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1. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PARAMETRŮ PRO ROK 2011
Fakulta zdravotnických studií je nejmladší fakultou Západočeské univerzity
v Plzni. Vznikla v roce 2008 sloučením Vysoké školy v Plzni, o.p.s. a Západočeské
univerzity v Plzni. Nabízí studium v bakalářských zdravotnických oborech a to jako
jediná v západních Čechách. V současné době má charakter vzdělávací fakulty.

1.1 VÝCHODISKA DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU FZS
Předkládaný dokument je prvním dlouhodobým záměrem Fakulty zdravotnických
studií, vychází zejména z Dlouhodobého záměru Západočeské univerzity v Plzni
pro období 2011 – 2015.
V dlouhodobém horizontu se FZS orientuje nejen na poskytování bakalářského
vzdělání, ale i na zavedení navazujících magisterských studií. Rozvoj
celoživotního vzdělávání s orientací na posílení kompetencí zdravotnických
pracovníků je nedílnou součástí její současné činnosti.
Východiskem pro vytvoření tohoto záměru jsou následující materiály:
•

Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů a zákona č. 552/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb.;

•

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) a
Zákon č. 339/2008 Sb., úplné znění zákona č. 96/2004 Sb.;

•

Vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní
programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského
zdravotnického povolání;

•

Vyhláška č. 424/2004 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických
pracovníků a jiných odborných pracovníků;

•

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (pro rok 2008 – 2015);

•

Dlouhodobý záměr Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a tvůrčí činnosti pro
oblast vysokých škol na období 2011 – 2015;

•

Dlouhodobý záměr Západočeské univerzity v Plzni na období 2011 – 2015;
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•

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západočeské univerzity v Plzni na rok
2011.

1.2 SPOLUPRÁCE S OSTATNÍMI SUBJEKTY TERCIÁRNÍ SFÉRY
Spolupráce FZS s ostatními fakultami nabízejícími vzdělávání nelékařských
zdravotnických oborů v ČR spočívá především v oblasti tvorby studijních
programů, výměny odborníků pro Státní závěrečné zkoušky, v účasti na
pořádaných konferencích (včetně studentských) a v publikační činnosti. Jde
především o Zdravotně sociální fakultu Jihočeské univerzity v Českých
Budějovicích, Fakultu zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci,
Fakultu veřejných politik Slezské univerzity v Opavě, Fakultu zdravotnických
studií Univerzity Pardubice a dalších.
Významnou spolupráci má FZS s Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v Plzni
a to zejména v oblasti výukové činnosti. Velmi slibně se rozvíjí spolupráce
v oblasti výzkumných projektů.
V rámci ZČU navázala FZS spolupráci v oblasti výuky s Fakultou pedagogickou,
Fakultou ekonomickou, Fakultou aplikovaných věd, Fakultou elektrotechnickou,
Fakultou filozofickou a Fakultou strojní. S Fakultou strojní byla také navázána
spolupráce při tvorbě nového studijního oboru Zdravotnická technika a dále
v oblasti možného rozvoje společné výzkumné činnosti.
FZS bude usilovat o pevné zakotvení svého postavení v rámci ostatních fakult
ZČU a systematicky rozvíjet spolupráci nejen v oblasti vzdělávání, ale i výzkumu
a tvůrčí činnosti.

1.3 SPOLUPRÁCE SE ZAMĚSTNANECKOU SFÉROU
FZS při tvorbě svých studijních oborů vychází s platné legislativy ČR a tak
výstupní znalosti a dovednosti absolventů odpovídají potřebám zdravotnické
praxe.
Za významného partnera je považována Fakultní nemocnice Plzeň, kde probíhá
velká část praktické výuky. FZS má navázanou spolupráci a řádně uzavřené

2011 – ROČNÍ AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU FZS ZČU

2|Str á nka

smlouvy se zdravotnickými a sociálními zařízeními Plzeňského regionu a dalšími
zdravotnickými zařízeními v ČR (např. Fakultní nemocnice Motol, Praha).
Téměř stoprocentní uplatnění absolventů naší fakulty je dáno zejména
dlouhodobým nedostatkem pracovníků těchto profesí. V rámci absolvování
odborných praxí si studenti vytvářejí podmínky pro své budoucí uplatnění.
Mnozí, zvláště ve Fakultní nemocnici Plzeň, se pak stávají externími pedagogy
naší fakulty.
Spolupráce fakulty se zaměstnavatelskou sférou probíhá nejen v oblasti
zabezpečení praktické výuky, ale ve společně pořádaných odborných seminářích,
kurzech, konferencích a ve velmi bohaté dobrovolné činnosti našich studentů.
Velmi slibně se rozvíjí spolupráce v oblasti celoživotního vzdělávání a to účastí
zdravotnických pracovníků v nabízených certifikovaných kurzech.
Nabídky pracovních míst jsou uveřejňované na studijním oddělení a dle oborů na
jednotlivých katedrách fakulty, zejména z Plzeňského a Karlovarského regionu.

