Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého
v Olomouci ze dne 6. 11. 2017
Místo konání: Zasedací místnost DFZV UP v Olomouci, Hněvotínská 3, Olomouc
Čas:
9:30 hod.
Přítomni:
doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA
prof. MUDr. Milan Kamínek, Ph.D.
doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.
Mgr. Zdenka Mikšová, Ph.D.
prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc. přítomen od 9:55
prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D., FESO
doc. PhDr. Mgr. Helena Kisvetrová, Ph.D.
doc. Mgr. Martina Tomagová, PhD.
prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Petra Bastlová, Ph.D.
doc. Ing. Zuzana Dohnalová, Ph.D.
PhDr. Marek Zeman, Ph.D.
Omluveni:
JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Ph.D.
doc. PhDr. Adriana Repková, PhD.
prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Zahájení
Doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA děkan Fakulty zdravotnických věd UP
v Olomouci (dále děkan FZV) a předseda Vědecké rady Fakulty zdravotnických věd
v Olomouci (VR FZV UP), zahájil jednání, přivítal a seznámil přítomné členy s programem
jednání VR FZV UP. Nikdo z přítomných nevyjádřil připomínky či pozměňovací návrhy
k programu.
1) Úvod
doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA
2) 10. výročí FZV UP v Olomouci
doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA
3. Standardy stávajících studijních programů (pro účely institucionální akreditace
UP)
Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D.
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4. Komise pro SZZ
Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D.
5. Věda a výzkum na FZV
prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D., FESO
6. Různé a diskuze
 návrh termínu zasedání VR v roce 2018
2. 10. výročí FZV UP v Olomouci
Děkan FZV pozval přítomné na oslavu 10. výročí vzniku FZV v rámci kterého se bude konat
zasedání Vědecké rady FZV. Oslavy proběhnou ve dnech 10 - 11. dubna 2018. Dne 10. dubna
se uskuteční zasedání Vědecké rady v 16:00. Dne 11. dubna proběhne vědecká konference za
účasti významných zahraničních hostů, na kterou jsou všichni členové VR FZV UP pozváni.
Náklady včetně noclehu hradí FZV UP v Olomouci.
3. Standardy stávajících studijních programů.
Proděkanka Mikšová předložila ke schválení standardy stávajících studijních programů.
(příloha č. 1)
Návrh standardu studijního programu Všeobecné ošetřovatelsví (stávající Všeobecná sestra)
Typ programu: bakalářský
Členové VR hlasovali 11 hlasy pro, 0 proti, nikdo se nezdržel hlasování.
Návrh byl schválen.
Návrh standardu studijního programu Porodní asistence (stávající Porodní asistentka)
Typ programu: bakalářský
Členové VR hlasovali 11 hlasy pro, 0 proti, nikdo se nezdržel hlasování.
Návrh byl schválen
Návrh standardu studijního programu Radiologie - radiologická asistence (stávající
Radiologický asistent)
Typ programu: bakalářský
Členové VR hlasovali 12 hlasy pro, 0 proti, nikdo se nezdržel hlasování.
Návrh byl schválen
Návrh standardu studijního programu Fyzioterapie
Typ programu: bakalářský
Členové VR hlasovali 12 hlasy pro, 0 proti, nikdo se nezdržel hlasování.
Návrh byl schválen
Návrh standardu studijního programu Zdravotnické záchranářství (stávající Zdravotnický
záchranář)
Typ programu: bakalářský
Členové VR hlasovali 12 hlasy pro, 0 proti, nikdo se nezdržel hlasování.
Návrh byl schválen
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Návrh standardu studijního programu Ošetřovatelství (stávající Ošetřovatelská péče v interních
oborech)
Typ programu: navazující magisterský
Členové VR hlasovali 12 hlasy pro, 0 proti, nikdo se nezdržel hlasování.
Návrh byl schválen
Návrh standardu studijního programu Porodní asistence (stávající Intenzivní péče v porodní
asistenci)
Typ programu: navazující magisterský
Členové VR hlasovali 12 hlasy pro, 0 proti, nikdo se nezdržel hlasování.
Návrh byl schválen
Návrh standardu studijního programu Fyzioterapie
Typ programu: navazující magisterský
Členové VR hlasovali 12 hlasy pro, 0 proti, nikdo se nezdržel hlasování.
Návrh byl schválen
Návrh standardu studijního programu Ošetřovatelství
Typ programu: doktorský
Členové VR hlasovali 12 hlasy pro, 0 proti, nikdo se nezdržel hlasování.
Návrh byl schválen
4. Doplnění komisí pro SZZ v akademickém roce 2016/2017
Proděkanka Mikšová předložila návrh doplnění komise pro státní závěrečné zkoušky
v akademickém roce 2017/2018. (příloha č. 2)
Návrh na složení komise studijního programu B5341 Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra,
prezenční a kombinovaná forma.
Členové VR hlasovali 12 hlasy pro, 0 proti, nikdo se nezdržel hlasování.
Návrh byl schválen
Návrh na složení komise studijního programu N5341 Ošetřovatelství, obor Ošetřovatelská péče
v interních oborech, prezenční a kombinovaná forma.
Členové VR hlasovali 12 hlasy pro, 0 proti, nikdo se nezdržel hlasování.
Návrh byl schválen
Návrh na složení komise studijního programu B5345 – Specializace ve zdravotnictví, studijní
obor Radiologický asistent, prezenční a kombinovaná forma.
Členové VR hlasovali 12 hlasy pro, 0 proti, nikdo se nezdržel hlasování.
Návrh byl schválen
Návrh na složení komise studijního programu B5345 – Specializace ve zdravotnictví, studijní
obor 5342R004 Fyzioterapie, prezenční forma.
Členové VR hlasovali 12 hlasy pro, 0 proti, nikdo se nezdržel hlasování.
Návrh byl schválen
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Návrh na složení komise studijního programu N5345 – Specializace ve zdravotnictví, studijní
obor 5342T004 Fyzioterapie, prezenční forma.
Členové VR hlasovali 12 hlasy pro, 0 proti, nikdo se nezdržel hlasování.
Návrh byl schválen
Návrh na složení komise studijního programu Porodní asistence, studijní obor Porodní
asistentka, prezenční a kombinovaná forma.
Členové VR hlasovali 12 hlasy pro, 0 proti, nikdo se nezdržel hlasování.
Návrh byl schválen
Návrh na složení komise studijního programu Specializace ve zdravotnictví, studijní obor
Intenzivní péče v porodní asistenci, prezenční a kombinovaná forma.
Členové VR hlasovali 12 hlasy pro, 0 proti, nikdo se nezdržel hlasování.
Návrh byl schválen
Proděkan Školoudík předložil návrhy na složení komise pro obhajobu disertační práce a státní
doktorkou zkoušku. Členové komise doporučili složení členů u obou komisí s vědeckou
hodností min. docent a výše. Následně byl návrh na složení obou komisí upraven. Z obou
komisí byli odebráni Mgr. Mikšová a Mgr. Čáp. (příloha č. 3)
Návrh na složení komise pro obhajobu disertační práce doktorského studijního programu P5341
Ošetřovatelství, forma prezenční a kombinovaná.
Členové VR hlasovali 12 hlasy pro, 0 proti, nikdo se nezdržel hlasování.
Návrh byl schválen v upravené podobě.
Návrh na složení komise pro státní doktorskou zkoušku doktorského studijního programu
P5341 Ošetřovatelství, forma prezenční a kombinovaná
Členové VR hlasovali 12 hlasy pro, 0 proti, nikdo se nezdržel hlasování.
Návrh byl schválen v upravené podobě.
3. Věda a výzkum na FZV
Proděkan Školoudík seznámil členy VR FZV UP se situací Centra vědy a výzkumu na FZV
 od 1. 1. 2018 samostatným střediskem,
 podpora doktorského studijního programu v rámci vědy a výzkumu,
 v budoucnosti je plánováno otevření dalšího doktorského studijního
programu,
 vyhlašování vlastních vnitřních grantů vědeckého charakteru.
Děkan FZV připomněl ocenění autorů významných publikací formou Ceny děkana.
Proděkan Školoudík stručně seznámil s metodikou financování z RIV bodů. Jedním
z důležitých indikátorů pro tvůrčí činnost bude podíl profesorů a docentů na celkovém počtu
akademických pracovníků.
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4. Různé a diskuze
a) Termíny zasedání VR FZV UP
Návrh termínu příštího zasedání v rámci 10. výročí FZV
 10. dubna 2018 v 16:00 hod.
5. Závěr
Děkan FZV poděkoval přítomným členům za účast na zasedání VR FZV UP a ukončil
zasedání.

doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA
děkan Fakulty zdravotnických věd
Univerzity Palackého v Olomouci

Ověřil: doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA – děkan FZV
Zapsala: Ing. Irena Jedličková – referentka pro VaV
Zapsáno dne: 13. 11. 2017
Přílohy:
Příloha č. 1: Návrhy standardů studijních programů
Příloha č. 2: Složení komisí pro SZZ
Příloha č. 3: Složení komisí pro DSP
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Standard studijního programu

Studijní program: Fyzioterapie
A. Specifika a obsah studijního programu:
Typ programu
Oblast/oblasti vzdělávání
Základní tematické okruhy
Kód programu
Rozlišení programu
Profil studijního programu
Propojení studijního
programu s tvůrčí činností
či praxí

Forma studia
Jazyk programu
Cíle programu

navazující magisterský
Zdravotnické obory
anatomie, fyziologie, patologie, patologická fyziologie,
zdravotnická technika, fyzioterapie, ergoterapie, zdravotnická
psychologie, etika, komunikace
ISCED F
0915 - Terapie a rehabilitace
bez specializace
akademický
Studijní program je propojen s odbornou zdravotnickou praxí
v rámci praktické výuky na pracovištích poskytovatelů
zdravotní péče v celkovém rozsahu 600 hodin: 400 hodin
(10 týdnů) praktická cvičení, 200 hodin (5 týdnů) individuální
odborná praxe. Vyučující a studenti studijního programu
se podílejí na publikační činnosti, grantové činnosti, účastní
se národních a mezinárodních odborných konferencí a mohou
být členy mezinárodních a národních odborných
vědeckovýzkumných organizací. Výzkumné aktivity studentů
jsou realizovány ve studentské vědecké odborné činnosti.
prezenční
český jazyk
Absolvent získává specializovanou způsobilost s označením
odbornosti Odborný fyzioterapeut. Studium poskytuje souhrn
teoretických poznatků, klinických a dalších aplikací, které
odpovídají požadavkům vyhlášky č. 55/2011 Sb. Profesně se
zaměřuje na funkční motorické schopnosti člověka. Klade
důraz na racionální formy jejich fyzioterapie a rehabilitace,
na pragmaticky definované cíle funkční reintegrace a prevenci
profesní a sociální disability u nemocných s těžší poruchou
zdraví. Výuka fyzioterapie v klinickém prostředí fakultní
nemocnice napomáhá exaktní medicínské orientaci, osvojení
funkčního myšlení a potřebných znalostí z lékařských
disciplín.
Cílem studia je výchova vysokoškolsky vzdělaných
odborných fyzioterapeutů, kteří mohou vykonávat své
povolání bez odborného dohledu a kteří jsou schopni
efektivně realizovat racionální a systematický rehabilitační
program v rámci preventivní, diagnostické, léčebné,
rehabilitační a paliativní péče v oboru fyzioterapie.
Absolventi magisterského programu fyzioterapie získají
kromě vyšší profesní kvalifikace i předpoklady pro budoucí
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pedagogické působení na všech stupních vzdělávání
nelékařských pracovníků v rehabilitaci, a rovněž pro další
vědecko-výzkumnou práci a případné postgraduální nebo
doktorské studium.
Soulad studijního programu Studijní program je úzce propojen s posláním fakulty a
s posláním a strategickým
strategickým záměrem UP. Vzdělává a vychovává vysoce
záměrem UP
kvalifikované, konkurenceschopné zdravotnické pracovníky
s maximálním uplatněním ve zdravotnické praxi především
v České republice a zemích Evropské unie. Rozvíjí vědu,
výzkum a inovace v nelékařských oborech s důrazem
na podporu kvality vzdělávání nelékařských zdravotnických
pracovníkův oblasti fyzioterapie.
Návaznost na národní a
mezinárodní standardy
programu:

Program Fyzioterapie reflektuje ustanovení zákona
č. 96/2004 Sb. (včetně jeho novely č. 201/2017 Sb.),
o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu
nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti
souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských
zdravotnických povoláních), v platném znění. Respektuje
vyhlášku MZ ČR č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických
pracovníků a jiných odborných pracovníků, v platném znění,
a nařízení vlády č. 31/2010 Sb.

B. Mezinárodní rozměr studijního programu
Předměty v cizím jazyce

Literatura v cizím jazyce

Přímá účast studenta na
mezinárodní spolupráci,
mobility
Mezinárodní spolupráce na
výzkumu

Angličtina pro fyzioterapeuty / English for Physiotherapists
Němčina pro fyzioterapeuty / Deutsch für Physiotherapeuten
Výstupem je prohloubení základní odborné terminologie;
rozvoj všech složek jazykových dovedností (mluvení, čtení,
poslech, psaní) nad úroveň B1+ se zaměřením na fyzioterapii,
zejména na komunikaci s pacienty.
Charakteristiky předmětů studijního plánu obsahují
v doporučené literatuře také tituly v cizím jazyce nebo odkazy
na cizojazyčné zdroje dostupné v odborných databázích.
Doporučená studijní literatura v cizím jazyce je dostupná
v Knihovně FZV nebo Ústřední knihovně UP.
Mobilita studentů studijního programuje plánována
v minimálním počtu 5 % studentů z celkového počtu studentů
studijního programu.
-
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C. Absolvent
Rámcový profil absolventa

Absolvent navazujícího magisterského programu Fyzioterapie
získá zařazení Odborný fyzioterapeut.
Vykonává činnosti podle § 3 odst. 1 vyhlášky MZ ČR
č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a
jiných odborných pracovníků, v platném znění, a dále stanoví
a provádí bez odborného dohledu v souladu s diagnózou lékaře
případně v souladu s doporučeným postupem lékaře, pokud je
stanoven, a na základě vlastních vyšetření optimální varianty
a kombinace fyzioterapeutických postupů tak, aby bylo
dosaženo cíle požadovaného lékařem.
Přitom zejména může:
a) provádět vyšetření, která jsou nutná pro stanovení dalšího
postupu ve fyzioterapii, zejména zjišťování anamnézy,
vyšetření postury, pohybového systému, vyšetření
jednotlivých tělesných segmentů, vyšetření dechových funkcí,
a to zejména pomocí manuálních postupů, měření,
specifických testů a přístrojových diagnostických metod,
b) provádět komplexní kineziologické vyšetření včetně
diagnostiky funkčních poruch pohybového systému,
diagnostiku bolestivých a spoušťových bodů, algeziologické
vyšetření, škálové hodnocení spasticity a dalších
neurologických projevů,
c) provádět analýzu běžných denních aktivit z hlediska
fyzioterapie,
d) provádět cílené ergonomické vyšetření vzhledem ke stavu
pacientů,
e) na základě fyzioterapeutické diagnózy stanovit individuální
fyzioterapeutický krátkodobý a dlouhodobý plán se znalostí
patofyziologie onemocnění, vady nebo poruchy,
f) aplikovat podle aktuálního stavu pacientů fyzioterapeutické
a kinezioterapeutické metody, například manuální a
přístrojové, provádět interpretaci a korekci funkčních poruch
pohybového systému, zejména poruch postury, lokomoce,
hybnosti, fyzioterapeutickými a reedukačními metodami,
g) prostřednictvím pohybu a dalších fyzioterapeutických
metod cíleně ovlivňovat funkce dalších systémů, včetně
psychických funkcí,
h) doporučovat kompenzační pomůcky dle stavu pacientů,
i) aplikovat metody fyzikální terapie a balneologické
procedury,
j) hodnotit výsledný efekt fyzioterapeutické péče.
Bez odborného dohledu a bez indikace může:
a) provádět prevenci, edukaci a poradenství za účelem udržení
nebo obnovení pohybových funkcí,
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Rámcové uplatnění
absolventa

Relevantní profese
Regulované povolání

b) školit zdravotnické pracovníky způsobilé poskytovat
ošetřovatelskou péči v oblasti rehabilitačního ošetřovatelství,
především v prevenci imobilizačního syndromu,
c) doporučovat ergonomické úpravy bydliště a pracoviště
pacientů v rámci prevence poruch pohybového systému,
d) seznamovat pacienty s možnostmi sociální péče a v rozsahu
své odborné způsobilosti vykonávat činnosti při sociální
rehabilitaci osob se zdravotním postižením,
e) přejímat, kontrolovat a ukládat léčivé přípravky,
manipulovat s nimi a zajišťovat jejich dostatečnou zásobu,
f) přejímat, kontrolovat a ukládat zdravotnické prostředky a
prádlo, manipulovat s nimi a zajišťovat jejich dezinfekci a
sterilizaci a jejich dostatečnou zásobu.
Na základě indikace lékaře může:
a) provádět specializované diagnostické postupy pro vyšetření
pohybového systému včetně přístrojových, například
pozitronová elektromyelografie, moire, posturografie,
b) aplikovat fyzioterapeutické postupy u pacientů, kde je
reálné riziko selhání životních funkcí.
Absolvent je předurčen k samostatné práci na pozici
odborného fyzioterapeuta i metodicko-organizační supervizi
ostatních fyzioterapeutů v lůžkových i ambulantních
zdravotnických zařízeních, které poskytují specifickou a
intenzívní rehabilitaci.
Absolventi budou uplatnitelní na všech stupních vzdělávání
fyzioterapeutů, pro další přípravu a kariéru metodického
školitele – instruktora specifických terapeutických metodik
v rehabilitaci.
Absolventi mohou kvalifikovaně plnit výzkumné a
experimentální úkoly v institucích, které se problematikou
pohybu člověka zabývají.
Odborný fyzioterapeut poskytující činnost v rámci
preventivní, diagnostické, léčebné, rehabilitační a paliativní
péče v oboru aplikovaná fyzioterapie.
odborný fyzioterapeut
Uznávacím orgánem je Ministerstvo zdravotnictví ČR.

D. Pravidla pro vytváření studijních plánů
Charakteristiky studijních
předmětů

Studijní program ve své struktuře obsahuje předměty
profilujícího základu a základní teoretické předměty
profilujícího základu v členění na povinné, povinně volitelné
předměty a volitelné předměty.
Studijní předměty jsou kategorizovány následovně:
 Předměty profilujícího základu
Povinné předměty, jejichž absolvováním student získá znalosti
nebo dovednosti, které jsou podstatné pro dosažení odborných
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znalostí nebo dovedností uvedených v profilu absolventa a
které odpovídají, souvisejí, nebo podmiňují znalosti nebo
dovednosti základních tematických okruhů ověřovaných SZZ.
Počet získaných kreditů je minim. 35% kreditů z celkového
počtu 120 kreditů pro magisterské studium, což odpovídá
zisku minim. 42 kreditů za studium.
Jedná se o předměty: Experimentální kineziologie, Klinická
kineziologie, Nové trendy fyzioterapie v klinických oborech,
Koncepty fyzioterapie, Praktické cvičení z fyzioterapie,
Biomechanika, Metodologie výzkumu a biostatistika,
Neurofyziologie motoriky, Patofyziologie poruch motoriky,
Traumatologie, Klinika tělesné zátěže, Neurologie a
neurorehabilitace, Ortopedie.
 Základní teoretické předměty profilujícího základu
Povinné předměty, které souvisí s teoretickým a
metodologickým základem příslušné vzdělávací oblasti
vzdělávání, absolvováním získává student klíčové znalosti
uvedené v profilu absolventa. Tyto znalosti odpovídají nebo
souvisejí či podmiňují znalosti ze základních tematických
okruhů ověřovaných SZZ. Tyto předměty patří mezi předměty
profilujícího základu. Počet získaných kreditů tvoří minim.
30 % kreditů z počtu kreditů předmětů profilujícího základu,
což odpovídá zisku minim. 13 kreditů za studium.
Jedná se o předměty: Biomechanika, Metodologie výzkumu a
biostatistika, Neurofyziologie motoriky, Patofyziologie
poruch motoriky, Traumatologie, Klinika tělesné zátěže,
Neurologie a neurorehabilitace, Ortopedie.
 Ostatní povinné předměty
Embryologie a histologie motoriky, Diplomový seminář,
Etické problémy v rehabilitaci, Rehabilitační praxe, Projekt
k diplomové práci, Biochemie, Psychologie, Kondiční tělesná
výchova, Ortopedická protetika, Přehled speciální
pedagogiky,
Základy klinické logopedie, Zobrazovací
metody, Soudní lékařství a zdravotnické právo, Veřejné
zdravotnictví, Management a krizový management,
Financování zdravotní péče a zdravotnické systémy,
Chirurgické obory, Interní obory, Pediatrie, Urologie,
Gynekologie, Balneologie.
 Povinně volitelné předměty
Student volí z povinně volitelných předmětů dle podmínek
stanovených studijním plánem.
Jedná se o předměty: Angličtina pro fyzioterapeuty, Němčina
pro fyzioterapeuty, Základy klinické logopedie, Tapping.
 Volitelné předměty
Jsou předměty určené studijním plánem nebo vycházející
z celouniverzitní nabídky, který může student během studia
absolvovat. Student musí získat absolvováním volitelných
předmětů určených studijním plánem minim. 6 kreditů. Jedná
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Pravidla pro návaznost
studijních předmětů
Pravidla pro vytváření
studijních plánů

Tvůrčí činnost

se např. o předměty: Kapitoly z buněčné biologie, Informatika,
Vývojová reflexologie, Reflexoterapie, Základy pracovního
lékařství, Němčina pro fyzioterapeuty, Základy Vojtovy
metody, Chronická
bolest
v rehabilitaci,
Klinická
patokineziologie a rehabilitace ruky, Plastická chirurgie.
Při tvorbě předmětů studijního plánu je pracováno
se systémem prerekvizit, které jsou specifikovány
v charakteristikách jednotlivých předmětů.
Studijní plán je vytvořen tak, aby kredity získané
absolvováním povinných předmětů tvořily 90 %, kredity
získané absolvováním povinně volitelných předmětů tvořily
5 % a kredity získané absolvováním volitelných předmětů
tvořily 5 % z celkového počtu 120 kreditů.
-

E. Personální zajištění programu
Garant studijního programu Studijní program je garantován akademickým pracovníkem
UP, který byl jmenován docentem či profesorem, má
dostatečnou odbornou kvalifikací v daném, blízkém nebo
obsahově příbuzném zaměření oboru a v daném oboru
v posledních pěti letech vykonával tvůrčí činnost.
Garant základních
Základní teoretické studijní předměty profilujícího základu
teoretických předmětů
magisterského studijního programu jsou garantovány
profilujícího základu
akademickým pracovníkem jmenovaným profesorem nebo
programu
jmenovaným docentem v oboru, který odpovídá oblasti
vzdělávání, v rámci které nebo v rámci kterých má být daný
magisterský studijní program uskutečňován nebo v oboru
příbuzném. Garanti těchto studijních předmětů se podílejí
na jejich výuce.
Odborníci podílející se na
Všichni odborníci, podílející se na výuce studentů, mají
výuce
ukončené úplné vysokoškolské vzdělání.
Personální zajištění
Počty akademických pracovníků, popř. dalších odborníků
programu
s příslušnou kvalifikací nutných k řádnému zabezpečení
studijního programu:
profesoři nebo docenti: 6
akademičtí pracovníci s vědeckou hodností:10
Dále se na výuce podílejí odborníci z praxe s ukončeným
úplným vysokoškolským vzděláním a způsobilostí vykonávat
práci fyzioterapeuta bez odborného dohledu.
F. Metody výuky a hodnocení výsledků studia
Poměr přímé výuky a
samostudia
Celkový počet kreditů

Počet kontaktních hodin: 1720 hodin přímé výuky.
Počet nekontaktních hodin: 1520 hodin samostudia.
Standardní počet kreditů je 120.
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Hodnota 1 kreditu
v hodinách odpovídající
práci studenta

1 kredit odpovídá 27 hodinám práce studenta ( 15 %).

