bychom mohli využívat společně s další fakultou
ZČU.
Obě varianty mají své pozitivní stránky. Nejdůležitější však je, že přinášejí
zabezpečení rozvoje FZS a to tak, aby se stala plnohodnotnou fakultou ZČU.

V Plzni dne 2. 4. 2009
PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D.
děkanka
Fakulty zdravotnických studií
Západočeské univerzity v Plzni
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