1.4 VÝŇATEK
2011

NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ Z HLEDISKA POSLÁNÍ

FZS

V ROCE

Pro období 2011 má FZS stanoveny cíle, které jsou plně v souladu s jejím
posláním a vychází ze základních strategických cílů Dlouhodobého záměru ZČU
pro období 2011 – 2015.
•

FZS naplňuje svou vzdělávací roli zejména v oblasti bakalářských
studijních programech a maximálně ve třech navazujících magisterských
programech.

•

FZS je významným pracovištěm v oblasti celoživotního vzdělávání
v Plzeňském a Karlovarském kraji což bude v roce 2011 soustavně
prohlubovat.

•

Fakulta bude v plné míře v roce 2011 rozšiřovat mobilitu studentů a
pedagogů. V následujícím období se zaměří i na příjezdovou mobilitu
studentů a pedagogů.

•

Fakulta se zaměří na doktorská studia a habilitační řízení akademických
pracovníků všech oborů. Garance bakalářských a navazujících
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magisterských studijních oborů bude zabezpečena docenty a externími
odborníky ze zdravotnické praxe.
•

FZS bude dbát na dodržování metodiky rozpočtu ZČU a svého vyrovnaného
ročního rozpočtu.

•

Pro účinnou propagaci studijní nabídky bude fakulta v roce 2011
spolupracovat se středními školami západních Čech. Bude pořádat Dny
otevřených dveří, pravidelná setkání s výchovnými poradci středních škol.
Do propagace budou zapojeni studenti vyšších ročníků. Fakulta bude dbát
na propagaci svých dosažených výsledků ve všech svých činnostech a
aktivně se bude účastnit všech akcí pořádaných ZČU (př. Dny vědy a
techniky, Festival absolventů, …).

•

Bude pokračováno v postupových pracech ve spolupráci s útvary kvestora
na dokončení stavebních úprav přidělených prostor v tylově ulici pro
postupné přestěhování KFE a KOS do společných prostor FZS.

2. PŘEHLED HLAVNÍCH ÚKOLŮ ROČNÍ
DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU FZS ZČU

2.1.

AKTUALIZACE

ÚVOD

2.1.1. Vypracovat systém postupného přechodu vzdělávací fakulty na fakultu
vzdělávací se založenými prvky výzkumně vývojových činnosti, a to na
základě analýzy výzkumných možností jednotlivých kateder.
Termín: Projednání na kolegiu FZS: 2. 6. 2011
říjen 2011
listopad 2011
Závěrečná zpráva: prosinec 2011
Zodpovídá: proděkan pro výzkum a tvůrčí činnost
2.1.2. Trvale na všech úrovních zaměstnanců FZS sledovat a prohlubovat
spolupráci s ostatními vysokými školami v ČR a zahraničí, stejně tak
posilovat kontakt s nemocnicemi a dalšími zdravotnickými zařízeními.
Termín: Projednání na kolegiu FZS: říjen 2011
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Zpráva: 15. 12. 2011
Zodpovídá: proděkan pro pedagogickou činnost
2.1.3. Kontrolovat dodržování systému managementu kvality FZS, a to na všech
úrovních útvarů FZS:
Termín: Zpráva pro kolegium FZS: září 2011
Zodpovídá: proděkan pro pedagogickou činnost

2.2.