G. Tvůrčí činnost
Tvůrčí činnost
akademických pracovníků

Tvůrčí činnost studentů
Podíl akademických
pracovníků – řešitelů,
spoluřešitelů nebo
podílejících se na tvůrčí
činnosti

Akademičtí pracovníci jsou řešitelé a spoluřešitelé grantových
projektů, autoři odborných článků, monografií a studijních
materiálů v podobě skript a elektronických učebních
materiálů. Jsou zapojeni do řady národních a mezinárodních
projektů, aktivně se účastní mezinárodních a národních
odborných konferencí a jsou členy vědeckovýzkumných
odborných organizací.
Studenti daného programu se mohou zapojit do SVOČ a
grantových projektů IGA UP. Vědeckovýzkumné výsledky
mohou být prezentovány na odborných konferencích.
Nejméně 5 % akademických pracovníků na pozicích profesor,
docent, odborný asistent s vědeckou hodností (viz katalog
prací UP), kteří se podílejí na realizaci studijního programu,
budou řešiteli, spoluřešiteli nebo se budou podílet
na vědeckých projektech vztahující se k oblasti vzdělávání,
ve které je studijní program uskutečňován.

H. Finanční, materiální a další zabezpečení programu
Finanční zabezpečení
programu
Materiální zabezpečení
programu

Další zabezpečení
programu

I.

Studijní program je financován z příspěvku MŠMT.
Pro realizaci studijního programu je zabezpečena
infrastruktura pro výuku a kapacity výukových prostor včetně
odborných učeben. Pro studenty studijního programu je
zajištěn přístup k odborné literatuře a dalším informačním
zdrojům.
Odborné praxe jsou realizovány na základě smlouvy mezi UP
v Olomouci – Fakultou zdravotnických věd a poskytovateli
zdravotní péče nebo zdravotně sociální péče.

Studium v cizím jazyce

Dostupnost vnitřních
předpisů a norem
v anglickém jazyce
Dostupnost informací
týkajících se studia
v anglickém jazyce
Zajištění praxe v anglickém
popř. v jiném cizím jazyce

-

-

-
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Kvalifikační práce a
posudky v anglickém popř.
v jiném cizím jazyce
Zajištění komunikace
týkající se studia
v anglickém

-

-
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Standard studijního programu

Studijní program: Fyzioterapie
A. Specifika a obsah studijního programu:
Typ programu
Oblast/oblasti vzdělávání
Základní tematické okruhy

Kód programu
Rozlišení programu
Profil studijního programu
Propojení studijního
programu s tvůrčí činností
či praxí

Forma studia
Jazyk programu
Cíle programu

bakalářský
Zdravotnické obory
anatomie, fyziologie, patologie, patologická fyziologie,
hygiena a epidemiologie, veřejné zdravotnictví a prevence,
zdravotnická technika, fyzioterapie, ergoterapie, zdravotnická
psychologie, etika, komunikace
ISCED F
0915 Terapie a rehabilitace
bez specializace
profesní
V rámci studijního programu je zařazeno minimálně 1600
hodin praktické výuky: 1240 hodin (31 týdnů) jako praktická
cvičení a 360 hodin (9 týdnů) je realizováno na pracovištích
poskytovatelů zdravotní péče jako souvislá odborná praxe.
Vyučující a studenti studijního programu se podílejí na
publikační činnosti, grantové činnosti, účastní se národních a
mezinárodních odborných konferencí a mohou být členy
národních a mezinárodních profesních a vědeckovýzkumných
odborných organizací. Výzkumné aktivity studentů jsou
realizovány také v rámci studentské vědecké odborné činnosti.
prezenční
český jazyk
Cílem studia je připravit absolventy pro výkon povolání
fyzioterapeuta, vysokoškolsky vzdělané odborníky podílející
se na rozvoji oboru fyzioterapie a podporující integraci teorie
s praxí, kteří disponují teoretickými znalostmi a praktickými
dovednostmi
nutnými
pro
celoživotní
vzdělávání
ve své odbornosti a pro další akademické vzdělávání.
Absolventi studijního programu budou:
- mít široké odborné znalosti a porozumění předmětu a rozsahu
daného oboru, široké znalosti teorií, konceptů a metod včetně
porozumění možnostem, podmínkám a omezením jejich
využití v praxi,
- způsobilí se samostatně a odpovědně rozhodovat v jen
částečně známých souvislostech na základě rámcového zadání
a dle přidělených zdrojů koordinovat činnost týmu a nést
odpovědnost za jeho výsledky, do řešení problému zahrnout
úvahu o jejich etickém rozměru, srozumitelně a přesvědčivě
sdělovat odborníkům i laikům informace o povaze odborných
problémů a vlastním názoru na jejich řešení, používat své
odborné znalosti, dovednosti a obecné způsobilosti alespoň
v jednom cizím jazyce a samostatně získávat další potřebné
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znalosti, dovednosti a způsobilosti na základě praktické
zkušenosti a jejího vyhodnocení, ale také samostatným
studiem teoretických poznatků oboru fyzioterapie,
- schopni s využitím odborných znalostí na základě rámcově
vymezeného úkolu řešit praktické problémy v oboru
fyzioterapie, vyhledat, utřídit a interpretovat informace
relevantní pro řešení vymezeného praktického problému,
použít některé základní výzkumné postupy oboru v rozsahu
potřebném pro řešení praktických problémů v oboru.
Soulad studijního programu Studijní program je úzce propojen s posláním fakulty a
s posláním a strategickým
strategickým záměrem UP. Vzdělává a vychovává vysoce
záměrem UP
kvalifikované, konkurenceschopné zdravotnické pracovníky
s maximálním uplatněním ve zdravotnické praxi především
v České republice a zemích Evropské unie. Rozvíjí vědu,
výzkum a inovace v nelékařských oborech s důrazem
na podporu kvality vzdělávání nelékařských zdravotnických
pracovníků v oblasti fyzioterapie.
Návaznost na národní
Program Fyzioterapie reflektuje ustanovení zákona
a mezinárodní standardy
č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání
programu:
způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání
a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní
péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o nelékařských zdravotnických povoláních), v platném znění.
Respektuje vyhlášku MZ ČR č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví
minimální požadavky na studijní programy k získání odborné
způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání,
v platném znění, a vyhlášku MZ ČR č. 55/2011 Sb.,
o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných
pracovníků, v platném znění.
B. Mezinárodní rozměr studijního programu
Předměty v cizím jazyce

Literatura v cizím jazyce

Přímá účast studenta na
mezinárodní spolupráci,
mobility
Mezinárodní spolupráce
na výzkumu

Zdravotnická angličtina / English for Healthcare
Zdravotnická němčina/ Deutsch für Gusendheitswesen
Výstupem je zvládnutí a prohloubení základní odborné
terminologie; rozvoj všech složek jazykových dovedností
(mluvení, čtení, poslech, psaní) nad úroveň B1+ se zaměřením
na fyzioterapii, zejména na komunikaci s pacienty.
Charakteristiky předmětů studijního plánu obsahují
v doporučené literatuře také tituly v cizím jazyce nebo odkazy
na cizojazyčné zdroje dostupné v odborných databázích.
Doporučená studijní literatura v cizím jazyce je dostupná
v Knihovně FZV nebo Ústřední knihovně UP.
Mobilita studentů studijního programu je plánována
v minimálním počtu 5 % studentů z celkového počtu studentů
studijního programu.
-

2

C. Absolvent
Rámcový profil absolventa

Rámcové uplatnění
absolventa

Relevantní profese
Regulované povolání

Absolventi prokazují v odpovídající úrovni:
- znalosti fyzioterapie,
- znalosti struktury, funkcí a dysfunkcí lidského těla,
- znalosti diagnostických, terapeutických a preventivních
metod a postupů,
- znalosti principu činnosti diagnostické, terapeutické
a laboratorní zdravotnické techniky,
- znalosti etických principů, hodnot a problémů spojených
s výkonem zdravotnické praxe,
- znalosti organizace a řízení zdravotnické praxe,
- znalosti právních předpisů, profesních a dalších norem
a kodexů relevantních pro výkon zdravotnické praxe.
Absolventi umí v odpovídající míře:
- poskytovat zdravotní péči v souladu s platnými právními
předpisy
(např.
diagnostika,
návrh
a
aplikace
fyzioterapeutických postupů, edukace pacienta),
- dodržovat hygienicko-epidemiologický režim v souladu se
zvláštními právními předpisy oboru,
- v rámci svých kompetencí používat zdravotnickou techniku,
- vést zdravotnickou dokumentaci a další dokumentaci
vyplývající ze zvláštních právních předpisů,
- poskytnout pacientovi informace v souladu se svou odbornou
způsobilostí,
- podílet se na praktickém vyučování studentů studijních
programů fyzioterapie a kvalifikačních vzdělávacích kurzů
příslušného odborného zaměření,
- adekvátně interpretovat pozici svého oboru ve zdravotnictví
a v praxi aplikovat konsekvence spojené s pozicí (profesními
kompetencemi) svého oboru vůči jiným oborům.
Absolventi studijního programu se uplatní jako
fyzioterapeuti/zaměstnanci všech typů poskytovatelů
zdravotních služeb, např. v rámci ambulantních i lůžkových
rehabilitačních pracovišť všech typů, v odborných léčebných
ústavech a lázních. Mohou se podílet na vzdělávání
fyzioterapeutů.
fyzioterapeut
fyzioterapeut
Uznávacím orgánem je Ministerstvo zdravotnictví ČR.

D. Pravidla pro vytváření studijních plánů
Charakteristiky studijních
předmětů

Studijní program ve své struktuře obsahuje předměty
profilujícího základu a základní teoretické předměty
profilujícího základu v členění na povinné, povinně volitelné
předměty a volitelné předměty.
Předměty jsou kategorizovány následovně:
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 Předměty profilujícího základu
Povinné předměty, jejichž absolvováním student získá znalosti
nebo dovednosti, které jsou podstatné pro dosažení odborných
znalostí nebo dovedností uvedených v profilu absolventa a
které odpovídají, souvisejí, nebo podmiňují znalosti nebo
dovednosti základních tematických okruhů ověřovaných SZZ.
Součet je min. 35 % kreditů z celkového počtu 180 kreditů
pro bakalářské studium, což odpovídá zisku min. 63 kreditů
za studium.
Jedná se o předměty:
Kineziologie, Kinezioterapie, Fyziatrie, Základy manuální
terapie, Elektroterapie a elektrodiagnostika, Anatomie,
Biofyzika, Fyziologie, Neurologie.
 Základní teoretické předměty profilujícího základu
Povinné
předměty,
které
souvisí
s teoretickým
a metodologickým základem příslušné vzdělávací oblasti
vzdělávání, absolvováním získává student klíčové znalosti
uvedené v profilu absolventa. Tyto znalosti odpovídají nebo
souvisejí či podmiňují znalosti ze základních tematických
okruhů ověřovaných SZZ. Tyto předměty patří mezi předměty
profilujícího základu. Počet získaných kreditů tvoří min.
30 % kreditů z počtu kreditů předmětů profilujícího základu,
což odpovídá zisku min. 19 kreditů za studium.
Jedná se o předměty:
Anatomie, Biofyzika, Fyziologie, Neurologie.
 Ostatní povinné předměty
Balneologie, Biologie, Biomechanika, Ergoterapie, Fyzikální
terapie, Geriatrie, Gynekologie, Chirurgie, Komunitní péče,
Kondiční
tělesná
výchova,
Ortopedie,
Patologie
a patofyziologie, Pediatrie, Protetika,
Psychiatrie,
Psychologie, Rehabilitační
propedeutika,
Terapeutické
postupy ve fyzioterapii v klinických oborech a v preventivní
péči, Traumatologie, Vnitřní lékařství, Vyšetřovací postupy
ve fyzioterapii, Základy informatiky, statistiky a metodologie
vědeckého výzkumu, Základy pedagogiky a edukace,
Zdravotní tělesná výchova
 Povinně volitelné předměty
Student volí z povinně volitelných předmětů dle podmínek
stanovených studijním plánem.
Jedná se o předměty:
Zdravotnická angličtina
Zdravotnická němčina
Základy ergonomie
Základy sociální a pracovní rehabilitace
Základy sociálních právních předpisů
Základy speciální pedagogiky
 Volitelné předměty
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Pravidla pro návaznost
studijních předmětů
Pravidla pro vytváření
studijních plánů

Tvůrčí činnost

Jsou předměty stanovené studijním plánem nebo vycházející
z celouniverzitní nabídky, který může student během studia
absolvovat. Student získá absolvováním volitelných předmětů
minimálně 6 kreditů za celou dobu studia.
Jedná se např. o předměty:
Sportovní aktivita
Sport zdravotně postižených
Při tvorbě předmětů studijního plánu je pracováno
se systémem prerekvizit, které jsou specifikovány
v charakteristikách jednotlivých předmětů.
Studijní plány jsou tvořeny povinnými předměty, povinně
volitelnými předměty a volitelnými předměty. Studijní plán je
sestaven tak, že student získá minimálně 85 % kreditů
z předmětů povinných, 10 % kreditů z povinně volitelných
předmětů a 5 % kreditů z volitelných předmětů.
Mezi předměty povinnými a povinně volitelnými je minimálně
50 % kreditů spojeno s předměty profilujícího základu
studijního programu.
-

E. Personální zajištění programu
Garant studijního programu Studijní program je garantován akademickým pracovníkem
UP minimálně s vědeckou hodností CSc. nebo Ph.D.
s dostatečnou odbornou kvalifikací a vědeckovýzkumnou
činností v daném, blízkém nebo obsahově příbuzném oboru.
Garant základních
Garantem základních teoretických předmětů profilujícího
teoretických předmětů
základu je akademický pracovník minimálně s vědeckou
profilujícího základu
hodností Ph.D., CSc.
programu
Odborníci podílející se
Vyučující podílející se na teoretické či praktické výuce
na výuce
studijního programu Fyzioterapie jsou odborníci v daném
oboru, kteří splňují podmínky pro výkon povolání bez
odborného dohledu, akademičtí pracovníci s úplným
vysokoškolským vzděláním, uděleným akademickým titulem
Mgr. a minimální délkou praxe v oboru 2 roky.
Personální zajištění
Počty akademických pracovníků, popř. dalších odborníků
programu
s příslušnou kvalifikací nutných k řádnému zabezpečení
studijního programu:
docenti: 2
akademičtí pracovníci s vědeckou hodností Ph.D.: 6
akademičtí pracovníci s úplným VŠ vzděláním (Mgr.): 13
odborníci z praxe (lektoři, asistenti, mentoři): 14

F. Metody výuky a hodnocení výsledků studia
Poměr přímé výuky
a samostudia

Počet kontaktních hodin: 2 800 hodin přímé výuky
Počet nekontaktních hodin: 2 060 hodin samostudia
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Celkový počet kreditů
Hodnota 1 kreditu
v hodinách odpovídající
práci studenta

180 kreditů
1 kredit odpovídá 27 hodinám práce studenta ( 15 %).

G. Tvůrčí činnost
Tvůrčí činnost
akademických pracovníků

Tvůrčí činnost studentů
Podíl akademických
pracovníků – řešitelů,
spoluřešitelů nebo
podílejících se na tvůrčí
činnosti

Akademičtí pracovníci podílející se na realizaci bakalářského
studijního programu jsou autoři odborných článků, monografií
a studijních materiálů v podobě skript a elektronických
učebních textů. Jsou zapojeni do institucionálních, národních
a mezinárodních projektů a grantů (např. AZV MZČR, FRUP,
IGA UP), aktivně se účastní mezinárodních a národních
odborných konferencí a jsou členy vědeckovýzkumných
odborných organizací.
Studenti se podílejí na SVOČ a prezentují výsledky tvůrčí
práce na odborných konferencích.
Nejméně 5 % akademických pracovníků v pozicích profesor,
docent, odborný asistent s vědeckou hodností (viz katalog
prací UP) podílejících se na realizaci studijního programu
budou řešiteli nebo spoluřešiteli vědeckých projektů
vztahujících se k oblasti vzdělávání, ve které je studijní
programu uskutečňován.

H. Finanční, materiální a další zabezpečení programu
Finanční zabezpečení
programu
Materiální zabezpečení
programu

Další zabezpečení
programu

Studijní program je financován z příspěvku MŠMT.
Pro realizaci studijního programu je zabezpečena
infrastruktura pro výuku a kapacity výukových prostor včetně
odborných učeben. Pro studenty studijního programu je
zajištěn přístup k odborné literatuře a dalším informačním
zdrojům.
Odborné praxe jsou realizovány na základě smlouvy mezi UP
v Olomouci – Fakultou zdravotnických věd a poskytovateli
zdravotní péče nebo zdravotně sociální péče.

I. Studium v cizím jazyce
Dostupnost vnitřních
předpisů a norem
v anglickém jazyce
Dostupnost informací
týkajících se studia
v anglickém jazyce
Zajištění praxe v anglickém
popř. v jiném cizím jazyce

-

-
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Kvalifikační práce a
posudky v anglickém
popř. v jiném cizím jazyce
Zajištění komunikace
týkající se studia
v anglickém jazyce

-

-
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Standard studijního programu

Studijní program: Porodní asistence (stávající Porodní asistentka)
A. Specifika a obsah studijního programu:
Typ programu
Oblast/oblasti vzdělávání
Základní tematické okruhy

bakalářský
Zdravotnické obory
porodní asistence, anatomie, fyziologie, patologie,
patologická fyziologie, klinická farmakologie, hygiena
a epidemiologie, veřejné zdravotnictví a prevence
Kód programu
ISCED F
0913 Ošetřovatelství a porodní asistentství
Rozlišení programu
bez specializace
Profil studijního programu profesní
Propojení studijního
Studijní program je propojen s odbornou zdravotnickou praxí
programu s tvůrčí činností
v rámci výkonu klinické výuky na pracovištích poskytovatelů
či praxí
zdravotní péče v celkovém rozsahu 1800 hodin (40 týdnů).
Vyučující a studenti studijního programu se podílejí
na publikační činnosti, grantové činnosti, účastní se národních
a mezinárodních odborných konferencí a mohou být členy
mezinárodních a národních odborných vědeckovýzkumných
odborných organizací. Výzkumné aktivity studentů jsou
realizovány ve studentské odborné vědecké činnosti.
Forma studia
prezenční / kombinovaná
Jazyk programu
český jazyk
Cíle programu
Absolventi programu mají široké teoreticko-odborné znalosti
z oboru porodnictví a gynekologie. Umí se samostatně a
odpovědně rozhodovat, umí koordinovat činnost týmu a nést
odpovědnost za jeho výsledky do řešení problémů zahrnout
úvahu o jejich etickém rozměru, srozumitelně a přesvědčivě
sdělovat odborníkům i laikům informace o povaze odborných
problémů a vlastním názoru na jejich řešení, srozumitelně
shrnout názory ostatních členů týmu, jednat v rámci svých
odborných znalostí, dovedností a způsobilostí v alespoň
jednom cizím jazyce. Jsou schopni samostatně získávat další
odborné znalosti, dovednosti a způsobilosti na základě
především praktické zkušenosti a jejího vyhodnocení, ale také
samostatným studiem teoretických poznatků oboru.
Soulad studijního programu Studijní program je úzce propojen s posláním fakulty a
s posláním a strategickým
strategickým záměrem UP. Vzdělává a vychovává vysoce
záměrem UP
kvalifikované, konkurenceschopné zdravotnické pracovníky
s maximálním uplatněním ve zdravotnické praxi především
v České republice a zemích Evropské unie. Rozvíjí vědu,
výzkum a inovace v nelékařských oborech s důrazem
na podporu kvality vzdělávání nelékařských zdravotnických
pracovníků v oblasti porodní asistence.
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Návaznost na národní a
mezinárodní standardy
programu:

Program porodní asistence reflektuje ustanovení zákona
č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání
způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání
a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní
péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o nelékařských zdravotnických povoláních), v platném znění.
Respektuje vyhlášku MZ ČR č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví
minimální požadavky na studijní programy k získání odborné
způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání,
v platném znění, a vyhlášku MZ ČR č. 55/2011 Sb.,
o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných
pracovníků, v platném znění.
Splňuje požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady
2013/55/EU ze dne 20. listopadu 2013, kterou se mění
směrnice 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací a
nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci
prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním
trhu („nařízení o systému IMI“).

B. Mezinárodní rozměr studijního programu
Předměty v cizím jazyce

Literatura v cizím jazyce

Přímá účast studenta na
mezinárodní spolupráci,
mobility
Mezinárodní spolupráce na
výzkumu

Zdravotnická angličtina / English for Healthcare
Zdravotnická němčina/ Deutsch für Gusendheitswesen
Výstupem bude zvládnutí a prohloubení základní odborné
terminologie; rozvoj všech složek jazykových dovedností
(mluvení, čtení, poslech, psaní) nad úroveň B1 CEFR
se zaměřením na porodní asistenci, zejména na komunikaci
s pacienty.
Charakteristiky předmětů studijního plánu obsahují
v doporučené literatuře také tituly v cizím jazyce nebo odkazy
na cizojazyčné zdroje dostupné v odborných databázích.
Doporučená studijní literatura v cizím jazyce je dostupná
v Knihovně FZV nebo Ústřední knihovně UP.
Mobilita studentů studijního programu v prezenční formě
studia je plánována v minimálním počtu 5 % studentů
z celkového počtu studentů studijního programu.
-

C. Absolvent
Profil absolventa

Absolventi prokazují v odpovídající šíři a míře podrobnosti:
- znalosti porodní asistence,
- znalosti struktury, funkcí a dysfunkcí lidského těla,
- znalosti diagnostických, terapeutických a prevenčních metod
a intervencí,
- znalosti principu činnosti diagnostické, terapeutické
a laboratorní zdravotnické techniky,
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Rámcové uplatnění
absolventa

Relevantní profese
Regulované povolání

- znalosti etických principů, hodnot a problémů spojených
s výkonem zdravotnické praxe,
- znalosti organizace a řízení zdravotnické praxe,
- znalosti právních předpisů, profesních a dalších norem
a kodexů relevantních pro výkon zdravotnické praxe.
Absolventi umí v odpovídající šíři a míře podrobnosti:
- poskytovat zdravotní péči v souladu s jinými právními
předpisy,
- dodržovat hygienicko-epidemiologický režim v souladu se
zvláštními právními předpisy oboru,
- v rámci svých kompetencí používat zdravotnickou techniku,
- vést zdravotnickou dokumentaci a další dokumentaci
vyplývající ze zvláštních právních předpisů,
- pracovat s informačním systémem zdravotnického zařízení,
- poskytnout pacientovi informace v souladu se svou odbornou
způsobilostí,
- podílet se na praktickém vyučování studentů studijních
programů a kvalifikačních vzdělávacích kurzů příslušného
odborného zaměření,
- adekvátně interpretovat pozici svého oboru ve zdravotnictví
a v praxi aplikovat konsekvence spojené s pozicí (profesními
kompetencemi) svého oboru vůči jiným oborům.
Absolventi mohou pracovat v nemocničních zařízeních
na oddělení porodních sálů, oddělení šestinedělí, oddělení
fyziologického novorozence, gynekologickém oddělení. Dále
v ambulantním
traktu
poskytujícím
prenatální
a gynekologickou péči.
Absolventky jsou také kompetentní pracovat v komunitní a
primární péči.
porodní asistentka
porodní asistentka
Uznávacím orgánem je Ministerstvo zdravotnictví ČR.

D. Pravidla pro vytváření studijních plánů
Charakteristiky studijních
předmětů

Studijní program ve své struktuře obsahuje předměty
profilujícího základu a základní teoretické předměty
profilujícího základu v členění na povinné, povinně volitelné
předměty a volitelné předměty.
Studijní předměty jsou kategorizovány následovně:
 Předměty profilujícího základu
Povinné předměty, jejichž absolvováním student získá
znalosti nebo dovednosti, které jsou podstatné pro dosažení
odborných znalostí nebo dovedností uvedených v profilu
absolventa a které odpovídají, souvisejí, nebo podmiňují
znalosti nebo dovednosti základních tematických okruhů
ověřovaných SZZ. Součet je min. 35 % kreditů z celkového
počtu 180 kreditů pro bakalářské studium, což odpovídá zisku
min 63 kreditů za studium.
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Jedná se o předměty:
Anatomie
Komunikace
Obecná a vývojová psychologie
Základní dovednosti v porodní asistenci
Základy teorie porodní asistence
Gynekologie
Porodní asistence při fyziologickém těhotenství a porodu
Porodnictví
Výchova ke zdraví
Neonatologie, ošetřovatelská péče v neonatologii
Péče porodní asistentky o ženu v gynekologii
Porodní asistence při nepravidelnostech a patologiích
těhotenství a porodu
Porodní asistence u ženy v šestinedělí
Zdravotnická psychologie
Genetika
Výchova k reprodukčnímu zdraví
Ultrazvuková diagnostika v gynekologii a porodnictví
Alternativní metody v porodní asistenci
Odborná praxe v porodní asistenci
 Základní teoretické předměty profilujícího základu
Povinné předměty, které souvisí s teoretickým a
metodologickým základem příslušné vzdělávací oblasti
vzdělávání, absolvováním získává student klíčové znalosti
uvedené v profilu absolventa. Tyto znalosti odpovídají nebo
souvisejí, podmiňují znalosti ze základních tematických
okruhů ověřovaných SZZ. Tyto předměty patří mezi předměty
profilujícího základu. Počet získaných kreditů tvoří min 30%
kreditů z počtu kreditů předmětů profilujícího základu, což
odpovídá zisku min 19 kreditů za studium.
Jedná se o předměty:
Gynekologie
Porodní asistence při fyziologickém těhotenství a porodu
Porodnictví
Neonatologie, ošetřovatelská péče v neonatologii
Péče porodní asistentky o ženu v gynekologii
Porodní asistence při nepravidelnostech a patologiích
těhotenství a porodu
Porodní asistence u ženy v šestinedělí
 Povinně volitelné předměty
Student volí z povinně volitelných předmětů dle podmínek
stanovených studijním plánem.
Zdravotnická angličtina
Zdravotnická němčina
 Volitelné předměty
Jsou předměty určené studijním plánem nebo vycházející
z celouniverzitní nabídky, které může student během studia
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Pravidla pro návaznost
studijních předmětů
Pravidla pro vytváření
studijních plánů

Tvůrčí činnost

absolvovat. Student musí získat absolvováním volitelných
předmětů určených studijním plánem minim. 3 kredity.
Při tvorbě předmětů studijního plánu je pracováno
se systémem prerekvizit, které jsou specifikovány
v charakteristikách jednotlivých předmětů.
Studijní plán je sestaven tak, že student získá minimálně 80 %
kreditů z povinných předmětů. Mezi předměty povinnými a
povinně volitelnými je minimálně 50 % kreditů spojeno
s předměty profilujícího základu studijního programu. Student
si může zvolit volitelné předměty z celouniverzitní nabídky
těchto předmětů.
-

E. Personální zajištění programu
Garant studijního programu Studijní program je garantován akademickým pracovníkem
UP s vědeckou hodností CSc. nebo Ph.D. s odbornou
kvalifikací vztahující se k studijnímu programu porodní
asistence nebo ke studijnímu programu blízkého nebo
příbuzného obsahového zaměření, který v posledních pěti
letech vykonával tvůrčí činnost, jež odpovídá oblasti
vzdělávání, v rámci které je studijní program uskutečňován,
anebo během této doby působil ve věcně odpovídající odborné
praxi.
K délce týdenní pracovní doby lze přičíst týdenní pracovní
dobu danou pracovním poměrem ve smluvním zdravotnickém
zařízení, se kterým má FVP UP
uzavřenu smlouvu
o spolupráci při zajištění klinické a praktické výuky nebo
výzkumné a vývojové činnosti.
Garant základních
Studijní program je zabezpečen akademickými pracovníky
teoretických předmětů
popř. dalšími odborníky s příslušnou kvalifikací pro zajištění
profilujícího základu
jednotlivých předmětů.
programu
Základní teoretické předměty profilujícího základu a předměty
profilujícího základu mají garanty s vědeckou hodností Ph.D.
v daném oboru.
Odborníci podílející se na
Odborníci z praxe musí vykázat působení za posledních 5 let
výuce
v daném, blízkém nebo obsahově příbuzném zaměřeném
oboru.
Personální zajištění
Počty akademických pracovníků, popř. dalších odborníků
programu
s příslušnou kvalifikací nutných k řádnému zabezpečení
studijního programu:
docent: 1
akademičtí pracovníci s vědeckou hodností: 5
odborníci z praxe: 5
F. Metody výuky a hodnocení výsledků studia
Poměr přímé výuky a
samostudia

Prezenční forma studia:
počet kontaktních hodin: 3 600 hodin přímé výuky
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Celkový počet kreditů
Hodnota 1 kreditu
v hodinách odpovídající
práci studenta

počet nekontaktních hodin: 1 260 hodin samostudia
Kombinovaná forma studia:
počet kontaktních hodin:
2 900 hodin přímé výuky
počet nekontaktních hodin: 1 960 hodin samostudia
180 kreditů
1 kredit odpovídá 27 hodinám práce studenta ( 15 %).

G. Tvůrčí činnost
Tvůrčí činnost
akademických pracovníků

Tvůrčí činnost studentů

Podíl akademických
pracovníků – řešitelů,
spoluřešitelů nebo
podílejících se na tvůrčí
činnosti

Akademičtí pracovníci se podílejí na tvůrčí činnosti jako
autoři odborných článků, monografií a studijních materiálů
v podobě skript a elektronických učebních materiálů. Jsou
zapojeni do řady národních a mezinárodních projektů (v rámci
agentury zdravotnického výzkumu MZČR, IGA UP apod.),
aktivně se účastní mezinárodních a národních odborných
konferencí a jsou členy vědeckovýzkumných odborných
organizací.
Studenti se mohou zapojit do tvůrčí činnosti jako členové
řešitelských týmů projektů Interní grantové agentury UP,
v rámci studentské vědecké a odborné činnosti, mohou se
účastnit mezinárodních a národních odborných konferencí a
být členy vědeckovýzkumných odborných organizací.
Nejméně 5 % akademických pracovníků na pozicích profesor
docent, odborný asistent s vědeckou hodností (viz katalog
prací UP), kteří se podílejí na realizaci studijního programu,
budou řešiteli, spoluřešiteli nebo se budou podílet
na vědeckých projektech vztahující se k oblasti vzdělávání,
ve které je studijní programu uskutečňován.

H. Finanční, materiální a další zabezpečení programu
Finanční zabezpečení
programu
Materiální zabezpečení
programu
Další zabezpečení
programu

Studijní program je financován z příspěvku MŠMT.
Pro realizaci studijního programu je zabezpečena
infrastruktura pro výuku a kapacity výukových prostor včetně
odborných učeben. Pro studenty programu je zajištěn přístup
k odborné literatuře a dalším informačním zdrojům.
Odborné praxe jsou realizovány na základě smlouvy mezi UP
v Olomouci – Fakultou zdravotnických věd a poskytovateli
zdravotní péče nebo zdravotně sociální péče.

I. Studium v cizím jazyce
Dostupnost vnitřních
předpisů a norem
v anglickém jazyce

-
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Dostupnost informací
týkajících se studia
v anglickém jazyce
Zajištění praxe v anglickém
popř. v jiném cizím jazyce
Kvalifikační práce a
posudky v anglickém popř.
v jiném cizím jazyce
Zajištění komunikace
týkající se studia
v anglickém

-

-

-
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Standard studijního programu

Studijní program: Radiologie – radiologická asistence (stávající Radiologický asistent)
A. Specifika a obsah studijního programu:
Typ programu
Oblast/oblasti vzdělávání
Základní tematické okruhy
Kód programu
Rozlišení programu
Profil studijního programu
Propojení studijního
programu s tvůrčí činností
či praxí

Forma studia
Jazyk programu
Cíle programu

bakalářský
Zdravotnické obory
anatomie, fyziologie, patologie, patologická fyziologie,
zdravotnická technika, lékařská biofyzika a radiační fyzika
ISCED F
0914 Lékařská diagnostika a léčebné techniky
bez specializace
profesní
Studijní program je propojen s odbornou zdravotnickou praxí
v rámci výkonu klinické výuky na pracovištích poskytovatelů
zdravotní péče v celkovém rozsahu minimálně 30 týdnů
(minimálně 900 hodin praktická cvičení a minimálně 300
hodin individuální odborná praxe).
Vyučující a studenti studijního programu se podílejí
na publikační činnosti, grantové činnosti, účastní se národních
a mezinárodních odborných konferencí a mohou být členy
mezinárodních a národních odborných vědeckovýzkumných
odborných organizací. Výzkumné aktivity studentů jsou
realizovány ve studentské odborné vědecké činnosti.
prezenční
český jazyk
Cílem studia je připravit studenty na výkon regulovaného
povolání radiologický asistent, vysokoškolsky vzdělané
odborníky podílející se na rozvoji oboru Radiologie radiologické asistence a podporující integraci teorie s praxí,
kteří disponují teoretickými znalostmi a praktickými
dovednostmi nutnými pro celoživotní vzdělávání ve své
odbornosti a pro další akademické vzdělávání.
Absolventi studijního programu budou:
- mít široké odborné znalosti a porozumění předmětu a rozsahu
oboru Radiologie - radiologické asistence, široké znalosti
teorií, konceptů a metod oboru včetně porozumění
možnostem, podmínkám a omezením jejich využití v praxi,
- způsobilí se samostatně a odpovědně rozhodovat v jen
částečně známých souvislostech na základě rámcového zadání
a dle přidělených zdrojů koordinovat činnost týmu a nést
odpovědnost za jeho výsledky, do řešení problému zahrnout
úvahu o jejich etickém rozměru, srozumitelně a přesvědčivě
sdělovat odborníkům i laikům informace o povaze odborných
problémů a vlastním názoru na jejich řešení, používat své
odborné znalosti, odborné dovednosti a obecné způsobilosti
alespoň v jednom cizím jazyce a samostatně získávat další
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odborné znalosti, dovednosti a způsobilosti na základě
praktické zkušenosti a jejího vyhodnocení, ale také
samostatným studiem teoretických poznatků oboru,
- schopni s využitím odborných znalostí na základě rámcově
vymezeného úkolu řešit praktické problémy v oboru
Radiologie - radiologická asistence, vyhledat, utřídit
a interpretovat informace relevantní pro řešení vymezeného
praktického problému, použít některé základní výzkumné
postupy oboru v rozsahu potřebném pro řešení praktických
problémů v oboru Radiologie - radiologické asistence.
Absolventi studijního programu budou připraveni
k samostatnému výkonu činností radiologického asistenta
definovanými v zákoně č. 96/2004 Sb., o podmínkách
získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských
zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících
s poskytováním zdravotní péče a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických
povoláních), v platném znění, a vyhlášce MZ ČR
č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a
jiných odborných pracovníků, v platném znění.
Soulad studijního programu Studijní program je úzce propojen s posláním fakulty a
s posláním a strategickým
strategickým záměrem UP. Vzdělává a vychovává vysoce
záměrem UP
kvalifikované, konkurenceschopné zdravotnické pracovníky
s maximálním uplatněním ve zdravotnické praxi, především
v České republice a zemích Evropské unie. Rozvíjí vědu,
výzkum a inovace v nelékařských oborech s důrazem
na podporu kvality vzdělávání nelékařských zdravotnických
pracovníků v oblasti Radiologie – radiologické asistence.
Návaznost na národní a
Program Radiologie - radiologická asistence reflektuje
mezinárodní standardy
ustanovení zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání
programu:
a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských
zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících
s poskytováním zdravotní péče a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických
povoláních), v platném znění. Respektuje vyhlášku MZ ČR
č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky
na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu
nelékařského
zdravotnického
povolání,
v platném
znění, a vyhlášku MZ ČR č. 55/2011 Sb., o činnostech
zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků,
v platném znění.
B. Mezinárodní rozměr studijního programu
Předměty v cizím jazyce

Zdravotnická angličtina / English for Healthcare
Zdravotnická němčina/ Deutsch für Gusendheitswesen
Výstupem bude zvládnutí a prohloubení základní odborné
terminologie; rozvoj všech složek jazykových dovedností
(mluvení, čtení, poslech, psaní) nad úroveň B1 CEFR
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se zaměřením na radiologickou
na komunikaci s pacienty.
Literatura v cizím jazyce

Přímá účast studenta na
mezinárodní spolupráci,
mobility
Mezinárodní spolupráce na
výzkumu

asistenci,

zejména

Charakteristiky předmětů studijního plánu obsahují
v doporučené literatuře také tituly v cizím jazyce nebo odkazy
na cizojazyčné zdroje dostupné v odborných databázích.
Doporučená studijní literatura v cizím jazyce je dostupná
v Knihovně FZV nebo Ústřední knihovně UP.
Mobilita studentů studijního programu je plánována
v minimálním počtu 5 % studentů z celkového počtu studentů
studijního programu.
-

C. Absolvent
Rámcový profil absolventa

Rámcové uplatnění
absolventa

Absolventi prokazují v odpovídající šíři a míře podrobnosti:
- znalosti oboru Radiologie – radiologická asistence,
- znalosti struktury, funkcí a dysfunkcí lidského těla,
- znalosti diagnostických, terapeutických a prevenčních metod
a intervencí,
- znalosti principu činnosti diagnostické, terapeutické a
laboratorní zdravotnické techniky,
- znalosti etických principů, hodnot a problémů spojených
s výkonem zdravotnické praxe,
- znalosti organizace a řízení zdravotnické praxe,
- znalosti právních předpisů, profesních a dalších norem a
kodexů relevantních pro výkon zdravotnické praxe.
Absolventi umí v odpovídající šíři a míře podrobnosti:
- poskytovat zdravotní péči v souladu s jinými právními
předpisy,
- dodržovat hygienicko-epidemiologický režim v souladu se
zvláštními právními předpisy oboru,
- v rámci svých kompetencí používat zdravotnickou techniku,
- vést zdravotnickou dokumentaci a další dokumentaci
vyplývající ze zvláštních právních předpisů,
- pracovat s informačním systémem zdravotnického zařízení,
- poskytnout pacientovi informace v souladu se svou odbornou
způsobilostí,
- podílet se na praktickém vyučování studentů studijních
programů a kvalifikačních vzdělávacích kurzů příslušného
odborného zaměření,
- adekvátně interpretovat pozici svého oboru ve zdravotnictví
a v praxi aplikovat konsekvence spojené s pozicí (profesními
kompetencemi) svého oboru vůči jiným oborům.
Absolvent může být zaměstnán jako:
- radiologický asistent na pracovištích poskytovatelů zdravotní
péče a ve veterinárních zařízeních,
- v akademické sféře a v dalších institucích zabývajících se
vědou, výzkumem, vývojem a inovacemi v oboru,
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Relevantní profese
Regulované povolání

- jako odborný pracovník v podnicích používajících
průmyslové rentgenové přístroje.
radiologický asistent
radiologický asistent
Uznávacím orgánem je Ministerstvo zdravotnictví ČR.

D. Pravidla pro vytváření studijních plánů
Charakteristiky studijních
předmětů

Studijní program ve své struktuře obsahuje předměty
profilujícího základu a základní teoretické předměty
profilujícího základu v členění na povinné, povinně volitelné
předměty a volitelné předměty.
Studijní předměty jsou kategorizovány následovně:
 Předměty profilujícího základu
Povinné předměty, jejichž absolvováním student získá
znalosti nebo dovednosti, které jsou podstatné pro dosažení
odborných znalostí nebo dovedností uvedených v profilu
absolventa a které odpovídají, souvisejí, nebo podmiňují
znalosti nebo dovednosti základních tematických okruhů
ověřovaných SZZ. Součet je min. 35 % kreditů z celkového
počtu 180 kreditů pro bakalářské studium, což odpovídá zisku
min. 63 kreditů za studium.
Jedná se o předměty:
Anatomie zobrazovacích metod
Biofyzika
Cvičení v nukleární medicíně
Cvičení v radiační onkologii
Cvičení v zobrazovacích metodách
Farmakologie
Fyzika
Fyziologie
Chirurgie a traumatologie
Matematika
Neurologie
Patologická fyziologie v radiologické asistenci
Patologie
Radiační ochrana
Radiobiologie
Radiologická fyzika
Radiologické přístroje
Semináře k bakalářské práci
Vnitřní lékařství
Nukleární medicína
Radiační onkologie
Zobrazovací postupy
 Základní teoretické předměty profilujícího základu (ZT)
Povinné
předměty,
které
souvisí
s teoretickým
a metodologickým základem příslušné vzdělávací oblasti
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Pravidla pro návaznost
studijních předmětů
Pravidla pro vytváření
studijních plánů

vzdělávání, absolvováním získává student klíčové znalosti
uvedené v profilu absolventa. Tyto znalosti odpovídají nebo
souvisejí či podmiňují znalosti ze základních tematických
okruhů ověřovaných SZZ. Tyto předměty patří mezi předměty
profilujícího základu. Počet získaných kreditů tvoří minim.
30 % kreditů z počtu kreditů předmětů profilujícího základu,
což odpovídá zisku minim. 19 kreditů za studium.
Jedná se o předměty:
Nukleární medicína
Radiační onkologie
Zobrazovací postupy
 Ostatní povinné předměty
Obecná a vývojová psychologie
Filozofie a etika
Komunikace ve zdravotnictví
Latina a lékařská terminologie
Metodologie výzkumu
Ošetřovatelská prázdninová praxe
První pomoc
Soudní lékařství a zdravotnické právo
Souvislá odborná praxe
Základy managementu ve zdravotnictví
Základy ošetřování nemocných
Zdravotní politika a veřejné zdravotnictví
Zdravotnická psychologie
 Povinně volitelné předměty
Student volí z povinně volitelných předmětů dle podmínek
stanovených studijním plánem.
Jedná se o předměty:
Zdravotnická angličtina
Zdravotnická němčina
Didaktika klinické praxe výuky
Ortopedie
Prázdninová praxe
 Volitelné předměty
Jsou předměty určené studijním plánem nebo vycházející
z celouniverzitní nabídky, které může student během studia
absolvovat. Student může získat absolvováním volitelných
předmětů 6 kreditů za celkovou dobu studia.
V rámci nabídky Fakulty zdravotnických věd se jedná
např. o předměty:
Antropometrie v nelékařských oborech
Výpočetní technika a lékařská informatika
Při tvorbě předmětů studijního plánu je pracováno
se systémem prerekvizit, které jsou specifikovány
v charakteristikách jednotlivých předmětů.
Mezi předměty povinnými a povinně volitelnými je
minimálně 50 % kreditů spojeno s předměty profilujícího
základu studijního programu.
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Tvůrčí činnost

Součet počtu kreditů za povinné a minimálního počtu kreditů
za povinně volitelné předměty činí minimálně 80 % z
celkového počtu kreditů.
-

E. Personální zajištění programu
Garant studijního programu Studijní program je garantován akademickým pracovníkem
UP minimálně s vědeckou hodností CSc. nebo Ph.D.
a s dostatečnou odbornou kvalifikací v daném, blízkém nebo
obsahově příbuzném oboru a s vědecko-výzkumnou činností.
Garant základních
Základní teoretické předměty profilujícího základu a předměty
teoretických předmětů
profilujícího základu mají garanty s minimální vědeckou
profilujícího základu
hodností CSc. nebo Ph.D. s publikační a tvůrčí činností
programu
v oboru.
Odborníci podílející se na
Odborníci z praxe musí mít minimálně bakalářské
výuce
vysokoškolské vzdělání, specializaci v oboru a 5 let praxe
v daném oboru, nebo magisterské vzdělání v blízkém nebo
obsahově příbuzném oboru.
Personální zajištění
Počty akademických pracovníků, popř. dalších odborníků
programu
s příslušnou kvalifikací nutných k řádnému zabezpečení
studijního programu:
docent: 1
akademičtí pracovníci s vědeckou hodností: 8
odborníci z praxe (asistenti, lektoři, mentoři): 9
F. Metody výuky a hodnocení výsledků studia
Poměr přímé výuky a
samostudia
Celkový počet kreditů
Hodnota 1 kreditu
v hodinách odpovídající
práci studenta

Počet kontaktních hodin: 3 261 hodin přímé výuky
Počet nekontaktních hodin: 1 599 hodin samostudia
180 kreditů
1 kredit odpovídá 27 hodinám práce studenta ( 15 %).

G. Tvůrčí činnost
Tvůrčí činnost
akademických pracovníků

Tvůrčí činnost studentů
Podíl akademických
pracovníků – řešitelů,

Akademičtí pracovníci, kteří se podílejí na realizaci studijního
programu, realizují tvůrčí činnosti v dané oblasti vzdělávání,
ve které je studijní program uskutečňován. Jsou autory
přednášek vztahujících se k danému oboru, publikují
v českých i zahraničních odborných časopisech, participují
na vědeckých projektech a grantech (AZV, FRUP, IGA UP),
jsou členy několika odborných organizací.
Studenti se podílejí na SVOČ a prezentují své výsledky
na odborných konferencích.
Nejméně 5 % akademických pracovníků v pozicích docent
či odborný asistent s vědeckou hodností (viz katalog prací
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spoluřešitelů nebo
podílejících se na tvůrčí
činnosti

UP) podílejících se na realizaci studijního programu budou
řešiteli, spoluřešiteli nebo se budou podílet na vědeckých
projektech vztahujících se k oblasti vzdělávání, ve které je
studijní programu uskutečňován.

H. Finanční, materiální a další zabezpečení programu
Finanční zabezpečení
programu
Materiální zabezpečení
programu

Další zabezpečení
programu

Studijní program je financován z příspěvku MŠMT.
Pro realizaci studijního programu je zabezpečena
infrastruktura pro výuku a kapacity výukových prostor včetně
odborných učeben. Pro studenty studijního programu je
zajištěn přístup k odborné literatuře a dalším informačním
zdrojům.
Odborné praxe jsou realizovány na základě smlouvy mezi UP
v Olomouci, FZV a poskytovateli zdravotní péče.