INTERNACIONALIZACE

2.2.1. Dokončit vypracování předmětů podle metodiky ECTS Label pro
rozšíření mobility studentů.
Termín: Průběžně: Zpráva pro kolegium FZS: 2. 6. 2011, listopad 2011
Zodpovídá: proděkan pro pedagogickou činnost
2.2.2. Pokračovat v práci na definitivním získání ECTS Label.
Termín: Průběžně: Zpráva pro kolegium FZS: 5. 5. 2011, prosinec 2011
Zodpovídá: proděkan pro pedagogickou činnost
2.2.3. Sledovat průběh akreditace navazujícího magisterského studijního
programu Ošetřovatelství, studijní obor Ošetřovatelství ve vybraných
klinických oborech.
Termín: Průběžně: Zpráva pro kolegium FZS: 7. 4. 2011
Zodpovídá: proděkan pro pedagogickou činnost
2.2.4. Dokončit projednávání připomínek ke zprávě k zahájení akreditačního
řízení studijního oboru Zdravotnický laborant.
Termín: 15. 2. 2011
Zodpovídá: vedoucí katedry teoretických oborů
2.2.5. Definitivní schválení textu zprávy k akreditačnímu řízení studijního oboru
Zdravotnický laborant.
Termín: 20. 2. 2011
Zodpovídá: proděkan pro pedagogickou činnost
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2.2.6. Zpracování návrhu navazujícího magisterského studijního programu
Organizace a řízení ve zdravotnictví.
Termín: 15. 6. 2011
Zodpovídá: vedoucí katedry teoretických oborů
2.2.7. Vypracovat návrh reakreditace studijních programů:
Specializace ve zdravotnictví:
Obory: Radiologický asistent
Zdravotnický záchranář
Veřejné zdravotnictví:
Obor: Ochrana veřejného zdraví
Termín: 15. 4. 2011
Zodpovídá: vedoucí katedry záchranářství a technických oborů
2.2.8. Posoudit návrh reakreditace studijních programů Specializace ve
zdravotnictví a Veřejné zdravotnictví.
Termín: 2. 5. 2011
Zodpovídá: proděkan pro pedagogickou činnost
2.2.9. Finální zpracování důvodové zprávy pro zahájení reakreditačního řízení.
Termín: Předložit na jednání kolegia FZS: 2. 6. 2011
Zodpovídá: proděkan pro pedagogickou činnost
vedoucí katedry záchranářství a technických oborů
2.2.10. Posoudit nový návrh na akreditaci magisterského studijního programu
Organizace a řízení ve zdravotnictví.
Termín: 30. 9. 2011
Zodpovídá: proděkan pro pedagogickou činnost
2.2.11. Vypracovat návrhy nového magisterského studijního oboru Fyzioterapeut.
Termín: 15. 6. 2011
Zodpovídá: vedoucí katedry fyzioterapie a ergoterapie
2.2.12. Posoudit návrh akreditace nového magisterského studijního oboru
Fyzioterapeut.
Termín: 30. 9. 2011
Zodpovídá: proděkan pro pedagogickou činnost
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2.2.13. Rozšířit a zkvalitnit mobilitu studentů zejména v části pracovních stáží
s využitím podpory Free Moovers a Erasmus.
Termín: Podávat dílčí zprávy do kolegia FZS:
10. 3. 2011; 7. 4. 2011; 5. 5. 2011; 2. 6. 2011
září, říjen, listopad, prosinec 2011
Zodpovídá: proděkan pro rozvoj a vnější vztahy
2.2.14. Získávat a nabízet akademickým pracovníkům FZS možnosti učitelské
mobility na zahraničních vysokých školách.
Termín: Zpráva pro kolegium FZS: 2. 6. 2011
Zodpovídá: proděkan pro rozvoj a vnější vztahy
2.2.15. Dokončit uzavírání bilaterálních smluv mezi zahraničními zdravotnickými
institucemi a FZS, které zajistí nabídku našim studentům (možnosti
uskutečnění pracovních pobytů a stáže) v zahraničí.
Termín: 5. 5. 2011
Zodpovídá: proděkan pro rozvoj a vnější vztahy
2.2.16. Zhodnotit za akad. rok 2010/2011 studentskou a učitelskou mobilitu FZS.
Termín: 15. 11. 2011
Zodpovídá: proděkan pro rozvoj a vnější vztahy

2.3.

KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ

2.3.1. Soustavně sledovat vývoj a možnosti nabídek grantových agentur v ČR a
vyčleňovat části, které mohou být řešitelským zájmem FZS a jednotlivých
odborných kateder.
Termín: Zpráva pro kolegium FZS:
10. 3. 2011; 7. 4. 2011; 5. 5. 2011; 2. 6. 2011
září, říjen, listopad, prosinec 2011
Zodpovídá: proděkan pro výzkum a tvůrčí činnost
2.3.2. Vypracovat a předložit závěrečnou zprávu o využití grantů v podmínkách
FZS.
Termín: Zpráva pro kolegium FZS: prosinec 2011
Zodpovídá: proděkan pro výzkum a tvůrčí činnost
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2.3.3. Trvale podporovat a sledovat napojení se kateder FZS na univerzitní,
vnitrostátní a mezinárodní grantovou aktivitu a prosazovat možnosti
spoluúčasti týmů FZS.
Termín: Zpráva pro kolegium FZS: 2. 6. 2011
Zodpovídá: proděkan pro výzkum a tvůrčí činnost
2.3.4. Vypracovat definitivní návrh reálných požadavků na potřebné plochy pro
zajištění současných a budoucích potřeb KOS a KFE s přihlédnutím
k pedagogické a výzkumné činnosti KOS a KFE a finančním možnostem
FZS.
Termín: 15. 3. 2011
Zodpovídá: proděkan pro rozvoj a vnější vztahy
2.3.5. Pracovat, s přihlédnutím ke specifice jednotlivých kateder, na projevech
selhání vědomostí při celkovém, závěrečném hodnocení studentů –
absolventů, s cílem jejich minimalizace.
Termín: Průběžně
Zodpovídá: vedoucí katedry fyzioterapie a ergoterapie
vedoucí katedry záchranářství a technických oborů
vedoucí katedry ošetřovatelství a porodní asistence
2.3.6. Zhodnotit průběh a výsledky průběhu SZZ a obhajob DP za akad. rok
2010/2011.
Termín: Zpráva pro kolegium FZS: listopad 2011
Zodpovídá: proděkan pro pedagogickou činnost
2.3.7. Postupně zkvalitnit a rozšiřovat úspěšné celoživotní vzdělávání
organizované FZS s přihlédnutím k již získaným zkušenostem
s certifikovanými kurzy a jejich další věcné metodické zaměření a
vytváření podmínek pro dalších 5 akreditovaných kurzů CŽV
Termín: Zpráva pro kolegium FZS: 2. 6. 2011, listopad 2011
Zodpovídá: vedoucí oddělení celoživotního vzdělávání
2.3.8. Trvale a systematicky vyhledávat vhodné kandidáty s docentskou a
profesorskou vědeckou pedagogickou hodností pro legislativní stabilizaci
oborů na FZS.
Termín: Zpráva pro kolegium FZS: 2. 6. 2011, prosinec 2011
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Zodpovídá: proděkan pro pedagogickou činnost
proděkan pro výzkum a tvůrčí činnost
proděkan pro rozvoj a vnější vztahy
vedoucí katedry fyzioterapie a ergoterapie
vedoucí katedry záchranářství a technických oborů
vedoucí katedry ošetřovatelství a porodní asistence
vedoucí katedry teoretických oborů
Zprávu podává souhrnně: proděkan pro pedagogickou činnost
2.3.9. Trvale rozšiřovat nabídku studijních oborů FZS na středních školách a
VOŠ poskytováním informací z propagačních podkladů, letáků a zejména
osobní účastí na jednotlivých školách.
Termín. Průběžně: Zpráva pro kolegium: 5. 5. 5011, říjen 2011
Zodpovídá: proděkan pro pedagogickou činnost

2.4.

KVALITA A KULTURA AKADEMICKÉHO ŽIVOTA

2.4.1. Prosazovat a dále prohlubovat partnerské vztahy mezi učiteli a studenty
s přímým jejich zapojením do činností jednotlivých kateder.
Termín: Zprávy z kateder: Kolegium FZS: září 2011
Zodpovídá: vedoucí katedry fyzioterapie a ergoterapie
vedoucí katedry záchranářství a technických oborů
vedoucí katedry ošetřovatelství a porodní asistence
2.4.2. Působit s útvary kvestora na rychlé ukončení rekonstrukce stávajících
přidělených ploch pro FZS, v souvislosti s přestěhováním kateder KOS a
KFE do lokality Tylova 1/57.
Termín: Průběžně: Zpráva pro kolegium FZS: 2. 6. 2011
prosinec 2011
Zodpovídá: proděkan pro rozvoj a vnější vztahy
2.4.3. Vytvořit kontaktní místo pro připomínky, inovace a úpravu kulturního
prostředí FZS.
Termín: Vyhodnocení nálezů: Zpráva pro kolegium FZS:
7. 4. 2011; 5. 5. 2011; 2. 6. 2011
Termín. Kontaktní místo 28. 2.2011
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Zodpovídá: proděkan pro rozvoj a vnější vztahy
2.4.4. Systematicky dodržovat metodiku rozpočtu ZČU v roční ekonomice FZS.
Podávat zprávy o hospodářské situaci FZS.
Termín: Zprávy pro kolegium FZS:
10. 3. 2011; 7. 4. 2011; 5. 5. 2011; 2. 6. 2011; září 2011; říjen 2011;
listopad 2011; prosinec 2011
Zodpovídá: tajemník
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