I. Studium v cizím jazyce
Dostupnost vnitřních
předpisů a norem
v anglickém jazyce
Dostupnost informací
týkajících se studia
v anglickém jazyce
Zajištění praxe v anglickém
popř. v jiném cizím jazyce
Kvalifikační práce a
posudky v anglickém popř.
v jiném cizím jazyce
Zajištění komunikace
týkající se studia
v anglickém

-

-

-

-
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Standard studijního programu

Studijní program: Všeobecné ošetřovatelství (stávající Všeobecná sestra)
A. Specifika a obsah studijního programu:
Typ programu
Oblast/oblasti vzdělávání
Základní tematické okruhy

Kód programu
Rozlišení programu
Profil studijního programu
Propojení studijního
programu s tvůrčí činností
či praxí

Forma studia
Jazyk programu
Cíle programu

bakalářský
zdravotnické obory
anatomie, fyziologie, patologie, patologická fyziologie,
klinická farmakologie, hygiena a epidemiologie, veřejné
zdravotnictví a prevence, zdravotnická psychologie, etika,
komunikace, ošetřovatelství, léčebná výživa
ISCED F
0913 Ošetřovatelství a porodní asistentství
bez specializace
profesní
Studijní program je propojen s odbornou zdravotnickou praxí
v rámci výkonu klinické výuky na pracovištích poskytovatelů
zdravotní péče v celkovém rozsahu 2 300 hodin (44 týdnů)
individuální odborné praxe. Vyučující a studenti studijního
programu se podílejí na publikační činnosti, grantové činnosti,
účastní se národních a mezinárodních odborných konferencí a
mohou být členy mezinárodních a národních odborných
vědeckovýzkumných odborných organizací. Výzkumné
aktivity studentů jsou realizovány ve studentské odborné
vědecké činnosti.
prezenční / kombinovaná
český jazyk
Cílem programu je připravit:
- absolventy pro výkon povolání všeobecné sestry,
tj. zajišťování a koordinování ošetřovatelské péče;
- vysokoškolsky vzdělané odborníky podílející se
na rozvoji ošetřovatelského výzkumu a podporující
integraci ošetřovatelské teorie s praxí;
- absolventy disponující potřebnými teoretickými
znalostmi a praktickými dovednostmi pro celoživotní
vzdělávání ve své odbornosti a pro další akademické
vzdělání;
- zdravotnické odborníky schopné samostatného
rozhodování při výkonu činností ošetřovatelské péče
o pacienta a týmové spolupráce.
Cílem programu je připravit absolventy, kteří budou:
- mít odborné znalosti, dovednosti a způsobilosti
v rozsahu oboru Všeobecné ošetřovatelství. Jde
o široké znalosti a porozumění předmětu a rozsahu
daného oboru, široké znalosti teorií, konceptů a metod
oboru, porozumění možnostem, podmínkám a
omezením využití teorií, konceptů a metod oboru
Všeobecné
ošetřovatelství
při
poskytování
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ošetřovatelské
péče
jednotlivcům,
rodinám
a komunitám a ve vztahu k rozvoji profese všeobecné
sestry;
- umět s využitím odborných znalostí na základě
rámcově vymezeného úkolu řešit problémy v oboru,
vyhledat, utřídit a interpretovat informace relevantní
pro řešení vymezeného problému, použít některé
základní výzkumné postupy oboru v rozsahu
potřebném
pro řešení
problémů
týkajících
se Všeobecného ošetřovatelství;
- schopni samostatně a odpovědně se rozhodovat v jen
částečně známých souvislostech na základě
rámcového zadání, koordinovat činnost týmu dle
rámcového zadání a přidělených zdrojů a nést
odpovědnost za jeho výsledky, do řešení problémů
zahrnout úvahu o jejich etickém rozměru, srozumitelně
a přesvědčivě sdělovat odborníkům i laikům informace
o povaze odborných ošetřovatelských problémů a
vlastním názoru na jejich řešení, srozumitelně shrnout
názory ostatních členů týmu, jednat v rámci svých
odborných znalostí, dovedností a způsobilostí
v alespoň jednom cizím jazyce, samostatně získávat
další odborné znalosti, dovednosti a způsobilosti
na základě
především
praktické
zkušenosti
v ošetřovatelské praxi a jejího vyhodnocení, ale také
samostatným studiem teoretických poznatků oboru
Všeobecné ošetřovatelství;
- řešit praktické problémy v oboru Všeobecné
ošetřovatelství s využitím odborných znalostí
na základě rámcově vymezeného úkolu, vyhledávat,
třídit a interpretovat informace relevantní pro řešení
vymezeného praktického problému, používat některé
základní výzkumné postupy oboru v rozsahu
potřebném pro řešení praktických problémů v oboru
Všeobecné ošetřovatelství.
Soulad studijního programu Studijní program je úzce propojen s posláním fakulty
s posláním a strategickým
a strategickým záměrem UP. Vzdělává a vychovává vysoce
záměrem UP
kvalifikované, konkurenceschopné zdravotnické pracovníky
s maximálním uplatněním v ošetřovatelské praxi především
v České republice a zemích Evropské unie. Rozvíjí vědu,
výzkum a inovace v nelékařských oborech s důrazem
na podporu kvality vzdělávání nelékařských zdravotnických
pracovníků v oblasti všeobecného ošetřovatelství.
Návaznost na národní a
Program Všeobecné ošetřovatelství reflektuje ustanovení
mezinárodní standardy
zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání
programu:
a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských
zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících
s poskytováním zdravotní péče a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických
povoláních), v platném znění. Respektuje vyhlášku MZ ČR
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č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky
na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu
nelékařského zdravotnického povolání, v platném znění, a
vyhlášku MZ ČR č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických
pracovníků a jiných odborných pracovníků, v platném znění.
Splňuje požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady
2013/55/EU ze dne 20. listopadu 2013, kterou se mění
směrnice 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací a
nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci
prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním
trhu („nařízení o systému IMI“).
B. Mezinárodní rozměr studijního programu
Předměty v cizím jazyce

Literatura v cizím jazyce

Přímá účast studenta na
mezinárodní spolupráci,
mobility
Mezinárodní spolupráce na
výzkumu

Zdravotnická angličtina / English for Healthcare
Anglická konverzace v ošetřovatelství / English Conversation
in Nursing
Výstupem je zvládnutí a prohloubení základní odborné
terminologie; rozvoj všech složek jazykových dovedností
(mluvení, čtení, poslech, psaní) nad úroveň B1 CEFR se
zaměřením na všeobecné ošetřovatelství, zejména
na komunikaci s pacienty.
Charakteristiky předmětů studijního plánu obsahují
v doporučené literatuře také tituly v cizím jazyce nebo odkazy
na cizojazyčné zdroje dostupné v odborných databázích.
Doporučená studijní literatura v cizím jazyce je dostupná
v Knihovně FZV nebo Ústřední knihovně UP.
Mobilita studentů studijního programu v prezenční formě
studia je plánována v minimálním počtu 5 % studentů
z celkového počtu studentů studijního programu.
-

C. Absolvent
Rámcový profil absolventa

Absolventi prokazují v odpovídající šíři a míře podrobnosti
znalosti:
- oboru všeobecné ošetřovatelství,
- struktury, funkcí a dysfunkcí lidského těla,
-diagnostických, terapeutických a prevenčních metod a
intervencí,
- principu činnosti diagnostické, terapeutické a laboratorní
zdravotnické techniky,
- etických principů, hodnot a problémů spojených s výkonem
zdravotnické praxe,
- organizace a řízení zdravotnické praxe,
- právních předpisů, profesních a dalších norem a kodexů
relevantních pro výkon zdravotnické praxe,
Absolventi umí v odpovídající šíři a míře podrobnosti:
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Rámcové uplatnění
absolventa

Relevantní profese
Regulované povolání

- poskytovat zdravotní péči v souladu s jinými právními
předpisy,
- dodržovat hygienicko-epidemiologický režim v souladu
se zvláštními právními předpisy oboru,
- v rámci svých kompetencí používat zdravotnickou techniku,
- vést zdravotnickou dokumentaci a další dokumentaci
vyplývající ze zvláštních právních předpisů,
- pracovat s informačním systémem zdravotnického zařízení,
- poskytnout pacientovi informace v souladu se svou odbornou
způsobilostí,
- podílet se na praktickém vyučování studentů studijních
programů a kvalifikačních vzdělávacích kurzů příslušného
odborného zaměření,
- adekvátně interpretovat pozici svého oboru ve zdravotnictví
a v praxi aplikovat konsekvence spojené s pozicí (profesními
kompetencemi) svého oboru vůči jiným oborům.
Absolvent může být zaměstnán na pozici všeobecná sestra
na pracovištích poskytovatelů zdravotní péče nebo
ve zdravotně
sociálních
zařízeních
poskytujících
ošetřovatelskou péči v rámci svých základních funkcí, které
vycházejí z platné legislativy ČR.
všeobecná sestra
všeobecná sestra
Uznávací orgán je Ministerstvo zdravotnictví ČR.

D. Pravidla pro vytváření studijních plánů
Charakteristiky studijních
předmětů

Studijní program ve své struktuře obsahuje předměty
profilujícího základu a základní teoretické předměty
profilujícího základu v členění na povinné a povinně volitelné
předměty.
Předměty profilujícího základu:
Předměty, jejichž absolvováním student získá znalosti nebo
dovednosti, které jsou podstatné pro dosažení odborných
znalostí nebo dovedností uvedených v profilu absolventa a
které odpovídají, souvisejí, nebo podmiňují znalosti nebo
dovednosti základních tematických okruhů ověřovaných SZZ.
Součet jejich kreditů činí 69 (minimálně 35 % z celkového
počtu kreditů).
Jedná se o tyto předměty:
Obecná a vývojová psychologie, Zdravotní gramotnost,
Komunikace ve zdravotnictví, Práce s odborným textem,
Ošetřovatelství, Ošetřovatelský proces, Ošetřovatelské
postupy, Výživa a dietetika, Zdravotnická psychologie,
Ochrana veřejného zdraví, První pomoc, Sociologie, Etika
v ošetřovatelství, Klinická propedeutika, Zdravotnická
dokumentace, Semináře k BP, Multikulturní péče, Výzkum
v ošetřovatelství, Veřejné zdravotnictví, Komunitní péče,
Základy léčebné rehabilitace, Ošetřovatelská péče v interně,
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Pravidla pro návaznost
studijních předmětů
Pravidla pro vytváření
studijních plánů

Tvůrčí činnost

v chirurgii, v pediatrii, Ošetřovatelská péče v gynekologii a
porodnictví, Ošetřovatelská péče v psychiatrii, Ošetřovatelská
péče v neurologii, Základy managementu v ošetřovatelství,
Základy edukační činnosti, Ošetřovatelská péče v onkologii,
Základy intenzivní péče, Ošetřovatelská péče v geriatrii,
Paliativní péče, Ošetřovatelská péče v malých oborech.
Základní teoretické předměty profilujícího základu:
Předměty, které souvisí s teoretickým a metodologickým
základem příslušné vzdělávací oblasti vzdělávání,
absolvováním získává student klíčové znalosti uvedené
v profilu absolventa. Tyto znalosti odpovídají nebo souvisejí
či podmiňují znalosti ze základních tematických okruhů
ověřovaných SZZ.
Součet jejich kreditů činí 32 (minimálně 30 % z celkového
počtu kreditů předmětů profilujícího základu).
Jedná se o tyto předměty:
Ošetřovatelství, Ošetřovatelský proces, Výživa a dietetika,
Výzkum v ošetřovatelství, Semináře k BP, Ošetřovatelská
péče v interně, v chirurgii, v pediatrii, Ošetřovatelská péče
v psychiatrii, Ošetřovatelská péče v geriatrii.
Při tvorbě předmětů studijního plánu je pracováno
se systémem prerekvizit, které jsou specifikovány
v charakteristikách jednotlivých předmětů.
Studijní plán je sestaven z předmětů definovaných ve vyhlášce
č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky
na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu
nelékařského zdravotnického povolání v platném znění.
Mezi předměty povinnými a povinně volitelnými je
minimálně 50 % kreditů spojeno s předměty profilujícího
základu studijního programu. Student si může zvolit volitelné
předměty z celouniverzitní nabídky těchto předmětů.
Součet počtu kreditů za povinné a minimálního počtu kreditů
za povinně volitelné předměty činí minimálně 80 %
z celkového počtu kreditů.
-
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E. Personální zajištění programu
Garant studijního programu Studijní program je garantován akademickým pracovníkem
UP s vědeckou hodností CSc. nebo Ph.D. s odbornou
kvalifikací vztahující se k studijnímu programu Všeobecné
ošetřovatelství nebo ke studijnímu programu blízkého nebo
příbuzného obsahového zaměření a v posledních pěti letech
vykonával tvůrčí činnost, jež odpovídá oblasti vzdělávání,
v rámci které je studijní program uskutečňován, anebo během
této doby působil ve věcně odpovídající odborné praxi.
U studijního programu Všeobecné ošetřovatelství lze k délce
týdenní pracovní doby přičíst týdenní pracovní dobu danou
pracovním poměrem ve smluvním zdravotnickém zařízení,
se kterým má vysoká škola uzavřenu smlouvu o spolupráci
při zajištění klinické a praktické výuky nebo výzkumné
a vývojové činnosti.
Garant základních
Základní teoretické předměty profilujícího základu garantují
teoretických předmětů
akademičtí pracovníci s vědeckou hodností CSc. nebo Ph.D.,
profilujícího základu
kteří se významně podílejí na výuce předmětu.
programu
Odborníci podílející se na
Odborníci z praxe podílející se na výuce musí vykázat
výuce
působení za posledních 5 let v daném, blízkém nebo obsahově
příbuzném zaměřeném oboru.
Personální zajištění
Počty akademických pracovníků, popř. dalších odborníků
programu
s příslušnou kvalifikací nutných k řádnému zabezpečení
studijního programu:
profesor: 1
docenti: 2
akademičtí pracovníci s vědeckou hodností: 18
odborníci z praxe: 30
F. Metody výuky a hodnocení výsledků studia
Poměr přímé výuky a
samostudia

Celkový počet kreditů
Hodnota 1 kreditu
v hodinách odpovídající
práci studenta

Prezenční forma studia:
Počet kontaktních hodin: 3 600 hodin přímé výuky
Počet nekontaktních hodin: 1 260 hodin samostudia
Kombinovaná forma studia:
Počet kontaktních hodin: 3 000 hodin přímé výuky
Počet nekontaktních hodin: 1 860 hodin samostudia
180
1 kredit odpovídá 27 hodinám práce studenta ( 15 %).

G. Tvůrčí činnost
Tvůrčí činnost
akademických pracovníků

Akademičtí pracovníci se podílejí na tvůrčí činnosti jako
autoři odborných článků, monografií a studijních materiálů
v podobě skript a elektronických učebních materiálů. Jsou
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Tvůrčí činnost studentů

Podíl akademických
pracovníků – řešitelů,
spoluřešitelů nebo
podílejících se na tvůrčí
činnosti

zapojeni do řady národních a mezinárodních projektů (v rámci
agentury zdravotnického výzkumu MZČR, IGA UP apod.),
aktivně se účastní mezinárodních a národních odborných
konferencí a jsou členy vědeckovýzkumných odborných
organizací.
Studenti se mohou zapojit do tvůrčí činnosti v oblasti
ošetřovatelství jako členové řešitelských týmů projektů Interní
grantové agentury UP, v rámci studentské vědecké a odborné
činnosti, mohou se účastnit mezinárodních a národních
odborných konferencí a být členy vědeckovýzkumných
odborných organizací.
Nejméně 5 % akademických pracovníků na pozicích profesor,
docent, odborný asistent s vědeckou hodností (viz katalog
prací UP), kteří se podílejí na realizaci studijního programu,
budou řešiteli, spoluřešiteli nebo se budou podílet
na vědeckých projektech vztahující se k oblasti vzdělávání,
ve které je studijní programu uskutečňován.

H. Finanční, materiální a další zabezpečení programu
Finanční zabezpečení
programu
Materiální zabezpečení
programu

Další zabezpečení
programu

Studijní program je financován z příspěvku MŠMT.
Pro realizaci studijního programu je zabezpečena
infrastruktura pro výuku a kapacity výukových prostor včetně
odborných učeben. Pro studenty studijního programu je
zajištěn přístup k odborné literatuře a dalším informačním
zdrojům.
Odborné praxe jsou realizovány na základě smlouvy mezi UP
v Olomouci – Fakultou zdravotnických věd a poskytovateli
zdravotní péče nebo zdravotně sociální péče.

I. Studium v cizím jazyce
Dostupnost vnitřních
předpisů a norem
v anglickém jazyce
Dostupnost informací
týkajících se studia
v anglickém jazyce
Zajištění praxe v anglickém
popř. v jiném cizím jazyce
Kvalifikační práce a
posudky v anglickém popř.
v jiném cizím jazyce
Zajištění komunikace
týkající se studia
v anglickém

-

-

-

-
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Standard studijního programu

Studijní program: Zdravotnické záchranářství (stávající Zdravotnický záchranář)
A. Specifika a obsah studijního programu:
Typ programu
Oblast/oblasti vzdělávání
Základní tematické okruhy

Kód programu
Rozlišení programu
Profil studijního programu
Propojení studijního
programu s tvůrčí činností
či praxí

Forma studia
Jazyk programu
Cíle programu

bakalářský
Zdravotnické obory
anatomie, fyziologie, patologie, patologická fyziologie,
klinická farmakologie, hygiena a epidemiologie, veřejné
zdravotnictví a prevence, přednemocniční péče, zdravotnická
psychologie, etika, komunikace, ošetřovatelství
ISCED F
0913Ošetřovatelství a porodní asistentství
bez specializace
profesní
Studijní program je propojen s odbornou zdravotnickou praxí
v rámci výkonu klinické výuky na pracovištích poskytovatelů
zdravotní péče v celkovém rozsahu 1 800 hodin (37 týdnů)
individuální odborné praxe. Vyučující a studenti studijního
programu se podílejí na publikační činnosti, grantové činnosti,
účastní se národních a mezinárodních odborných konferencí a
mohou být členy mezinárodních a národních odborných
vědeckovýzkumných odborných organizací. Výzkumné
aktivity studentů jsou realizovány ve studentské odborné
vědecké činnosti.
prezenční
český jazyk
Cílem programu je připravit:
- absolventy pro výkon povolání Zdravotnický
záchranář, tj. vykonávat činnosti v rámci specifické
ošetřovatelské
péče
na
úseku
neodkladné
přednemocniční péče, anesteziologicko-resuscitační
péče a akutního příjmu a podílet se na neodkladné
léčebné a diagnostické péči,
- vysokoškolsky vzdělané odborníky podílející se
na rozvoji výzkumné činnosti v oblasti neodkladné
přednemocniční péče a anesteziologicko-resuscitační
péče a aplikující výsledky vědeckého výzkumu ve své
práci,
- absolventy disponující potřebnými teoretickými
znalostmi a praktickými dovednostmi pro celoživotní
vzdělávání ve své odbornosti a pro další akademické
vzdělání,
- zdravotnické odborníky schopné samostatného
rozhodování při výkonu činností v oblasti specifické
ošetřovatelské
péče
na
úseku
neodkladné
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přednemocniční péče a anesteziologicko-resuscitační
péče a týmové spolupráce.
Cílem programu je připravit absolventy, kteří budou:
- mít odborné znalosti, dovednosti a způsobilosti
v rozsahu oboru Zdravotnické záchranářství. Jde
o široké znalosti a porozumění předmětu a rozsahu
daného oboru, široké znalosti teorií, konceptů a metod
oboru, porozumění možnostem, podmínkám a
omezením využití teorií, konceptů a metod oboru
Zdravotnické záchranářství v oblasti specifické
ošetřovatelské
péče
na
úseku
neodkladné
přednemocniční péče a anesteziologicko-resuscitační
péče a ve vztahu k rozvoji profese zdravotnického
záchranáře;
- umět s využitím odborných znalostí na základě
rámcově vymezeného úkolu řešit problémy v oboru,
vyhledat, utřídit a interpretovat informace relevantní
pro řešení vymezeného problému, použít některé
základní výzkumné postupy oboru v rozsahu
potřebném pro řešení problémů týkající se
Zdravotnického záchranářství;
- schopni samostatně a odpovědně se rozhodovat v jen
částečně známých souvislostech na základě
rámcového zadání, koordinovat činnost týmu dle
rámcového zadání a přidělených zdrojů a nést
odpovědnost za jeho výsledky, do řešení problémů
zahrnout úvahu o jejich etickém rozměru, srozumitelně
a přesvědčivě sdělovat odborníkům i laikům informace
o povaze odborných ošetřovatelských problémů a
vlastním názoru na jejich řešení, srozumitelně shrnout
názory ostatních členů týmu, jednat v rámci svých
odborných znalostí, dovedností a způsobilostí
v alespoň jednom cizím jazyce, samostatně získávat
další odborné znalosti, dovednosti a způsobilosti
na základě především praktické zkušenosti v oblasti
specifické ošetřovatelské péče na úseku neodkladné
přednemocniční péče a anesteziologicko-resuscitační
péče a jejího vyhodnocení, ale také samostatným
studiem teoretických poznatků oboru Zdravotnické
záchranářství;
- řešit praktické problémy v oboru Zdravotnické
záchranářství s využitím odborných znalostí
na základě rámcově vymezeného úkolu, vyhledávat,
třídit a interpretovat informace relevantní pro řešení
vymezeného praktického problému, používat některé
základní výzkumné postupy oboru v rozsahu
potřebném pro řešení praktických problémů v oboru
Zdravotnické záchranářství.
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Soulad studijního programu Studijní program je úzce propojen s posláním fakulty a
s posláním a strategickým
strategickým záměrem UP. Vzdělává a vychovává vysoce
záměrem UP
kvalifikované, konkurence schopné zdravotnické pracovníky
s maximálním uplatněním v oblasti specifické ošetřovatelské
péče na úseku neodkladné přednemocniční péče a
anesteziologicko-resuscitační péče především v České
republice a zemích Evropské unie. Dalším posláním je
rozvíjení vědy, výzkumu a inovací v nelékařských oborech
s důrazem na podporu kvality vzdělávání nelékařských
zdravotnických
pracovníků
v oblasti
zdravotnického
záchranářství.
Návaznost na národní a
Program Zdravotnické záchranářství reflektuje ustanovení
mezinárodní standardy
zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání
programu:
a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských
zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících
s poskytováním zdravotní péče a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických
povoláních), v platném znění. Respektuje vyhlášku MZ ČR
č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky
na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu
nelékařského zdravotnického povolání, v platném znění, a
vyhlášku MZ ČR č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických
pracovníků a jiných odborných pracovníků, v platném znění.
B. Mezinárodní rozměr studijního programu
Předměty v cizím jazyce

Literatura v cizím jazyce

Přímá účast studenta na
mezinárodní spolupráci,
mobility
Mezinárodní spolupráce na
výzkumu

Zdravotnická angličtina / English for Healthcare
Anglická konverzace v ošetřovatelství / English Conversation
in Nursing
Výstupem je zvládnutí a prohloubení základní odborné
terminologie; rozvoj všech složek jazykových dovedností
(mluvení, čtení, poslech, psaní) nad úroveň B1 CEFR se
zaměřením na zdravotnické záchranářství, zejména
na komunikaci s pacienty.
Charakteristiky předmětů studijního plánu obsahují
v doporučené literatuře také tituly v cizím jazyce nebo odkazy
na cizojazyčné zdroje dostupné v odborných databázích.
Doporučená studijní literatura v cizím jazyce je k dispozici
v Knihovně FZV nebo Ústřední knihovně UP.
Mobilita studentů studijního programu je plánována
v minimálním počtu 5 % studentů z celkového počtu studentů
studijního programu.
-
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C. Absolvent
Rámcový profil absolventa

Rámcové uplatnění
absolventa

Relevantní profese
Regulované povolání

Absolventi prokazují v odpovídající šíři a míře podrobnosti
znalosti:
- oboru zdravotnické záchranářství,
- struktury, funkcí a dysfunkcí lidského těla,
- diagnostických, terapeutických a prevenčních metod
a intervencí,
- principu činnosti diagnostické, terapeutické
a laboratorní zdravotnické techniky,
- etických principů, hodnot a problémů spojených
s výkonem zdravotnické praxe,
- organizace a řízení zdravotnické praxe,
- právních předpisů, profesních a dalších norem
a kodexů relevantních pro výkon zdravotnické praxe,
Absolventi umí v odpovídající šíři a míře podrobnosti:
- poskytovat zdravotní péči v souladu s jinými právními
předpisy,
- dodržovat
hygienicko-epidemiologický
režim
v souladu se zvláštními právními předpisy oboru,
- v rámci svých kompetencí používat zdravotnickou
techniku,
- vést zdravotnickou dokumentaci a další dokumentaci
vyplývající ze zvláštních právních předpisů,
- pracovat s informačním systémem zdravotnického
zařízení,
- poskytnout pacientovi informace v souladu se svou
odbornou způsobilostí,
- podílet se na praktickém vyučování studentů studijních
programů a kvalifikačních vzdělávacích kurzů
příslušného odborného zaměření,
- adekvátně interpretovat pozici svého oboru
ve zdravotnictví a v praxi aplikovat konsekvence
spojené s pozicí (profesními kompetencemi) svého
oboru vůči jiným oborům.
Absolvent může být zaměstnán na pracovištích poskytovatelů
přednemocniční neodkladné péče, včetně letecké záchranné
služby, dále na pracovištích poskytujících anesteziologickoresuscitační péči a na pracovištích akutního příjmu.
Absolvent může být zaměstnán na pozici praktická sestra
na pracovištích poskytovatelů zdravotní péče nebo ve
zdravotně sociálních zařízeních poskytující ošetřovatelskou
péči.
zdravotnický záchranář
praktická sestra
zdravotnický záchranář
praktická sestra
Uznávací orgán je Ministerstvo zdravotnictví ČR.
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D. Pravidla pro vytváření studijních plánů
Charakteristiky studijních
předmětů

Pravidla pro návaznost
studijních předmětů
Pravidla pro vytváření
studijních plánů

Studijní program ve své struktuře obsahuje předměty
profilujícího základu a základní teoretické předměty
profilujícího základu v členění na povinné a povinně volitelné
předměty.
Předměty profilujícího základu:
Anatomie, Ošetřovatelské postupy, První pomoc, Integrovaný
záchranný systém, Fyziologie, Klinická propedeutika,
Urgentní medicína, Obecná a vývojová psychologie,
Zdravotnická psychologie, Interna, Chirurgie a traumatologie,
Zdravotnická dokumentace, Interna, Ošetřovatelská péče
v chirurgii, Ošetřovatelská péče v interně, Anesteziologie a
resuscitace v IP, Semináře k BP, Etika zdravotní péče,
Toxikologie, Pediatrie, Specifika komunikace zdravotnického
záchranáře Neurologie, Psychiatrie, Geriatrie, Medicína
katastrof,
Operační
řízení,
Specifika
komunikace
zdravotnického záchranáře, Soc. psychologický výcvik,
Informační a komunikační systémy v IZS, Sebeobrana,
Krizové intervence v psychiatrii, Sociologie - základy pro
zdravotnické záchranáře, Úvod do výzkumu ve zdravotnictví.
Součet jejich činí 63 kreditů (minimálně 35 % z celkového
počtu kreditů).
Základní teoretické předměty profilujícího základu:
Předměty, které souvisí s teoretickým a metodologickým
základem příslušné vzdělávací oblasti vzdělávání,
absolvováním získává student klíčové znalosti uvedené
v profilu absolventa. Tyto znalosti odpovídají nebo souvisejí
či podmiňují znalosti ze základních tematických okruhů
ověřovaných SZZ.
Součet jejich kreditů činí 21 (minimálně 30 % z celkového
počtu kreditů předmětů profilujícího základu).
Jedná se o tyto předměty:
První pomoc, Integrovaný záchranný systém, Urgentní
medicína, Interna, Chirurgie a traumatologie.
Při tvorbě předmětů studijního plánu je pracováno
se systémem prerekvizit, které jsou specifikovány
v charakteristikách jednotlivých předmětů.
Studijní plán je sestaven z předmětů definovaných ve vyhlášce
č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky
na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu
nelékařského zdravotnického povolání v platném znění.
Mezi předměty povinnými a povinně volitelnými je
minimálně 50 % kreditů spojeno s předměty profilujícího
základu studijního programu. Student si může zvolit volitelné
předměty z celouniverzitní nabídky těchto předmětů.
Součet počtu kreditů za povinné předměty a minimálního
počtu kreditů za povinně volitelné předměty činí minimálně
80 % ze standardního počtu kreditů.
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Tvůrčí činnost

-

E. Personální zajištění programu
Garant studijního programu Studijní program je garantován akademickým pracovníkem
UP s vědeckou hodností CSc. nebo Ph.D. s odbornou
kvalifikací vztahující se k studijnímu programu Zdravotnické
záchranářství nebo ke studijnímu programu blízkého nebo
příbuzného obsahového zaměření, který v posledních pěti
letech vykonával tvůrčí činnost, jež odpovídá oblasti
vzdělávání, v rámci které je studijní program uskutečňován,
anebo během této doby působil ve věcně odpovídající odborné
praxi.
U studijního programu Zdravotnické záchranářství lze k délce
týdenní pracovní doby přičíst týdenní pracovní dobu danou
pracovním poměrem ve smluvním zdravotnickém zařízení,
se kterým má vysoká škola uzavřenu smlouvu o spolupráci
při zajištění klinické a praktické výuky nebo výzkumné
a vývojové činnosti.
Garant základních
Základní teoretické předměty profilujícího základu garantují
teoretických předmětů
akademičtí pracovníci s vědeckou hodností CSc. nebo Ph.D.,
profilujícího základu
kteří se významně podílejí na výuce předmětu.
programu
Odborníci podílející se na
Odborníci z praxe musí vykázat působení za posledních 5 let
výuce
v daném, blízkém nebo obsahově příbuzném zaměřeném
oboru.
Personální zajištění
Počty akademických pracovníků, popř. dalších odborníků
programu
s příslušnou kvalifikací nutných k řádnému zabezpečení
studijního programu:
profesor:1
docenti: 2
akademičtí pracovníci s vědeckou hodností: 10
odborníci z praxe: 30
F. Metody výuky a hodnocení výsledků studia
Poměr přímé výuky a
samostudia
Celkový počet kreditů
Hodnota 1 kreditu
v hodinách odpovídající
práci studenta

Počet kontaktních hodin: 3 200 hodin přímé výuky
Počet nekontaktních hodin: 1 660 hodin samostudia
180 kreditů
1 kredit odpovídá 27 hodinám práce studenta ( 15 %).

G. Tvůrčí činnost
Tvůrčí činnost
akademických pracovníků

Akademičtí pracovníci se podílejí na tvůrčí činnosti jako
autoři odborných článků, monografií a studijních materiálů
v podobě skript a elektronických učebních materiálů. Jsou
6

Tvůrčí činnost studentů

Podíl akademických
pracovníků – řešitelů,
spoluřešitelů nebo
podílejících se na tvůrčí
činnosti

zapojeni do řady národních a mezinárodních projektů (v rámci
agentury zdravotnického výzkumu MZČR, IGA UP apod.),
aktivně se účastní mezinárodních a národních odborných
konferencí a jsou členy vědeckovýzkumných odborných
organizací.
Studenti se mohou zapojit do tvůrčí činnosti v oblasti
ošetřovatelství jako členové řešitelských týmů projektů Interní
grantové agentury UP, v rámci studentské vědecké a odborné
činnosti, mohou se účastnit mezinárodních a národních
odborných konferencí a být členy vědeckovýzkumných
odborných organizací.
Nejméně 5 % akademických pracovníků na pozicích profesor,
docent, odborný asistent s vědeckou hodností (viz katalog
prací UP), kteří se podílejí na realizaci studijního programu,
budou řešiteli, spoluřešiteli nebo se budou podílet na
vědeckých projektech vztahujících se k oblasti vzdělávání, ve
které je studijní program uskutečňován.

H. Finanční, materiální a další zabezpečení programu
Finanční zabezpečení
programu
Materiální zabezpečení
programu

Další zabezpečení
programu

Studijní program je financován z příspěvku MŠMT.
Pro realizaci studijního programu je zabezpečena
infrastruktura pro výuku a kapacity výukových prostor včetně
odborných učeben. Pro studenty studijního programu je
zajištěn přístup k odborné literatuře a dalším informačním
zdrojům.
Praktická klinická výuka je realizována na základě smlouvy
mezi UP v Olomouci, FZV a poskytovateli zdravotní péče
nebo zdravotně sociální péče.

I. Studium v cizím jazyce
Dostupnost vnitřních
předpisů a norem
v anglickém jazyce
Dostupnost informací
týkajících se studia
v anglickém jazyce
Zajištění praxe v anglickém
popř. v jiném cizím jazyce
Kvalifikační práce a
posudky v anglickém popř.
v jiném cizím jazyce
Zajištění komunikace
týkající se studia
v anglickém

-

-

-

-
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Standard studijního programu

Studijní program: Ošetřovatelství
A. Specifika a obsah studijního programu:
Typ programu
Oblast/oblasti vzdělávání
Základní tematické okruhy
Kód programu
Rozlišení programu
Profil studijního programu
Propojení studijního
programu s tvůrčí činností
či praxí

Forma studia
Jazyk programu
Cíle programu

doktorský
Zdravotnické obory
ošetřovatelství
ISCED F
0913 Ošetřovatelství a porodní asistentství
bez specializace
akademický
Studenti se zapojují do vědecko-výzkumných úkolů řešených
na Fakultě zdravotnických věd (FZV UP), které korelují
s tématy jejich disertačních prací. Jsou řešiteli a spoluřešiteli
grantů IGA UP a členy řešitelských týmů projektů řešených
FZV UP, kterou jsou zařazeny do Centrální evidence projektů
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (CEP). Studenti
jsou autory/spoluautory přehledových/původních vědeckých
publikací v tuzemských i zahraničních indexovaných
periodicích (WoS / SCOPUS / ERIH), kde prezentují
výsledky výzkumu realizovaného FZV UP. Tyto výsledky
prezentují rovněž na mezinárodních vědeckých kongresech
a vědeckých konferencích studentů doktorských studijních
programů. Studenti mají rovněž možnost zapojení se
do studentské vědecké odborné činnosti (SVOČ) na FZV UP.
prezenční / kombinovaná
český jazyk
Cíle studijního programu Ošetřovatelství jsou:
- připravit absolventy k samostatné vědecké činnosti
(zvládnutí metodologie vědecké práce, používání vědecké
metody při řešení vědeckých problémů oboru,
identifikace a definování vědeckého problému, včetně
zpracování výzkumného projektu na jeho řešení,
publikování
výsledku
výzkumu
v domácím
a mezinárodním prostředí, v českém a anglickém nebo
jiném světovém jazyku);
- připravit
absolventy
k metodickému
vedení
a implementaci praxe založené na důkazech (EBP)
v ošetřovatelské a zdravotní péči a ve výuce
ošetřovatelských profesionálů;
- připravit absolventy k implementaci mezinárodních
klasifikačních systémů do ošetřovatelské teorie a praxe
(orientace v oblasti mezinárodních klasifikačních systémů
v ošetřovatelství, spolupráce na tvorbě českých národních
verzí klasifikačních systémů a jejich aplikace do
ošetřovatelské praxe, vzdělávání,
ošetřovatelské
1

Soulad studijního programu
s posláním a strategickým
záměrem UP

Návaznost na národní a
mezinárodní standardy
programu:

dokumentace a komunitních informačních systémů);
- připravit absolventy k využití informačních systémů
ošetřovatelské praxe (participace při vývoji software,
zadávání odborných vstupů ke statistické analýze dat
ošetřovatelské
praxe,
hodnocení
efektivnosti
ošetřovatelských intervencí);
- prohlubovat, zvyšovat a doplňovat teoretickometodologické znalosti a dovednosti absolventů
v problematice týkající se podpory a péče o zdraví,
prevence onemocnění a péče o nemocné jedince, rodiny
a komunity v kontextu primární, sekundární a terciární
zdravotní péče pro zvyšování kvality poskytované
ošetřovatelské péče, v souladu s nejnovějšími vědeckými
poznatky.
Studijní program je úzce propojen s posláním fakulty
a strategickým záměrem UP.
 rozvíjet poznání a pěstovat nezávislé vědecké bádání;
- podporovat internacionalizaci vzdělávacího i vědeckovýzkumného prostředí a zahraniční mobilitu studentů
i akademických pracovníků;
- rozvíjet mezinárodní strategická partnerství;
- vzdělávat a vychovávat vysoce kvalifikované,
konkurenceschopné
odborníky
v nelékařských
zdravotnických oborech s maximálním uplatněním
v ošetřovatelské praxi i v oblasti vědy a výzkumu, jak
v České republice, tak i v dalších zemích Evropské unie;
- rozvíjet vědu, výzkum a inovace v nelékařských oborech
s důrazem na podporu kvality vzdělávání nelékařských
zdravotnických pracovníků v oblasti ošetřovatelství.
Studijní program je vytvořen v návaznosti na nařízení vlády
č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve vysokém
školství, a na Quality criteria, standards, and indicators
(QCSI) for doctoral programs in nursing zpracovaný
International Network for Doctoral Education in Nursing
(INDEN).

B. Mezinárodní rozměr studijního programu
Předměty v cizím jazyce

Longevity and Population Ageing
Výstupní kompetence: hlubší a širší pochopení souvislostí
a výzev spojených s prodlužujícím se lidským věkem
v kontextu dalších změn ve společnosti.
Progress in Palliative Care
Výstupní kompetence: hlubší znalost současných trendů
v interdisciplinární péči o nevyléčitelně nemocné a zaměření
výzkumu v této oblasti v mezinárodní perspektivě.
English in Nursing
Výstupní kompetence: zvládnutí a prohloubení odborné
terminologie; rozvoj všech složek jazykových dovedností
(mluvení, čtení, poslech, psaní) nad úroveň B2 CEFR
2

Literatura v cizím jazyce

Přímá účast studenta na
mezinárodní spolupráci,
mobility

Mezinárodní spolupráce na
výzkumu

se zaměřením na ošetřovatelství, zejména pro vědeckou
komunikaci.
Charakteristiky předmětů studijního plánu obsahují
v doporučené literatuře také tituly v cizím jazyce nebo odkazy
na cizojazyčné zdroje dostupné v odborných databázích.
Doporučená studijní literatura v cizím jazyce je dostupná
v Knihovně FZV nebo Ústřední knihovně UP.
Plánovaná účast studenta na mezinárodní spolupráci je
minimálně 1 měsíc ve formě např.:
- zahraniční studijní pobyt;
- účast na mezinárodním tvůrčím projektu s publikovanými
nebo prezentovanými výsledky na mezinárodním fóru;
- zahraniční pobyt v rámci mezinárodního dobrovolnického
programu v oblasti zdravotnických oborů;
- účast na letní škole v zahraničí (summer programs for PhD
students).
Každý student absolvuje minimálně jednu mobilitu (např.
ERASMUS) v průběhu studia.
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu se zaměřuje
na spolupráci
v oblasti
ošetřovatelského
výzkumu
v evropském regionu, s akcentací zahraničních institucí
v oblasti střední Evropy.

C. Absolvent
Rámcový profil absolventa

Absolvent bude schopen samostatné vědecké práce v oboru
Ošetřovatelství. Zvládá metodologii vědecké práce, zná a umí
používat vědecké metody při řešení vědeckých problémů
v oboru. Dokáže identifikovat a definovat vědecký problém
a je schopen zpracovat výzkumný projekt na jeho řešení. Zná
a ovládá dílčí části metodologie vědecké práce: zpracování
rešeršní studie k danému vědeckému problému, definování
cíle výzkumného projektu, výběr a použití adekvátní
statistické metody při hodnocení výsledků výzkumné práce,
kritické zhodnocení výsledku vědecké práce a jeho komparace
s relevantními údaji z domácí a světové odborné literatury,
publikování výsledků svého výzkumu v českém, anglickém
nebo jiném světovém jazyce. Orientuje se v klíčových
strategiích mezinárodního ošetřovatelství a je připraven
realizovat primární, aplikovaný klinický výzkum a podílet se
na sekundárním výzkumu v oblasti ošetřovatelství s důrazem
na aplikaci do ošetřovatelské reality. Svojí výzkumnou prací
se významně podílí na rozvoji studijního oboru
Ošetřovatelství.
Absolventi budou:
 orientováni ve vědním oboru ošetřovatelství a jeho
metodologii, budou schopni vědeckého bádání
a samostatné tvůrčí činnosti v oboru Ošetřovatelství;
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Rámcové uplatnění
absolventa

Relevantní profese

Regulované povolání

 znalí filozofických, etických a právních aspektů
v efektivní ošetřovatelské praxi;
 orientováni v klíčových strategiích mezinárodního
ošetřovatelství a budou schopni vést jejich faktografickou
analýzu;
 připraveni metodicky působit v péči o zdraví, v prevenci
onemocnění a v péči o nemocné jedince, rodiny, populační
skupiny ve zdravotnických institucích a v komunitní
ošetřovatelské péči v rámci primární, sekundární
a terciární zdravotní péče;
 schopni implementovat výzkum v ošetřovatelství a vést
respektovanou vědeckou a publikační činnost národní
i mezinárodní úrovně;
 schopni zkoumat a aplikovat ošetřovatelský diagnostický
přístup, ošetřovatelské modely a ošetřovatelské systémy;
 schopni využívat praxi založenou na důkazech (EBP)
v ošetřovatelství;
 schopni vzdělávat studenty v oboru ošetřovatelství.
Výstupní odborné znalosti, dovednosti a obecné způsobilosti
reflektují cíle studia.
- VŠ realizující vzdělávání v oblasti zdravotnických oborů;
- poskytovatelé akutní, následné, dlouhodobé a paliativní
péče;
- orgány státní správy;
- vědecko-výzkumná pracoviště.
- akademičtí a vědecko-výzkumní pracovníci na VŠ;
- vědecko-výzkumní
pracovnici
ve
výzkumných
a vědeckých pracovištích;
- vědecko-výzkumní pracovníci v institucích poskytujících
akutní, následnou, dlouhodobou a paliativní péči.
-----

D. Pravidla pro vytváření studijních plánů
Charakteristiky studijních
předmětů

Studijní program ve své struktuře obsahuje předměty
profilujícího základu a základní teoretické předměty
profilujícího základu v členění na povinné, povinně volitelné
předměty a volitelné předměty.
Doktorský studijní program Ošetřovatelství zahrnuje studijní
předměty vědecko-teoretického základu, studijní předměty
oborového zaměření a předměty tvůrčí a publikační.
- Povinné předměty vědecko-teoretického základu tvoří
předměty
zaměřené
na
metodologii
výzkumu
v ošetřovatelství, statistické metody v ošetřovatelství,
legislativu oboru ošetřovatelství, vyhledávání a hodnocení
vědeckých informací, akademické psaní a prezentaci
výsledků, přípravu výzkumného projektu, vědecký úvod
k disertační práci a metodiku zpracování disertační práce.
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Povinné a povinně volitelné předměty oborového
zaměření jsou: ošetřovatelství založené na důkazech,
klasifikační systémy v ošetřovatelství, ošetřovatelství
v jednotlivých sektorech zdravotní péče, filozofické
a etické aspekty ošetřovatelství, pedagogická činnost
v oboru ošetřovatelství, mezinárodní aktivita v oboru
ošetřovatelství. Předměty oborového zaměření přednášené
v anglickém jazyce jsou Progress in palliative care nebo
Longetivity and population ageing.
- Povinné a povinně volitelné předměty tvůrčí a publikační
zahrnují přehledovou a původní vědeckou publikaci (Jimp,
Jsc, Jrec), podaný grantový projekt, prezentaci na vědecké
konferenci.
- Volitelné předměty zahrnují původní vědecké publikace
(Jimp, Jsc, Jrec), přijatý výzkumný projekt (CEP, IGA
UP), přijatý grantový projekt mimo CEP, kongresové
prezentace a zahraniční studijní pobyty.
Předměty profilujícího základu jsou předměty, jejichž
absolvováním student získá znalosti nebo dovednosti, které
jsou podstatné pro dosažení odborných znalostí nebo
dovedností uvedených v profilu absolventa a které odpovídají,
souvisejí nebo podmiňuji znalosti nebo dovednosti, které
student prokazuje při státní doktorské zkoušce.
Mezi předměty profilujícího základu patří: metodologie
výzkumu v ošetřovatelství, příprava výzkumného projektu,
akademické psaní a prezentace výsledků, vyhledávání
a hodnocení vědeckých informací, ošetřovatelství založené
na důkazech,
klasifikační
systémy
v ošetřovatelství,
ošetřovatelství v jednotlivých sektorech zdravotní péče
a filozofické aspekty ošetřovatelství.
Základní teoretické předměty profilujícího základu jsou
předměty, které souvisí s teoretickým a metodologickým
základem vzdělávání v oblasti zdravotnických oborů a jejich
absolvováním získává student klíčové znalosti uvedené
v profilu absolventa. Tyto předměty patří mezi předměty
profilujícího základu. Jsou zde zařazeny metodologie
výzkumu
v ošetřovatelství,
ošetřovatelství
založené
na důkazech, klasifikační systémy v ošetřovatelství.
Pravidla pro návaznost studijních předmětů vychází
z individuálních studijních plánů studentů.
Studijní plán programu je koncipován v souladu se zásadami
kreditního systému na UP, Diploma Supplement Label
a ECTS Label.
Kreditní systém studia pro doktorské programy umožňuje
každému studentovi určitou míru variability při sestavování
jeho osobního studijního se zohledněním jeho profilace
v rámci výzkumné a tvůrčí činnosti.
Témata disertačních prací odpovídají tvůrčímu zaměření FZV
UP. Studijní plán doktorského studijního programu stanoví
-

Pravidla pro návaznost
studijních předmětů
Pravidla pro vytváření
studijních plánů

Tvůrčí činnost
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v rámci tvůrčích a publikačních předmětů samostatnou tvůrčí
činnost a předložení odborných výstupů v tvůrčí činnosti.
E. Personální zajištění programu
Garant studijního programu Garantem studijního programu je akademický pracovník FZV
UP, který byl jmenován profesorem nebo docentem v oboru,
který odpovídá danému studijnímu programu nebo programu
blízkého nebo obsahově příbuzného zaměření, a který
v daném oboru v posledních pěti letech vykonával vědeckou
činnost.
Základní požadavky na garanta:
- obecné požadavky dle nařízení vlády č. č. 274/2016 Sb.,
o standardech pro akreditace ve vysokém školství;
- řešitel nebo spoluřešitel projektů/grantů evidovaných
v CEP;
- publikace a citace v indexovaných periodicích Jimp (dle
databáze WoS);
- aktivní školitel disertačních prací.
Garant základních
Garanti základních teoretických předmětů profilujícího
teoretických předmětů
základu doktorského studijního programu jsou akademičtí
profilujícího základu
pracovníci jmenovaní profesory nebo jmenovaní docenty
programu
v oboru, který odpovídá oblasti vzdělávání, v rámci které má
být daný studijní program uskutečňován, nebo v oboru
příbuzném. Garanti těchto studijních předmětů se dostatečně
podílejí na jejich výuce.
Odborníci podílející se na
-----------výuce
Personální zajištění
K řádnému zabezpečení studijního programu je požadováno
programu
minimálně 7 akademických pracovníků jmenovaných
profesorem nebo docentem a minimálně 7 akademických
pracovníků s vědeckou hodností Ph.D. nebo CSc. v oboru,
který odpovídá danému studijním programu nebo programu
blízkého nebo obsahově příbuzného zaměření.
F. Metody výuky a hodnocení výsledků studia
Poměr přímé výuky a
samostudia

Poměr přímé výuky a samostudia je 1 : 19, tj. 324 hodin
přímé výuky a 6156 hodin samostudia

Celkový počet kreditů
Hodnota 1 kreditu
v hodinách odpovídající
práci studenta

240 kreditů
1 kredit odpovídá 27 hodinám práce studenta ( 15 %).
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G. Tvůrčí činnost
Tvůrčí činnost
akademických pracovníků

Tvůrčí činnost studentů

Podíl akademických
pracovníků – řešitelů,
spoluřešitelů nebo
podílejících se na tvůrčí
činnosti

Akademičtí pracovníci zaměřují svoji tvůrčí činnost do oblasti
ošetřovatelství a částečně i do oblasti lékařských věd.
Publikují společně se zahraničními spolupracovníky
v periodicích Jimp, s akcentací na prestižní periodika Jimp
zařazená do 1. decilu / 1. kvartilu své kategorie (dle databáze
WoS), prezentují na významných mezinárodních vědeckých
konferencích, jsou řešiteli/spoluřešiteli projektů evidovaných
v CEP a projektů IGA UP.
Studenti doktorského studijního programu Ošetřovatelství se
zapojují jako řešitelé/členové řešitelských týmů do projektů
IGA UP a do projektů evidovaných v CEP, řešených FZV UP.
Zapojují se do SVOČ na FZV UP. Jako autoři/spoluautoři se
podílí na publikační činnosti v prestižních periodicích (Jimp,
Jsc). Prezentují výsledky výzkumu na zahraničních vědeckých
konferencích zaměřených na oblast zdravotnických oborů
a podílí se na spolupráci se zahraničními institucemi.
80 % akademických pracovníků bude řešiteli, spoluřešiteli
projektů nebo se budou podílet na tvůrčí činnosti vztahující se
k oblasti vzdělávání „Zdravotnické obory“.

H. Finanční, materiální a další zabezpečení programu
Finanční zabezpečení
programu
Materiální zabezpečení
programu

Studijní program je financován z příspěvku MŠMT.
Pro realizaci studijního programu je zabezpečena
infrastruktura pro výuku a kapacity výukových prostor. Pro
studenty studijního programu je zajištěn přístup k odborné
literatuře a dalším informačním zdrojům.

Další zabezpečení
programu
I. Studium v cizím jazyce
Dostupnost vnitřních
předpisů a norem
v anglickém jazyce
Dostupnost informací
týkajících se studia
v anglickém jazyce
Zajištění praxe v anglickém
popř. v jiném cizím jazyce
Kvalifikační práce a
posudky v anglickém popř.
v jiném cizím jazyce

-

-

-
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Zajištění komunikace
týkající se studia
v anglickém

-
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Standard studijního programu
Studijní program: Ošetřovatelství (stávající Ošetřovatelská péče v interních oborech)
A. Specifika a obsah studijního programu:
navazující magisterský
Zdravotnické obory
ošetřovatelství, klinická farmakologie, veřejné zdravotnictví a
prevence
Kód programu
ISCED F
0913 Ošetřovatelství a porodní asistentství
Rozlišení programu
bez specializace
Profil studijního programu akademický
Propojení studijního
Vyučující a studenti studijního programu se podílejí
programu s tvůrčí činností
na publikační činnosti, grantové činnosti, účastní se národních
či praxí
a mezinárodních odborných konferencí a mohou být členy
mezinárodních a národních odborných vědeckovýzkumných
organizací. Výzkumné aktivity studentů jsou realizovány
ve studentské odborné vědecké činnosti.
Studijní program je propojen s odbornou zdravotnickou praxí
v rámci výkonu klinické výuky na pracovištích poskytovatelů
zdravotní péče v celkovém rozsahu 1272 hodin (24 týdnů).
Forma studia
prezenční / kombinovaná
Jazyk programu
český jazyk
Cíle programu
Cílem studijního programu je připravit
- vysokoškolsky
vzdělané
sestry
specialistky
pro poskytování specializované ošetřovatelské péče
v oborech Ošetřovatelská péče v interních oborech
a organizace a řízení ve zdravotnictví,
- vysokoškolsky vzdělané odborníky, kteří se podílejí
na rozvoji ošetřovatelského výzkumu a podporující
integraci ošetřovatelské teorie s praxí,
- absolventy disponujícími potřebnými teoretickými
znalostmi a praktickými dovednostmi potřebnými pro
celoživotní vzdělávání ve své odbornosti a pro další
akademické vzdělávání,
- zdravotnické
odborníky
schopné
samostatného
rozhodování při výkonu činností specializované a vysoce
specializované ošetřovatelské péče a týmové spolupráce.
Soulad studijního programu Studijní program je úzce propojen s posláním fakulty a
s posláním a strategickým
strategickým záměrem UP. Posláním FZV UP je vzdělávání a
záměrem UP
výchova vysoce kvalifikovaných, konkurenceschopných
zdravotnických pracovníků s maximálním uplatněním v praxi
především v České republice a zemích Evropské unie.
Rozvíjí vědu, výzkum a inovace v nelékařských oborech
s důrazem na podporu kvality vzdělávání nelékařských
zdravotnických pracovníků v oblasti ošetřovatelství.
Typ programu
Oblast/oblasti vzdělávání
Základní tematické okruhy
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Návaznost na národní a
mezinárodní standardy
programu:

Program reflektuje ustanovení zákona č. 96/2004, Sb.,
o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu
nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti
souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských
zdravotnických povoláních), v platném znění. Respektuje
vyhlášku MZ ČR č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální
požadavky na studijní programy k získání odborné
způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání,
v platném znění, vyhlášku MZ ČR č. 55/2011 Sb.,
o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných
pracovníků, v platném znění, nařízení vlády 31/2010 Sb.,
o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti
zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí.

B. Mezinárodní rozměr studijního programu
Předměty v cizím jazyce

Literatura v cizím jazyce

Přímá účast studenta na
mezinárodní spolupráci,
mobility
Mezinárodní spolupráce na
výzkumu

Angličtina v ošetřovatelství / English for Nursing
Odborná
ošetřovatelská
komunikace
v angličtině/
Professional Nursing Communication in English
Výstupy: absolventi si prohloubí získané znalosti obecné
angličtiny, rozšíří si znalosti gramatiky a terminologie
s přihlédnutím ke specifikům odborného jazyka, získají
výchozí pozici pro další využívání angličtiny v odborné praxi,
v komunikaci s pacientem nad úroveň B1+ CEFR
se zaměřením na oblast specializované ošetřovatelské péče.
Charakteristiky předmětů studijního plánu obsahují
v doporučené literatuře také tituly v cizím jazyce nebo odkazy
na cizojazyčné zdroje dostupné v odborných databázích.
Doporučená studijní literatura v cizím jazyce je dostupná
v Knihovně FZV nebo Ústřední knihovně UP.
Mobilita studentů studijního programu v prezenční formě
studia je plánována v minimálním počtu 5 % studentů
z celkového počtu studentů studijního programu.
-

C. Absolvent
Rámcový profil absolventa

Absolventi oboru Ošetřovatelská péče v interních oborech jsou
připraveni provádět, zajišťovat a koordinovat základní,
specializovanou a vysoce specializovanou ošetřovatelskou
péči v interních oborech. Jsou oprávněni na základě vlastního
posouzení a rozhodnutí, v souladu s platnou legislativou
zabezpečovat ošetřovatelskou péči v rozsahu své
specializované způsobilosti stanovené činnostmi, ke kterým
jsou připraveni na základě tohoto vzdělávacího programu a
platné legislativy. Jsou vybaveni znalostmi a dovednostmi
pro výkon funkcí liniového, středního a vrcholového
2

Rámcové uplatnění
absolventa

Relevantní profese
Regulované povolání

managementu ve zdravotnických, sociálních a jiných
institucích. Mají předpoklady pro koncepční, systémové a
strategické myšlení, schopnosti implementace a aplikace
nových teoretických poznatků v řízení týmů, inovací, změn a
rizik. Jsou schopni efektivně rozvíjet profesní obor,
spoluvytvářet koncepce a plány rozvoje instituce, podílet se
na vytváření tvůrčí atmosféry na pracovišti i v instituci,
systémově přistupovat k řešení problémů, aplikovat znalosti
leadershipu, finančního managementu a rozvoje lidských
zdrojů.
Absolventi studia oboru jsou připraveni provádět, zajišťovat a
koordinovat
základní,
specializovanou
a
vysoce
specializovanou ošetřovatelskou péči v oboru ošetřovatelská
péče v interních oborech a organizace a řízení ve zdravotnictví.
Absolvent může být zaměstnán na pozici všeobecná sestra se
specializací v zařízeních poskytujících zdravotní péči
(v ambulantní, jednodenní, lůžkové péči; preventivní,
diagnostické, dispenzární, léčebné, ošetřovatelské, paliativní
péči; akutní péči; dlouhodobé péči; komunitní a domácí péči;
ADP), dále v institucích vzdělávajících nelékařské
zdravotnické
pracovníky,
v zařízeních
poskytujících
postgraduální vzdělávání v ošetřovatelství. Absolvent může
zastávat manažerské role a vykonávat manažerské funkce
(pozice liniového, středního a vrcholového managementu
v ošetřovatelství).
všeobecná sestra se specializací Sestra pro péči v interních
oborech a Specialista v organizaci a řízení ve zdravotnictví
Sestra specialistka v interních oborech, Specialista
v organizaci a řízení ve zdravotnictví.
Uznávacím orgánem je Ministerstvo zdravotnictví ČR.

D. Pravidla pro vytváření studijních plánů
Charakteristiky studijních
předmětů

Studijní program ve své struktuře obsahuje předměty
profilujícího základu a základní teoretické předměty
profilujícího základu, koncipované jako povinné předměty a
povinně volitelné předměty.
Předměty profilujícího základu:
Předměty, jejichž absolvováním student získá znalosti nebo
dovednosti, které jsou podstatné pro dosažení odborných
znalostí nebo dovedností uvedených v profilu absolventa a
které odpovídají, souvisejí, nebo podmiňují znalosti nebo
dovednosti základních tematických okruhů ověřovaných SZZ.
Součet jejich kreditů činí 48 (minimálně 35 % z celkového
počtu kreditů).
Jedná se o tyto předměty:
Zdravotní politika a zdravotnické systémy, Zdravotnické
instituce, Ekonomika zdravotnictví, Řízení lidských zdrojů,
Management kvality ve zdravotnictví, Osobní management,
3

Pravidla pro návaznost
studijních předmětů
Pravidla pro vytváření
studijních plánů

Tvůrčí činnost

Management rizik a krizové situace ve zdravotnictví,
Psychohygiena, Posouzení a fyzikální vyšetření sestrou
specialistkou, Specializovaná ošetřovatelská péče v interně,
geriatrii, onkologii, Modely a koncepty v péči o seniora,
Zdravotnická dokumentace, Obecná farmakologie, Výzkum
v ošetřovatelství, Vědecké ošetřovatelství, Statistické metody
v ošetřovatelství, Diplomový seminář, Projekt k DP, Etika
specializované ošetřovatelské péče, Spirituální péče ve
zdravotnictví.
Základní teoretické předměty profilujícího základu:
Předměty, které souvisí s teoretickým a metodologickým
základem příslušné vzdělávací oblasti vzdělávání,
absolvováním získává student klíčové znalosti uvedené
v profilu absolventa. Tyto znalosti odpovídají nebo souvisejí
či podmiňují znalosti ze základních tematických okruhů
ověřovaných SZZ.
Součet jejich kreditů činí 17 (minimálně 30 % z celkového
počtu kreditů předmětů profilujícího základu).
Jedná se o tyto předměty: Výzkum v ošetřovatelství, Vědecké
ošetřovatelství, Specializovaná ošetřovatelská péče v interně,
v onkologii, v geriatrii, Zdravotní politika a zdravotnické
systémy, Zdravotnické instituce, Management kvality ve
zdravotnictví.
Při tvorbě předmětů studijního plánu je pracováno
se systémem prerekvizit, které jsou specifikovány
v charakteristikách jednotlivých předmětů.
Studijní plán je sestaven z předmětů definovaných
ve Vzdělávacím programu specializačního vzdělávání v oboru
Ošetřovatelská péče v interních oborech a Organizace a řízení
ve zdravotnictví a
respektuje požadavky stanovené
pro přípravu nelékařských zdravotnických pracovníků –
všeobecných sester se specializovanou způsobilostí
stanovených zákonem č. 96/2004 Sb., v platném znění,
metodickým pokynem, kterým se stanoví pravidla průběhu
specializačního vzdělávání podle zákona 96/2004 Sb.,
v platném znění, Vyhláškou MZ ČR č. 55/2011 Sb., v platném
znění, návrhem rámcových vzdělávacích programů pro
specializační studia, nařízením vlády č. 31/2010 Sb., o
oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti
zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí a
vnitřními normami a předpisy Univerzity Palackého
v Olomouci.
Součet počtu kreditů za povinné a minimálního počtu kreditů
za povinně volitelné předměty činí minimálně 80 % z
celkového počtu kreditů.
-
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E. Personální zajištění programu
Garant studijního programu Studijní program je garantován akademickým pracovníkem
UP, který byl jmenován docentem či profesorem, má
dostatečnou odbornou kvalifikací v daném, blízkém nebo
obsahově příbuzném zaměření oboru, a v daném oboru
v posledních pěti letech vykonával tvůrčí činnost.
Garant základních
Základní teoretické předměty profilujícího základu studijního
teoretických předmětů
programu mají garanty, kteří byli jmenováni profesorem nebo
profilujícího základu
docentem v oboru, který odpovídá oblasti nebo oblastem
programu
vzdělávání, v rámci které nebo v rámci kterých je daný studijní
program uskutečňován nebo v oboru příbuzném.
Odborníci podílející se na
Odborníci z praxe musí vykázat působení za posledních 5 let
výuce
v daném, blízkém nebo obsahově příbuzně zaměřeném oboru.
Personální zajištění
Počty akademických pracovníků, popř. dalších odborníků
programu
s příslušnou kvalifikací nutných k řádnému zabezpečení
studijního programu:
profesoři: 2
docenti: 3
akademičtí pracovníci s vědeckou hodností: 10
odborníci z praxe: 5
F. Metody výuky a hodnocení výsledků studia
Poměr přímé výuky a
samostudia

Celkový počet kreditů
Hodnota 1 kreditu
v hodinách odpovídající
práci studenta

Prezenční forma studia:
počet kontaktních hodin: 2 405 hodin přímé výuky
počet nekontaktních hodin: 835 hodin samostudia
Kombinovaná forma studia:
počet kontaktních hodin: 2 081 hodin přímé výuky
počet nekontaktních hodin: 1 159 hodin samostudia
120 kreditů
1 kredit odpovídá 27 hodinám práce studenta ( 15 %).

G. Tvůrčí činnost
Tvůrčí činnost
akademických pracovníků

Tvůrčí činnost studentů

Akademičtí pracovníci, kteří se podílejí na realizaci studijního
programu, se také podílejí na uskutečňování tvůrčí činnosti
v dané oblasti vzdělávání, ve které je studijní program
uskutečňován. Tvůrčí činnost je realizována aktivní účastí
na národních či mezinárodních konferencích, projektech,
publikováním nebo členstvím ve vědecko-výzkumných
organizacích. Akademičtí pracovníci jsou autory monografií,
skript, studijních opor v rámci studijního programu.
Tvůrčí činnost je realizována aktivní účastí na projektech
Interní grantové agentury UP, národních či mezinárodních
konferencích, ve studentské vědecké odborné činnosti a dále
formou účasti na publikování v odborných periodicích.
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Podíl akademických
pracovníků – řešitelů,
spoluřešitelů nebo
podílejících se na tvůrčí
činnosti

Nejméně 5 % akademických pracovníků na pozicích profesor,
docent, odborný asistent s vědeckou hodností (viz katalog
prací UP) podílejících se na realizaci studijního programu
budou řešiteli, spoluřešiteli nebo se budou podílet
na vědeckých projektech vztahující se k oblasti vzdělávání,
ve které je studijní program uskutečňován.

H. Finanční, materiální a další zabezpečení programu
Finanční zabezpečení
programu
Materiální zabezpečení
programu

Další zabezpečení
programu

Studijní program je financován z příspěvku MŠMT.
Pro realizaci studijního programu je zabezpečena
infrastruktura pro výuku a kapacity výukových prostor včetně
odborných učeben. Pro studenty studijního programu je
zajištěn přístup k odborné literatuře a dalším informačním
zdrojům.
Klinická výuka je realizována na základě smlouvy mezi UP
v Olomouci – Fakultou zdravotnických věd a poskytovateli
zdravotní péče nebo zdravotně sociální péče.

I. Studium v cizím jazyce
Dostupnost vnitřních
předpisů a norem
v anglickém jazyce
Dostupnost informací
týkajících se studia
v anglickém jazyce
Zajištění praxe v anglickém
popř. v jiném cizím jazyce
Kvalifikační práce a
posudky v anglickém popř.
v jiném cizím jazyce
Zajištění komunikace
týkající se studia
v anglickém

-

-

-

-
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Standard studijního programu

Studijní program: Porodní asistence (stávající Intenzivní péče v porodní asistenci)
A. Specifika a obsah studijního programu:
Typ programu
Oblast/oblasti vzdělávání
Základní tematické okruhy
Kód programu
Rozlišení programu
Profil studijního programu
Propojení studijního
programu s tvůrčí činností
či praxí

Forma studia
Jazyk programu
Cíle programu

navazující magisterský
Zdravotnické obory
porodní asistence, veřejné zdravotnictví a prevence, klinická
farmakologie
ISCED F
0913 Ošetřovatelství a porodní asistentství
bez specializace
profesní
Studijní program je propojen s odbornou zdravotnickou praxí
v rámci výkonu klinické výuky na pracovištích poskytovatelů
zdravotní péče v celkovém rozsahu 900 hodin (20 týdnů).
Vyučující a studenti studijního programu se podílejí
na publikační činnosti, grantové činnosti, účastní se národních
a mezinárodních odborných konferencí a mohou být členy
mezinárodních a národních odborných vědeckovýzkumných
odborných organizací. Výzkumné aktivity studentů jsou
realizovány ve studentské odborné vědecké činnosti.
prezenční / kombinovaná
český jazyk
Absolventi studijního programu prokazují široké a hluboké
znalosti a porozumění předmětu a rozsahu oboru odpovídající
soudobému stavu poznání, široké a hluboké znalosti a
porozumění teoriím, konceptům a metodám odpovídající
soudobému stavu poznání v intenzivní péči v porodní
asistenci, porozumění možnostem, podmínkám a omezením
využití poznatků souvisejících oborů.
Absolventi umí
s využitím odborných znalostí samostatně vymezit a tvůrčím
způsobem řešit teoretický a praktický problém v oboru,
samostatně a tvůrčím způsobem řešit komplexní problém
s použitím vybraných teorií, konceptů a metod oboru, použít
některé z pokročilých výzkumných postupů v oboru způsobem
umožňujícím získávat nové původní informace.
Absolventi jsou schopni samostatně a odpovědně rozhodovat
v nových nebo měnících se souvislostech nebo v zásadně se
vyvíjejícím prostředí s přihlédnutím k širším společenským
důsledkům rozhodování dle vyvíjejících se souvislostí a
dostupných zdrojů vymezit zadání pro odborné činnosti,
koordinovat je a nést konečnou odpovědnost za jejich
výsledky, samostatně řešit etický problém, srozumitelně a
přesvědčivě sdělovat odborníkům i širší veřejnosti vlastní
odborné názory, jednat v rámci svých odborných znalostí,
dovedností a způsobilostí v alespoň jednom cizím jazyku,
1

plánovat, podporovat a řídit s využitím teoretických poznatků
oboru získávání dalších odborných znalostí, dovedností a
způsobilostí ostatních členů týmu.
Soulad studijního programu Studijní program je úzce propojen s posláním fakulty a
s posláním a strategickým
strategickým záměrem UP. Posláním FZV UP je vzdělávání a
záměrem UP
výchova vysoce kvalifikovaných, konkurenceschopných
zdravotnických pracovníků s maximálním uplatněním v praxi
především v České republice a zemích Evropské unie. Rozvíjí
vědu, výzkum a inovace v nelékařských oborech s důrazem
na podporu kvality vzdělávání nelékařských zdravotnických
pracovníků v oblasti porodní asistence.
Návaznost na národní a
Program reflektuje ustanovení zákona č. 96/2004 Sb.,
mezinárodní standardy
o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu
programu:
nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti
souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských
zdravotnických povoláních), v platném znění. Respektuje
vyhlášku MZ ČR č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální
požadavky na studijní programy k získání odborné
způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání
v platném znění, vyhlášku MZ ČR č. 55/2011 Sb.,
o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných
pracovníků, v platném znění, a nařízení vlády č. 31/2010 Sb.,
o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti
zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí.
B. Mezinárodní rozměr studijního programu
Předměty v cizím jazyce

Literatura v cizím jazyce

Přímá účast studenta na
mezinárodní spolupráci,
mobility
Mezinárodní spolupráce na
výzkumu

Angličtina v porodní asistenci I / English for Midwifery I
Odborná komunikace v porodní asistenci v angličtině /
Professional Midwifery Communication in English
Absolventi si prohloubí získané znalosti obecné angličtiny,
rozšíří si znalosti gramatiky s přihlédnutím ke specifikům
odborného jazyka, zvládnou odbornou terminologii, získají
výchozí pozici pro další využívání angličtiny v odborné praxi,
v komunikaci s pacientem nad úroveň B1+ CEFR se
zaměřením na oblast specializované péče v porodní asistenci.
Charakteristiky předmětů studijního plánu obsahují
v doporučené literatuře také tituly v cizím jazyce nebo odkazy
na cizojazyčné zdroje dostupné v odborných databázích.
Doporučená studijní literatura v cizím jazyce je dostupná
v Knihovně FZV nebo Ústřední knihovně UP.
Mobilita studentů studijního programu v prezenční formě
studia je plánována v minimálním počtu 5 % studentů
z celkového počtu studentů studijního programu.
-
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C. Absolvent
Rámcový profil absolventa

Rámcové uplatnění
absolventa

Relevantní profese
Regulované povolání

Absolvent studijního programu je připraven/a provádět,
zajišťovat a koordinovat základní, specializovanou a vysoce
specializovanou ošetřovatelskou péči v gynekologické
intenzivní péči a v porodnictví. Je oprávněn na základě
vlastního posouzení a rozhodnutí, v souladu s platnou
legislativou zabezpečovat intenzivní péči v rozsahu své
specializované způsobilosti.
Porodní asistentka - specialistka s uplatněním na:
 oddělení intenzivní a intermediální gynekologické péče,
 oddělení intenzivní péče porodního sálu,
 oddělení intenzivní péče v neonatologii,
 v institucích vzdělávajících zdravotnické pracovníky.
porodní asistentka v intenzivní péči
porodní asistentka specialistka v intenzivní péči
Uznávacím orgánem je Ministerstvo zdravotnictví ČR.

D. Pravidla pro vytváření studijních plánů
Charakteristiky studijních
předmětů

Studijní program ve své struktuře obsahuje předměty
profilujícího základu a základní teoretické předměty
profilujícího základu, koncipované jako povinné předměty a
povinně volitelné předměty.
Praktická
výuka
probíhá
v nemocničních zařízeních
poskytovatelů zdravotní péče pod vedením odborníka z praxe
– mentora odborné praxe.
Studijní předměty jsou kategorizovány na předměty:
 Předměty profilujícího základu:
Povinné studijní předměty, jejichž absolvováním student
získá znalosti nebo dovednosti, které jsou podstatné
pro dosažení odborných znalostí nebo dovedností uvedených
v profilu absolventa a které odpovídají, souvisejí, nebo
podmiňují znalosti nebo dovednosti základních tematických
okruhů ověřovaných SZZ.
Jedná se o předměty:
Akutní stavy
Metodologie a statistika
Intenzivní péče v porodní asistenci
Specializovaná péče v porodní asistenci
Psychologie a komunikace v krizových situacích
Farmakologie v porodní asistenci
Operační gynekologie
Specializovaná péče porodní asistentky při akutních stavech
v chirurgických oborech
Intenzivní péče o novorozence
Intenzivní péče v pediatrii
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Pravidla pro návaznost
studijních předmětů
Pravidla pro vytváření
studijních plánů

Tvůrčí činnost

Specializovaná péče v porodní asistenci při akutních stavech
v porodnictví
Specializovaná péče v porodní asistenci při akutních stavech
v gynekologii
Zdravotnická dokumentace
Klinická propedeutika
 Základní teoretické předměty profilujícího základu
Povinné studijní předměty, které souvisí s teoretickým a
metodologickým základem příslušné vzdělávací oblasti
vzdělávání, absolvováním získává student klíčové znalosti
uvedené v profilu absolventa. Tyto znalosti odpovídají nebo
souvisejí, podmiňují znalosti ze základních tematických
okruhů ověřovaných SZZ. Tyto předměty patří mezi předměty
profilujícího základu. Počet získaných kreditů tvoří min 30 %
kreditů z počtu kreditů předmětů profilujícího základu, což
odpovídá zisku min 19 kreditů za studium.
Jedná se o předměty
Metodologie a statistika
Specializovaná péče v porodní asistenci
Specializovaná péče v porodní asistenci při akutních stavech
v porodnictví
Specializovaná péče v porodní asistenci při akutních stavech
v gynekologii
Při tvorbě předmětů studijního plánu je pracováno
se systémem prerekvizit, které jsou specifikovány
v charakteristikách jednotlivých předmětů.
Studijní plán je sestaven z předmětů definovaných ve
Vzdělávacím programu specializačního vzdělávání v oboru
Intenzivní péče v porodní asistenci MZ ČR.
Součet počtu kreditů za povinné a minimálního počtu kreditů
za povinně volitelné předměty činí minimálně 80 % z
celkového počtu kreditů.
-

E. Personální zajištění programu
Garant studijního programu Studijní program je garantován akademickým pracovníkem
UP, který byl jmenován docentem či profesorem, má
dostatečnou odbornou kvalifikací v daném, blízkém nebo
obsahově příbuzném zaměření oboru, a v daném oboru
v posledních pěti letech vykonával tvůrčí činnost.
Garant základních
Základní teoretické studijní předměty profilujícího základu
teoretických předmětů
studijního programu mají garanty, kteří byli jmenováni
profilujícího základu
profesorem nebo docentem v oboru, který odpovídá oblasti
programu
nebo oblastem vzdělávání, v rámci které nebo v rámci kterých
je daný studijní program uskutečňován nebo v oboru
příbuzném.
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Odborníci podílející se na
výuce

Personální zajištění
programu

Studijní program je zabezpečen akademickými pracovníky,
popř. dalšími odborníky s příslušnou kvalifikací pro zajištění
jednotlivých předmětů.
Odborníci z praxe musí vykázat působení za posledních 5 let
v daném, blízkém nebo obsahově příbuzném zaměřeném
oboru.
Počty akademických pracovníků, popř. dalších odborníků s
příslušnou kvalifikací nutných k řádnému zabezpečení
studijního programu:
profesor: 1
docent: 1
akademičtí pracovníci s vědeckou hodností: 4

F. Metody výuky a hodnocení výsledků studia
Poměr přímé výuky a
samostudia

Celkový počet kreditů
Hodnota 1 kreditu
v hodinách odpovídající
práci studenta

Prezenční forma studia:
počet kontaktních hodin: 2 020 hodin přímé výuky
počet nekontaktních hodin: 1 220 hodin samostudia
Kombinovaná forma studia:
počet kontaktních hodin: 1 460 hodin přímé výuky
počet nekontaktních hodin: 1 780 hodin samostudia
120
1 kredit odpovídá 27 hodinám práce studenta ( 15 %).

G. Tvůrčí činnost
Tvůrčí činnost
akademických pracovníků

Tvůrčí činnost studentů

Podíl akademických
pracovníků – řešitelů,
spoluřešitelů nebo
podílejících se na tvůrčí
činnosti

Akademičtí pracovníci se podílejí na tvůrčí činnosti jako
autoři odborných článků, monografií a studijních materiálů
v podobě skript a elektronických učebních materiálů. Jsou
zapojeni do řady národních a mezinárodních projektů (v rámci
agentury zdravotnického výzkumu MZČR, IGA UP apod.),
aktivně se účastní mezinárodních a národních odborných
konferencí a jsou členy vědeckovýzkumných odborných
organizací.
Studenti se mohou zapojit do tvůrčí činnosti v oblasti
ošetřovatelství jako členové řešitelských týmů projektů Interní
grantové agentury UP, v rámci studentské vědecké a odborné
činnosti, mohou se účastnit mezinárodních a národních
odborných konferencí a být členy vědeckovýzkumných
odborných organizací.
Nejméně 5 % akademických pracovníků na pozicích profesor,
docent, odborný asistent s vědeckou hodností (viz katalog
prací UP) podílejících se na realizaci studijního programu
budou řešiteli, spoluřešiteli projektů nebo se budou podílet
na vědeckých projektech vztahujících se k oblasti vzdělávání,
ve které je studijní programu uskutečňován.
5

H. Finanční, materiální a další zabezpečení programu
Finanční zabezpečení
programu
Materiální zabezpečení
programu
Další zabezpečení
programu

Studijní program je financován z příspěvku MŠMT.
Pro realizaci studijního programu je zabezpečena
infrastruktura pro výuku a kapacity výukových prostor včetně
odborných učeben. Pro studenty programu je zajištěn přístup
k odborné literatuře a dalším informačním zdrojům.
Odborné praxe jsou realizovány na základě smlouvy mezi UP
v Olomouci – Fakultou zdravotnických věd a poskytovateli
zdravotní péče nebo zdravotně sociální péče.

I. Studium v cizím jazyce
Dostupnost vnitřních
předpisů a norem
v anglickém jazyce
Dostupnost informací
týkajících se studia
v anglickém jazyce
Zajištění praxe v anglickém
popř. v jiném cizím jazyce
Kvalifikační práce a
posudky v anglickém popř.
v jiném cizím jazyce
Zajištění komunikace
týkající se studia
v anglickém

-

-

-

-
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STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY
Studijní program: B5345 Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor:

5342R004 Fyzioterapie

Forma studia:

prezenční

Akademický rok: 2017/2018
Termín splnění studijních povinností: pro jarní termín SZZ:

11. 05. 2018

pro podzimní termín SZZ: 25. 06. 2018
Termín odevzdání kvalifikační práce : pro jarní termín SZZ:
pro podzimní termín SZZ:
Termín SZZ: jarní termín:

03. 05. 2018
25. 06. 2018

29. 5. 2018 – 6. 6. 2018

podzimní termín:

3. 9. 2018 – 6. 9. 2018

NÁVRH NA SLOŽENÍ KOMISE PRO SZZ
Předseda komise:
jméno

pracoviště, pracovní zařazení

MUDr. Petr Konečný, Ph.D., MBA.

Ústav fyzioterapie FZV UP, odborný asistent

Místopředseda komise:
jméno

pracoviště, pracovní zařazení

1. doc. MUDr. Dobroslava Jandová

Klinika rehabilitačního lékařství 3. LF UK
Praha, docent
Ústav fyzioterapie FZV UP, docent

2. doc. MUDr. Ivanka Vlachová

Členové komise:
jméno

pracoviště, pracovní zařazení

Mgr. et Mgr. Petra Bastlová, Ph.D.

Ústav fyzioterapie FZV UP, odborný asistent

Mgr. Naděžda Calabová, DiS.

Ústav fyzioterapie FZV UP, odborný asistent

Mgr. Petra Gaul Aláčová, Ph.D.

Ústav fyzioterapie FZV UP, odborný asistent

MUDr. Stanislav Horák, Ph.D.

Ústav fyzioterapie FZV UP, odborný asistent

Mgr. Věra Jančíková

Ústav fyzioterapie FZV UP, odborný asistent

Mgr. Barbora Kolářová, Ph.D.

Ústav fyzioterapie FZV UP, odborný asistent

Mgr. Iveta Lerchová

Ústav fyzioterapie FZV UP, odborný asistent

Mgr. Anita Můčková

Ústav fyzioterapie FZV UP, odborný asistent

Mgr. Radek Mlíka, Ph.D.

Ústav fyzioterapie FZV UP, odborný asistent

Mgr. Jiří Stacho

Ústav fyzioterapie FZV UP, odborný asistent

Mgr. Jana Tomsová

Ústav fyzioterapie FZV UP, odborný asistent

MUDr. Jaroslav Harvan

Oddělení fyziatrie a léčebné rehabilitace
Vojenské nemocnice Olomouc, primář –
odborník z praxe
Centrum léčebné rehabilitace Nemocnice
Prostějov, fyzioterapeutka – odborník z praxe
UNIFY ČR, regionální zástupkyně

Bc. Eva Mlčochová

V Olomouci dne: 12. 10. 2017
Navrhuje: Mgr. et Mgr. Petra Bastlová, Ph.D.
přednostka Ústavu fyzioterapie

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY
Studijní program: N5345 Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor:

5342T004 Fyzioterapie

Forma studia:

prezenční

Akademický rok: 2017/2018
Termín splnění studijních povinností: pro jarní termín SZZ:
pro podzimní termín SZZ:
Termín odevzdání kvalifikační práce: pro jarní termín SZZ:
pro podzimní termín SZZ:
Termín SZZ: jarní termín:
podzimní termín:

25. 05. 2018
25. 06. 2018
23. 05. 2018
25. 06. 2018

18. 6. 2018 – 22. 6. 2018
3. 9. 2018 – 6. 9. 2018

NÁVRH NA SLOŽENÍ KOMISE PRO SZZ
Předseda komise:
jméno

pracoviště, pracovní zařazení

doc. MUDr. Ivanka Vlachová

Ústav fyzioterapie FZV UP, docent

Místopředseda komise:
jméno

pracoviště, pracovní zařazení

1. doc. MUDr. Dobroslava Jandová

Klinika rehabilitačního lékařství 3. LF UK
Praha, docent
Ústav fyzioterapie FZV UP, odborný asistent

2. MUDr. Petr Konečný, Ph.D., MBA.

Členové komise:
jméno

pracoviště, pracovní zařazení

Mgr. et Mgr. Petra Bastlová, Ph.D.

Ústav fyzioterapie FZV UP, odborný asistent

Mgr. Naděžda Calabová, DiS.

Ústav fyzioterapie FZV UP, odborný asistent

Mgr. Radka Crhonková

Ústav fyzioterapie FZV UP, odborný asistent

MUDr. Stanislav Horák, Ph.D.

Ústav fyzioterapie FZV UP, odborný asistent

Mgr. Barbora Kolářová, Ph.D.

Ústav fyzioterapie FZV UP, odborný asistent

Mgr. Iveta Lerchová

Ústav fyzioterapie FZV UP, odborný asistent

Mgr. Anita Můčková

Ústav fyzioterapie FZV UP, odborný asistent

Mgr. Radek Mlíka, Ph.D.

Ústav fyzioterapie FZV UP, odborný asistent

Mgr. Jiří Stacho

Ústav fyzioterapie FZV UP, odborný asistent

Mgr. Jana Tomsová

Ústav fyzioterapie FZV UP, odborný asistent

MUDr. Jaroslav Harvan

Oddělení fyziatrie a léčebné rehabilitace
Vojenské nemocnice Olomouc, primář –
odborník z praxe
Centrum léčebné rehabilitace Nemocnice
Prostějov, fyzioterapeutka – odborník z praxe
UNIFY ČR, regionální zástupkyně

Mgr. Eva Mlčochová

V Olomouci dne: 12. 10. 2017

Navrhuje: Mgr. et Mgr. Petra Bastlová, Ph.D.
přednostka Ústavu fyzioterapie

Schválenou Vědeckou radou FZV UP dne:

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY
Studijní program:

Specializace ve zdravotnictví

Studijní obor:

Intenzivní péče v porodní asistenci

Forma studia:

kombinovaná

Akademický rok:

2017/2018

Termín splnění studijních povinností: pro jarní termín SZZ:

30. 4. 2018

pro podzimní termín SZZ: 30. 6. 2018
Termín odevzdání kvalifikační práce: pro jarní termín SZZ:

30. 4. 2018

: pro podzimní termín SZZ: 30. 6. 2018
Termín SZZ: jarní termín:

28. 5. – 1. 6. 2018

podzimní termín:

4. – 5. 9. 2018

NÁVRH NA SLOŽENÍ KOMISE PRO SZZ
Předseda komise:
jméno

pracoviště, pracovní zařazení

prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.

Ústav porodní asistence FZV UP, profesor

Místopředseda komise:
jméno

pracoviště, pracovní zařazení

doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.

Ústav porodní asistence FZV UP, docent

Členové komise:
jméno

pracoviště, pracovní zařazení

doc. PhDr. Ľudmila Matulníková, PhD.

Ústav porodní asistence FZV UP, docent

Mgr. Kateřina Janoušková

Ústav porodní asistence FZV UP,
odborný asistent
Ústav porodní asistence FZV UP, docent

doc. MUDr. Jozef Záhumenský, Ph.D.
doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc.
doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., MBA
doc. MUDr. Igor Crha, CSc.
MUDr. Petr Janků, Ph.D.

V Olomouci dne: 31. 10. 2017
Navrhuje: prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.

Fakultní nemocnice Ostrava, Centrum
ambulantní gynekologie a primární péče,
Brno, odborník z praxe
Fakultní nemocnice Ostrava, Porodnickogynekologická klinika, odborník z praxe
Fakultní nemocnice Brno, Centrum
asistované reprodukce, odborník z praxe
Fakultní nemocnice Brno, vedoucí
Perinatologického útvaru, odborník z praxe

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY
Studijní program:

Specializace ve zdravotnictví

Studijní obor:

Intenzivní péče v porodní asistenci

Forma studia:

prezenční

Akademický rok:

2017/2018

Termín splnění studijních povinností: pro jarní termín SZZ:
pro podzimní termín SZZ:
Termín odevzdání kvalifikační práce: pro jarní termín SZZ:
pro podzimní termín SZZ:
Termín SZZ: jarní termín:

30. 4. 2018
30. 6. 2018
30. 4. 2018
30. 6. 2018

28. 5. – 1. 6. 2018

podzimní termín:

4. – 5. 9. 2018

NÁVRH NA SLOŽENÍ KOMISE PRO SZZ
Předseda komise:
jméno

pracoviště, pracovní zařazení

prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.

Ústav porodní asistence FZV UP, profesor

Místopředseda komise:
jméno

pracoviště, pracovní zařazení

doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.

Ústav porodní asistence FZV UP, docent

Členové komise:
jméno

pracoviště, pracovní zařazení

doc. PhDr. Ľudmila Matulníková, PhD.

Ústav porodní asistence FZV UP, docent

Mgr. Kateřina Janoušková

Ústav porodní asistence FZV UP,
odborný asistent
Ústav porodní asistence FZV UP, docent

doc. MUDr. Jozef Záhumenský, Ph.D.
doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc.
doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., MBA
doc. MUDr. Igor Crha, CSc.
MUDr. Petr Janků, Ph.D.

V Olomouci dne: 31. 10. 2017
Navrhuje: prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.

Fakultní nemocnice Ostrava, Centrum
ambulantní gynekologie a primární péče, Brno,
odborník z praxe
Fakultní nemocnice Ostrava, Porodnickogynekologická klinika, odborník z praxe
Fakultní nemocnice Brno, Centrum asistované
reprodukce, odborník z praxe
Fakultní nemocnice Brno, vedoucí
Perinatologického útvaru, odborník z praxe

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY
Studijní program:

N5341 Ošetřovatelství

Studijní obor:

Ošetřovatelská péče v interních oborech

Forma studia:

kombinovaná

Akademický rok:

2017/2018

Termín splnění studijních povinností: pro jarní termín SZZ:
pro podzimní termín SZZ:
Termín odevzdání kvalifikační práce: pro jarní termín SZZ:
pro podzimní termín SZZ:
Termín SZZ: jarní termín:
podzimní termín:

8. 5. 2018
9. 7. 2018
8. 5. 2018
9. 7. 2018

12. 6. - 15. 6. 2018
28. 8. – 31. 8. 2018

NÁVRH NA SLOŽENÍ KOMISE PRO SZZ
Předseda komise:
jméno

pracoviště, pracovní zařazení

prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D., FESO

Ústav ošetřovatelství FZV UP, profesor

Místopředseda komise:
jméno

pracoviště, pracovní zařazení

1. PhDr. Lenka Machálková, Ph.D.

Ústav ošetřovatelství FZV UP, odborný asistent

2. Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D.

Ústav ošetřovatelství FZV UP, odborný asistent

3. doc. PhDr. Helena Kisvetrová, Ph.D.

Ústav ošetřovatelství FZV UP, docent

Členové komise:
jméno

pracoviště, pracovní zařazení

doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD.,
MPH
doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD.

Ústav ošetřovatelství FZV UP, docent

doc. MUDr. Čestmír Číhalík, CSc.

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce,
Trnavská univerzita v Trnave, docent
FN Olomouc, Oddělení geriatrie, primářka
oddělení – odborník z praxe
Ústav ošetřovatelství, docent

Mgr. Bc. Libuše Danielová

Ústav ošetřovatelství FZV UP, asistent

Ing. Andrea Drobiličová

FN Olomouc, hlavní sestra – odborník z praxe

Mgr. Světluše Fišarová
MUDr. Jan Galuszka, Ph.D.

Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc,
všeobecná sestra – odborník z praxe
Ústav ošetřovatelství FZV UP, odborný asistent

MUDr. Dana Galuszková, Ph.D., MBA

Ústav ošetřovatelství FZV UP, odborný asistent

MUDr. Milena Bretšnajdrová, Ph.D.

doc. MUDr. Miroslav Kala, CSc.

Ústav ošetřovatelství FZV UP, docent

Mgr. Lenka Mazalová, Ph.D.

Ústav ošetřovatelství FZV UP, odborný asistent

prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.

Onkologická klinika FN Olomouc, přednosta
kliniky – odborník z praxe
Ústav ošetřovatelství FZV UP, odborný asistent

RNDr. Eva Reiterová, Ph.D.
Mgr. Šárka Ročková
Mgr. Petra Řeháková
PhDr. Martin Šamaj, MBA
Mgr. Lenka Šáteková, Ph.D.
Mgr. Jiří Vévoda, Ph.D.
doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D.,
MBA
MUDr. Michaela Zezulová, Ph.D.
Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D.

V Olomouci dne: 10.10.2017
Navrhuje: Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D.

Onkologická klinika FN Olomouc, vrchní sestra –
odborník z praxe
Neurologická klinika FN Olomouc, vrchní sestra
– odborník z praxe
Ústav zdravotnického managementu FZV UP,
odborný asistent
Ústav ošetřovatelství FZV UP, odborný asistent
Ústav společenských a humanitních věd FZV
UP, odborný asistent
Ústav radiologických metod FZV UP, docent
Onkologická klinika FN Olomouc, lékař –
odborník z praxe
Ústav zdravotnického managementu FZV UP,
odborný asistent

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY
Studijní program:

N5341 Ošetřovatelství

Studijní obor:

Ošetřovatelská péče v interních oborech

Forma studia:

prezenční

Akademický rok:

2017/2018

Termín splnění studijních povinností: pro jarní termín SZZ:
: pro podzimní termín SZZ:
Termín odevzdání kvalifikační práce: pro jarní termín SZZ:
: pro podzimní termín SZZ:
Termín SZZ: jarní termín:
podzimní termín:

8. 5. 2018
9. 7. 2018
8. 5. 2018
9. 7. 2018

12. 6. - 15. 6. 2018
28. 8. – 31. 8. 2018

NÁVRH NA SLOŽENÍ KOMISE PRO SZZ
Předseda komise:
jméno

pracoviště, pracovní zařazení

prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D., FESO

Ústav ošetřovatelství FZV UP, profesor

Místopředseda komise:
jméno

pracoviště, pracovní zařazení

1. PhDr. Lenka Machálková, Ph.D.

Ústav ošetřovatelství FZV UP, odborný asistent

2. Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D.

Ústav ošetřovatelství FZV UP, odborný asistent

3. doc. PhDr. Helena Kisvetrová, Ph.D.

Ústav ošetřovatelství FZV UP, docent

Členové komise:
jméno

pracoviště, pracovní zařazení

doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD.,
MPH
doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD.

Ústav ošetřovatelství FZV UP, docent

doc. MUDr. Čestmír Číhalík, CSc.

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce,
Trnavská univerzita v Trnave, docent
FN Olomouc, Oddělení geriatrie, primářka
oddělení – odborník z praxe
Ústav ošetřovatelství, docent

Mgr. Bc. Libuše Danielová

Ústav ošetřovatelství FZV UP, asistent

Ing. Andrea Drobiličová

FN Olomouc, hlavní sestra – odborník z praxe

Mgr. Světluše Fišarová

Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc,
všeobecná sestra – odborník z praxe
Ústav ošetřovatelství FZV UP, odborný asistent

MUDr. Milena Bretšnajdrová, Ph.D.

MUDr. Jan Galuszka, Ph.D.

MUDr. Dana Galuszková, Ph.D., MBA

Ústav ošetřovatelství FZV UP, odborný asistent

doc. MUDr. Miroslav Kala, CSc.

Ústav ošetřovatelství FZV UP, docent

Mgr. Lenka Mazalová, Ph.D.

Ústav ošetřovatelství FZV UP, odborný asistent

prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.

Onkologická klinika FN Olomouc, přednosta
kliniky – odborník z praxe
Ústav ošetřovatelství FZV UP, odborný asistent

RNDr. Eva Reiterová, Ph.D.
Mgr. Šárka Ročková
Mgr. Petra Řeháková
PhDr. Martin Šamaj, MBA
Mgr. Lenka Šáteková, Ph.D.
Mgr. Jiří Vévoda, Ph.D.
doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D.,
MBA
MUDr. Michaela Zezulová, Ph.D.
Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D.

V Olomouci dne: 10.10.2017
Navrhuje: Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D.

Onkologická klinika FN Olomouc, vrchní sestra
– odborník z praxe
Neurologická klinika FN Olomouc, vrchní sestra
– odborník z praxe
Ústav zdravotnického managementu FZV UP,
odborný asistent
Ústav ošetřovatelství FZV UP, odborný asistent
Ústav společenských a humanitních věd FZV
UP, odborný asistent
Ústav radiologických metod FZV UP, docent
Onkologická klinika FN Olomouc, lékař –
odborník z praxe
Ústav zdravotnického managementu FZV UP,
odborný asistent

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY
Studijní program:

Porodní asistence

Studijní obor:

Porodní asistentka

Forma studia:

kombinovaná

Akademický rok:

2017/2018

Termín splnění studijních povinností: pro jarní termín SZZ:

30. 4. 2018

: pro podzimní termín SZZ: 30. 6. 2018
Termín odevzdání kvalifikační práce: pro jarní termín SZZ:

30. 4. 2018

: pro podzimní termín SZZ: 30. 6. 2018
Termín SZZ: jarní termín:

28. 5. – 1. 6. 2018

podzimní termín:

4. – 5. 9. 2018

NÁVRH NA SLOŽENÍ KOMISE PRO SZZ
Předseda komise:
jméno

pracoviště, pracovní zařazení

Mgr. Štěpánka Bubeníková, Ph.D.

Ústav porodní asistence FZV UP, odborný
asistent

Místopředseda komise:
jméno

pracoviště, pracovní zařazení

doc. PhDr. Ľudmila Matulníková, PhD.

Ústav porodní asistence FZV UP, docent

Členové komise:
jméno

pracoviště, pracovní zařazení

Mgr. Renata Hrubá

Ústav porodní asistence FZV UP,
odborný asistent
Ústav porodní asistence FZV UP,
odborný asistent
Ústav porodní asistence FZV UP, lektor

Mgr. Kateřina Janoušková
Mgr. Věra Šibravová
MUDr. Tomáš Kilián
Mgr. Radka Kozáková
Mgr. Šárka Vévodová, Ph.D.
Mgr. Zuzana Sedláčková, Ph.D.
Mgr. Vendula Techmannová
Mgr. Radmila Dorazilová
MUDr. Soňa Šuláková

Ústav porodní asistence FZV UP,
odborný asistent
Ústav společenských a humanitních věd,
odborný asistent
Ústav společenských a humanitních věd,
odborný asistent
Ústav společenských a humanitních věd,
odborný asistent
Ústav společenských a humanitních věd,
odborný asistent
Ústav porodní asistence FZV UP,
odborný asistent
Porodnicko-gynekologická klinika FNOL,
lékař - odborník z praxe

MUDr. Radovan Vlk

Mgr. Viera Petřvalská
Mgr. Vladislava Marciánová, Ph.D.
Prim. MUDr. Radek Chvátal

V Olomouci dne: 31. 10. 2017
Navrhuje: prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.

Gynekologicko-porodnická klinika, FN
Královské Vinohrady, vedoucí lékař odborník z praxe
Porodnicko-gynekologická klinika FNOL,
porodní asistentka - odborník z praxe
Porodnicko-gynekologická klinika FNOL,
porodní asistentka - odborník z praxe
Gynekologicko-porodnické oddělení,
Nemocnice Znojmo, primář – odborník
z praxe

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY
Studijní program:

Porodní asistence

Studijní obor:

Porodní asistentka

Forma studia:

prezenční

Akademický rok:

2017/2018

Termín splnění studijních povinností: pro jarní termín SZZ:

30. 4. 2018

pro podzimní termín SZZ: 30. 6. 2018
Termín odevzdání kvalifikační práce: pro jarní termín SZZ:
pro podzimní termín SZZ:
Termín SZZ: jarní termín:

30. 4. 2018
30. 6. 2018

28. 5. – 1. 6. 2018

podzimní termín:

4. – 5. 9. 2018

NÁVRH NA SLOŽENÍ KOMISE PRO SZZ
Předseda komise:
jméno

pracoviště, pracovní zařazení

Mgr. Štěpánka Bubeníková, Ph.D.

Ústav porodní asistence FZV UP,
odborný asistent

Místopředseda komise:
jméno

pracoviště, pracovní zařazení

doc. PhDr. Ľudmila Matulníková, PhD.

Ústav porodní asistence FZV UP, docent

Členové komise:
jméno

pracoviště, pracovní zařazení

Mgr. Renata Hrubá

Ústav porodní asistence FZV UP, odborný
asistent
Ústav porodní asistence FZV UP, odborný
asistent
Ústav porodní asistence FZV UP, lektor

Mgr. Kateřina Janoušková
Mgr. Věra Šibravová
MUDr. Tomáš Kilián
Mgr. Radka Kozáková
Mgr. Šárka Vévodová, Ph.D.
Mgr. Zuzana Sedláčková, Ph.D.
Mgr. Vendula Techmannová
Mgr. Radmila Dorazilová
MUDr. Soňa Šuláková

Ústav porodní asistence FZV UP, odborný
asistent
Ústav společenských a humanitních věd,
odborný asistent
Ústav společenských a humanitních věd,
odborný asistent
Ústav společenských a humanitních věd,
odborný asistent
Ústav společenských a humanitních věd,
odborný asistent
Ústav porodní asistence FZV UP, odborný
asistent
Porodnicko-gynekologická klinika FNOL,
lékař - odborník z praxe

MUDr. Radovan Vlk

Mgr. Viera Petřvalská
Mgr. Vladislava Marciánová, Ph.D.
Prim. MUDr. Radek Chvátal

V Olomouci dne: 31. 10. 2017
Navrhuje: prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.

Gynekologicko-porodnická klinika, FN
Královské Vinohrady, vedoucí lékař odborník z praxe
Porodnicko-gynekologická klinika FNOL,
porodní asistentka - odborník z praxe
Porodnicko-gynekologická klinika FNOL,
porodní asistentka - odborník z praxe
Gynekologicko-porodnické oddělení,
Nemocnice Znojmo, primář – odborník
z praxe

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY
Studijní program:

Porodní asistence

Studijní obor:

Porodní asistentka

Forma studia:

prezenční

Akademický rok:

2017/2018

Termín splnění studijních povinností: pro jarní termín SZZ:

30. 4. 2018

pro podzimní termín SZZ: 30. 6. 2018
Termín odevzdání kvalifikační práce: pro jarní termín SZZ:
pro podzimní termín SZZ:
Termín SZZ: jarní termín:

30. 4. 2018
30. 6. 2018

28. 5. – 1. 6. 2018

podzimní termín:

4. – 5. 9. 2018

NÁVRH NA SLOŽENÍ KOMISE PRO SZZ
Předseda komise:
jméno

pracoviště, pracovní zařazení

Mgr. Štěpánka Bubeníková, Ph.D.

Ústav porodní asistence FZV UP,
odborný asistent

Místopředseda komise:
jméno

pracoviště, pracovní zařazení

doc. PhDr. Ľudmila Matulníková, PhD.

Ústav porodní asistence FZV UP, docent

Členové komise:
jméno

pracoviště, pracovní zařazení

Mgr. Renata Hrubá

Ústav porodní asistence FZV UP, odborný
asistent
Ústav porodní asistence FZV UP, odborný
asistent
Ústav porodní asistence FZV UP, lektor

Mgr. Kateřina Janoušková
Mgr. Věra Šibravová
MUDr. Tomáš Kilián
Mgr. Radka Kozáková
Mgr. Šárka Vévodová, Ph.D.
Mgr. Zuzana Sedláčková, Ph.D.
Mgr. Vendula Techmannová
Mgr. Radmila Dorazilová
MUDr. Soňa Šuláková

Ústav porodní asistence FZV UP, odborný
asistent
Ústav společenských a humanitních věd,
odborný asistent
Ústav společenských a humanitních věd,
odborný asistent
Ústav společenských a humanitních věd,
odborný asistent
Ústav společenských a humanitních věd,
odborný asistent
Ústav porodní asistence FZV UP, odborný
asistent
Porodnicko-gynekologická klinika FNOL,
lékař - odborník z praxe

MUDr. Radovan Vlk

Mgr. Viera Petřvalská
Mgr. Vladislava Marciánová, Ph.D.
Prim. MUDr. Radek Chvátal

V Olomouci dne: 31. 10. 2017
Navrhuje: prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.

Gynekologicko-porodnická klinika, FN
Královské Vinohrady, vedoucí lékař odborník z praxe
Porodnicko-gynekologická klinika FNOL,
porodní asistentka - odborník z praxe
Porodnicko-gynekologická klinika FNOL,
porodní asistentka - odborník z praxe
Gynekologicko-porodnické oddělení,
Nemocnice Znojmo, primář – odborník
z praxe

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY
Studijní program: B5345 – Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor:

Radiologický asistent

Forma studia:

kombinovaná

Akademický rok: 2017/2018
Termín splnění studijních povinností: pro jarní termín SZZ:

04. 05. 2018

pro podzimní termín SZZ: 31. 07. 2018
Termín odevzdání kvalifikační práce: pro jarní termín SZZ:
pro podzimní termín SZZ:
Termín SZZ: jarní termín:

04. 05. 2018
31. 07. 2018

31. 05. – 01. 06. 2018

podzimní termín: 27. 08. 2018

NÁVRH NA SLOŽENÍ KOMISE PRO SZZ
Předseda komise:
jméno

pracoviště, pracovní zařazení

doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA

Ústav radiologických metod FZV UP,
docent

Místopředseda komise:
jméno

pracoviště, pracovní zařazení

MUDr. Vlastislav Šrámek, Ph.D., MBA

Ústav radiologických metod FZV UP,
odborný asistent

Členové komise:
jméno

pracoviště, pracovní zařazení

MUDr. Jiří Kozák

Ústav radiologických metod FZV UP,
odborný asistent
Ústav radiologických metod FZV UP,
odborný asistent
Ústav radiologických metod FZV UP,
profesor;
Ústav radiologických metod FZV UP,
odborný asistent
Ústav radiologických metod FZV UP,
odborný asistent
Ústav radiologických metod FZV UP,
odborný asistent
Ústav radiologických metod FZV UP,
odborný asistent;
Ústav radiologických metod FZV UP,
odborný asistent;

MUDr. Yvona Klementová
prof. MUDr. Milan Kamínek, Ph.D.
MUDr. Iva Metelková, Ph.D.
MUDr. Miroslava Budíková, Ph.D.
Ing. Jaroslav Ptáček, Ph.D.
Mgr. Lada Skácelová, MBA
Mgr. Jolana Pokorná

Bc. Tomáš Tichý

Ústav radiologických metod FZV UP,
lektor;
Radiodiagnostické oddělení Vojenské
nemocnice Olomouc, vedoucí radiologický
asistent – odborník z praxe

Bc. Marek Novák

Městská nemocnice Ostrava, vedoucí
radiologický asistent – odborník z praxe

Marie Pavlíková

Ústav radiologických metod FZV UP,
lektor;
Radiologická klinika FN Olomouc,
radiologický asistent - odborník z praxe

V Olomouci dne 27. 09. 2017
Navrhuje: MUDr. Vlastislav Šrámek, Ph.D., MBA
Schváleno Vědeckou radou FZV UP dne:

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY
Studijní program: B5345 – Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor:

Radiologický asistent

Forma studia:

prezenční

Akademický rok: 2017/2018
Termín splnění studijních povinností: pro jarní termín SZZ:

04. 05. 2018

: pro podzimní termín SZZ: 31. 07. 2018
Termín odevzdání kvalifikační práce: pro jarní termín SZZ :

04. 05. 2018

: pro podzimní termín SZZ: 31. 07. 2018
Termín SZZ: jarní termín:

28. – 31. 05. 2018

podzimní termín: 27. 08. 2017

NÁVRH NA SLOŽENÍ KOMISE PRO SZZ
Předseda komise:
jméno

pracoviště, pracovní zařazení

doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA Ústav radiologických metod FZV UP,
docent
Místopředseda komise:
jméno

pracoviště, pracovní zařazení

MUDr. Vlastislav Šrámek, Ph.D., MBA

Ústav radiologických metod FZV UP,
odborný asistent

Členové komise:
jméno

pracoviště, pracovní zařazení

MUDr. Jiří Kozák

Ústav radiologických metod FZV UP,
odborný asistent
Ústav radiologických metod FZV UP,
odborný asistent
Ústav radiologických metod FZV UP,
profesor;
Ústav radiologických metod FZV UP,
odborný asistent
Ústav radiologických metod FZV UP,
odborný asistent
Ústav radiologických metod FZV UP,
odborný asistent
Ústav radiologických metod FZV UP,
odborný asistent;
Ústav radiologických metod FZV UP,
odborný asistent;

MUDr. Yvona Klementová
prof. MUDr. Milan Kamínek, Ph.D.
MUDr. Iva Metelková, Ph.D.
MUDr. Miroslava Budíková, Ph.D.
Ing. Jaroslav Ptáček, Ph.D.
Mgr. Lada Skácelová, MBA
Mgr. Jolana Pokorná

Bc. Tomáš Tichý

Ústav radiologických metod FZV UP, lektor;
Radiodiagnostické oddělení Vojenské
nemocnice Olomouc, vedoucí radiologický
asistent – odborník z praxe

Bc. Marek Novák

Městská nemocnice Ostrava, vedoucí
radiologický asistent – odborník z praxe

Marie Pavlíková

Ústav radiologických metod FZV UP, lektor;
Radiologická klinika FN Olomouc,
radiologický asistent - odborník z praxe

V Olomouci dne 27. 09. 2017
Navrhuje: MUDr. Vlastislav Šrámek, Ph.D., MBA
Schváleno Vědeckou radou dne:

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY
Studijní program:

B5341 Ošetřovatelství

Studijní obor:

Všeobecná sestra

Forma studia:

kombinovaná

Akademický rok:

2017/2018

Termín splnění studijních povinností: pro jarní termín SZZ:
pro podzimní termín SZZ:
Termín odevzdání kvalifikační práce: pro jarní termín SZZ:
pro podzimní termín SZZ:
Termín SZZ: jarní termín:
podzimní termín:

27. 4. 2018
19. 6. 2018
30. 4. 2018
29. 6. 2018

29. 5. - 1. 6. 2018
28. 8. - 31. 8. 2018

NÁVRH NA SLOŽENÍ KOMISE PRO SZZ
Předseda komise:
jméno

pracoviště, pracovní zařazení

PhDr. Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D.

Ústav ošetřovatelství FZV UP, odborný asistent

Místopředseda komise:
jméno

pracoviště, pracovní zařazení

1. Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D.

Ústav ošetřovatelství FZV UP, odborný asistent

2. Mgr. Lenka Mazalová, Ph.D.

Ústav ošetřovatelství FZV UP, odborný asistent

3. Mgr. Lenka Šáteková, Ph.D.

Ústav ošetřovatelství FZV UP, odborný asistent

Členové komise:
jméno

pracoviště, pracovní zařazení

MUDr. Darina Aleksijevič, Ph.D.

Dětská klinika LF UP, odborný asistent

doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD.,
MPH
Mgr. Ilona Antoníčková

Ústav ošetřovatelství FZV UP, docent

Mgr. Tomáš Bortl, DiS.

Porodnicko-gynekologická klinika FN Olomouc,
všeobecná sestra -odborník z praxe
Ústav ošetřovatelství FZV UP, asistent

Mgr. Bc. Jana Bermellová

Ústav ošetřovatelství FZV UP, asistent

Mgr. Bc. Libuše Danielová

Ústav ošetřovatelství FZV UP, asistent

Mgr. Pavla Svobodová, DiS.

Ústav ošetřovatelství FZV UP, odborný asistent

doc. MUDr. Pavel Dráč, Ph.D.

Ústav ošetřovatelství FZV UP, docent

Ing. Andrea Drobiličová

FN Olomouc, hlavní sestra – odborník z praxe

Mgr. Světluše Fišarová
MUDr. Jan Galuszka, Ph.D.

Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc,
všeobecná sestra – odborník z praxe
Ústav ošetřovatelství FZV UP, odborný asistent

MUDr. Dana Galuszková, Ph.D., MBA

Ústav ošetřovatelství FZV UP, odborný asistent

MUDr. Jiří Charamza
Mgr. Eva Joanovič

Ústav pro studium odborných předmětů a
praktických dovedností FZV UP, odborný asistent
Ústav ošetřovatelství FZV UP, doktorand

doc. MUDr. Miroslav Kala, CSc.

Ústav ošetřovatelství FZV UP, docent

Mgr. Světlana Kašubová

Dětská klinika FN Olomouc, vrchní sestra –
odborník z praxe
Ústav ošetřovatelství FZV UP, docent

doc. PhDr. Helena Kisvetrová, Ph.D.
Mgr. Alena Kmoníčková

PhDr. Lenka Machálková, Ph.D.

I. interní klinika FN Olomouc, vrchní sestra –
odborník z praxe
Ústav pro studium odborných předmětů a
praktických dovedností FZV UP, docent
Transfuzní oddělení FN Olomouc, vrchní sestra –
odborník z praxe
Ústav společenských a humanitních věd FZV UP,
odborný asistent
Ústav společenských a humanitních věd FZV UP,
odborný asistent
Ústav společenských a humanitních věd FZV UP,
odborný asistent
Psychiatrická klinika FN Olomouc, všeobecná
sestra – odborník z praxe
Ústav ošetřovatelství FZV UP, odborný asistent

Mgr. Olga Nádvorníková

Ústav ošetřovatelství FZV UP, asistent

Mgr. Radana Pěrůžková

Ústav ošetřovatelství FZV UP, odborný asistent

MUDr. Zbyňka Petrová

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní
medicíny FN Olomouc, lékař – odborník z praxe
Ústav ošetřovatelství FZV UP, odborný asistent

doc. PaedDr. Miroslav Kopecký, Ph.D.
Mgr. Alena Koukalová
Mgr. Radka Kozáková
Mgr. Zuzana Sedláčková, Ph.D.
Mgr. Vendula Techmannová
Bc. Irena Mádrová

RNDr. Eva Reiterová, Ph.D.
Mgr. Šárka Ročková

Mgr. Šárka Šaňáková

Onkologická klinika FN Olomouc, vrchní sestra –
odborník z praxe
Neurologická klinika FN Olomouc, vrchní sestra –
odborník z praxe
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní
medicíny FN Olomouc, lékař – odborník z praxe
Ústav zdravotnického managementu FZV UP,
odborný asistent
Ústav ošetřovatelství FZV UP, odborný asistent

Mgr. Blažena Ševčíková

Ústav ošetřovatelství FZV UP, odborný asistent

prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D., FESO

Ústav ošetřovatelství FZV UP, profesor

Mgr. Jiří Vévoda, Ph.D.

Ústav společenských a humanitních věd FZV UP,
odborný asistent
Ústav společenských a humanitních věd FZV UP,
odborný asistent

Mgr. Petra Řeháková
MUDr. Ctirad Sedlák
PhDr. Martin Šamaj, MBA

Mgr. Šárka Vévodová, Ph.D.
V Olomouci dne: 10. 10. 2017

Navrhuje: Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D.

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY
Studijní program:

B5341 Ošetřovatelství

Studijní obor:

Všeobecná sestra

Forma studia:

prezenční

Akademický rok:

2017/2018

Termín splnění studijních povinností: pro jarní termín SZZ:
pro podzimní termín SZZ:
Termín odevzdání kvalifikační práce: pro jarní termín SZZ:
pro podzimní termín SZZ:
Termín SZZ: jarní termín:
podzimní termín:

27. 4. 2018
29. 6. 2018
30. 4. 2018
29. 6. 2018

29. 5. - 1. 6. 2018
28. 8. - 31. 8. 2018

NÁVRH NA SLOŽENÍ KOMISE PRO SZZ
Předseda komise:
jméno

pracoviště, pracovní zařazení

Mgr. Lenka Mazalová, Ph.D.

Ústav ošetřovatelství FZV UP, odborný asistent

Místopředseda komise:
jméno

pracoviště, pracovní zařazení

1. Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D.

Ústav ošetřovatelství FZV UP, odborný asistent

2. PhDr. Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D.

Ústav ošetřovatelství FZV UP, odborný asistent

3. Mgr. Lenka Šáteková, Ph.D.

Ústav ošetřovatelství FZV UP, odborný asistent

Členové komise:
jméno

pracoviště, pracovní zařazení

MUDr. Darina Aleksijevič, Ph.D.

Dětská klinika LF UP, odborný asistent

doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD.,
MPH
Mgr. Ilona Antoníčková

Ústav ošetřovatelství FZV UP, docent

Mgr. Tomáš Bortl, DiS.

Porodnicko-gynekologická klinika FN Olomouc,
všeobecná sestra -odborník z praxe
Ústav ošetřovatelství FZV UP, asistent

Mgr. Bc. Jana Bermellová

Ústav ošetřovatelství FZV UP, asistent

Mgr. Bc. Libuše Danielová

Ústav ošetřovatelství FZV UP, asistent

doc. MUDr. Pavel Dráč, Ph.D.

Ústav ošetřovatelství FZV UP, docent

Ing. Andrea Drobiličová

FN Olomouc, hlavní sestra – odborník z praxe

Mgr. Světluše Fišarová

Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc,
všeobecná sestra – odborník z praxe

MUDr. Jan Galuszka, Ph.D.

Ústav ošetřovatelství FZV UP, odborný asistent

MUDr. Dana Galuszková, Ph.D., MBA

Ústav ošetřovatelství FZV UP, odborný asistent

MUDr. Jiří Charamza
Mgr. Eva Joanovič

Ústav pro studium odborných předmětů a
praktických dovedností FZV UP, odborný asistent
Ústav ošetřovatelství FZV UP, doktorand

doc. MUDr. Miroslav Kala, CSc.

Ústav ošetřovatelství FZV UP, docent

Mgr. Světlana Kašubová

Dětská klinika FN Olomouc, vrchní sestra –
odborník z praxe
I. interní klinika FN Olomouc, vrchní sestra –
odborník z praxe
Ústav ošetřovatelství FZV UP, docent

Mgr. Alena Kmoníčková
doc. PhDr. Helena Kisvetrová, Ph.D.
doc. PaedDr. Miroslav Kopecký, Ph.D.

PhDr. Lenka Machálková, Ph.D.

Ústav pro studium odborných předmětů a
praktických dovedností FZV UP, docent
Transfuzní oddělení FN Olomouc, vrchní sestra –
odborník z praxe
Ústav společenských a humanitních věd FZV UP,
odborný asistent
Ústav společenských a humanitních věd FZV UP,
odborný asistent
Ústav společenských a humanitních věd FZV UP,
odborný asistent
Psychiatrická klinika FN Olomouc, všeobecná
sestra – odborník z praxe
Ústav ošetřovatelství FZV UP, odborný asistent

Mgr. Olga Nádvorníková

Ústav ošetřovatelství FZV UP, asistent

Mgr. Radana Pěrůžková

Ústav ošetřovatelství FZV UP, odborný asistent

MUDr. Zbyňka Petrová

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní
medicíny FN Olomouc, lékař – odborník z praxe
Ústav ošetřovatelství FZV UP, odborný asistent

Mgr. Alena Koukalová
Mgr. Radka Kozáková
Mgr. Zuzana Sedláčková, Ph.D.
Mgr. Vendula Techmannová
Bc. Irena Mádrová

RNDr. Eva Reiterová, Ph.D.
Mgr. Šárka Ročková
Mgr. Petra Řeháková
MUDr. Ctirad Sedlák
Mgr. Pavla Svobodová, DiS.
PhDr. Martin Šamaj, MBA

Onkologická klinika FN Olomouc, vrchní sestra –
odborník z praxe
Neurologická klinika FN Olomouc, vrchní sestra –
odborník z praxe
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní
medicíny FN Olomouc, lékař – odborník z praxe
Ústav ošetřovatelství FZV UP, odborný asistent

Mgr. Šárka Šaňáková

Ústav zdravotnického managementu FZV UP,
odborný asistent
Ústav ošetřovatelství FZV UP, odborný asistent

Mgr. Blažena Ševčíková

Ústav ošetřovatelství FZV UP, odborný asistent

prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D., FESO

Ústav ošetřovatelství FZV UP, profesor

Mgr. Jiří Vévoda, Ph.D.

Ústav společenských a humanitních věd FZV UP,
odborný asistent
Ústav společenských a humanitních věd FZV UP,
odborný asistent

Mgr. Šárka Vévodová, Ph.D.
V Olomouci dne: 10. 10. 2017

Navrhuje: Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D.

Komise pro státní doktorskou zkoušku
Doktorský studijní program: P5341 Ošetřovatelství
Forma studia: prezenční i kombinovaná
Akademický rok: 2017/2018
Návrh na složení komise pro SDZ:
Předseda komise:
Jméno
prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D.

Pracoviště
Ústav ošetřovatelství, FZV UP

Místopředseda komise:
Jméno
doc. PhDr. Helena Kisvetrová, Ph.D.

Pracoviště
Ústav ošetřovatelství, FZV UP

Členové komise:
Jméno
doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD.
doc. PaedDr. Miroslav Kopecký, Ph.D.
Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D.
prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD.

Externí členové zkušební komise*:
Jméno
Mgr. Juraj Čáp, PhD.
prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
doc. PhDr. Miroslava Kyasová, Ph.D.
doc. Mgr. Martina Tomagová, PhD.
doc. PhDr. Adriana Repková, PhD.

Pracoviště
Ústav ošetřovatelství, FZV UP
Ústav pro stud. odb. předm. a prakt. dov., FZV UP
Ústav ošetřovatelství, FZV UP
Ústav ošetřovatelství, FZV UP, Ústav
ošetrovateľstva, JLF UK Martin

Pracoviště
Ústav ošetrovateľstva, JLF UK Martin
Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, LF OU
Katedra ošetřovatelství, LF MU
Ústav ošetrovateľstva, JLF UK Martin
Katedra pôrodnej asistence, FOaZOŠ SZU Bratislava

* nejméně jeden člen zkušební komise musí být osoba, která není akademickým pracovníkem UP v pracovním poměru
* v případě externích členů komise je přílohou návrhu jejich strukturovaný životopis

V Olomouci dne: 11. 5. 2017
Navrhuje:

prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D.
předseda Oborové rady DSP Ošetřovatelství

Schváleno Vědeckou radou FZV UP dne:

Komise pro obhajobu disertační práce
Doktorský studijní program: P5341 Ošetřovatelství
Forma studia: prezenční a kombinovaná
Akademický rok: 2017/2018
Návrh na složení komise pro obhajobu DISP:
Předseda komise:
Jméno
prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D.

Pracoviště
Ústav ošetřovatelství, FZV UP

Místopředseda komise:
Jméno
doc. PhDr. Helena Kisvetrová, Ph.D.

Pracoviště
Ústav ošetřovatelství, FZV UP

Členové komise:
Jméno
doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD.
prof. MUDr. Milan Kamínek, Ph.D.
doc. PaedDr. Miroslav Kopecký, Ph.D.
Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D.
doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA
prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD.

Externí členové zkušební komise*:
Jméno
Mgr. Juraj Čáp, PhD.
prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
doc. PhDr. Miroslava Kyasová, Ph.D.
doc. Mgr. Martina Tomagová, PhD.
doc. PhDr. Adriana Repková, PhD.

Pracoviště
Ústav ošetřovatelství, FZV UP
Ústav radiologických metod, FZV UP
Ústav pro stud. odb. předm. a prakt. dov., FZV UP
Ústav ošetřovatelství, FZV UP
Ústav radiologických metod, FZV UP
Ústav ošetřovatelství, FZV UP, Ústav ošetrovateľstva,
JLF UK Martin

Pracoviště
Ústav ošetrovateľstva, JLF UK Martin
Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, LF OU
Katedra ošetřovatelství, LF MU
Ústav ošetrovateľstva, JLF UK Martin
Katedra pôrodnej asistence, FOaZOŠ SZU Bratislava

* nejméně dva členové komise pro obhajobu disertační práce musí být osobami, které nejsou akademickými pracovníky UP
v pracovním poměru
* v případě externích členů komise je přílohou návrhu jejich strukturovaný životopis

V Olomouci dne: 11. 5. 2017
Navrhuje:

prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D.
předseda Oborové rady DSP Ošetřovatelství

Schváleno Vědeckou radou FZV UP dne:

