Úvodní slovo děkana FZV UP
Vážené členky a členové akademické obce Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci,
Vážené kolegyně,
Vážení kolegové,
jménem vedení Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen FZV UP) předkládám
výroční zprávu, která charakterizuje stav a směřování naší fakulty v roce 2016. Předložená výroční zpráva seznamuje s celou řadou informací a číselných údajů, ze kterých vyplývá jednoznačný závěr a tím je stabilita
a růst fakulty ve výukové a vědecko-výzkumné oblasti. Výsledky prokazují, že jsme institucí poskytující kvalitní
vzdělání v bakalářských, magisterských a doktorském studijním programu. Velmi významná je i skutečnost, že
fakulta v roce 2016 vykázala i přes zvýšené náklady související s materiálně-technickým sjednocením a zmodernizováním fakulty kladný hospodářský výsledek, a to nejen jako celek, ale v drtivé většině u všech pracovišť fakulty. Svědčí to o odpovědné a svědomité práci především vedoucích zaměstnanců.
Kvalitu pedagogických činností, ale i komplexu všech dalších posuzovala v roce 2016 Akreditační komise
MŠMT ČR s prof. PhDr. Vladimírou Dvořákovou, CSc. v čele. Celkové hodnocení komise, která podrobně
zkoumala jednotlivé aspekty činností, vyznělo pozitivně. Některá doporučení a závěry z podrobného zkoumání Akreditační komise přispěly k dalšímu rozvíjení FZV UP. V pedagogické oblasti pokračovala snaha
o zkvalitnění a rozšíření praktické výuky studentů, podařilo se akreditovat nový bakalářský studijní obor
„Zdravotnický záchranář“. Fakulta se zúčastnila řady významných projektových aktivit, jednak OP VVV, ale
i veřejné soutěže vyhlášené agenturou pro zdravotnický výzkum pod záštitou MZ ČR. Mimořádná je i skutečnost, že došlo k navýšení zájmu studentů o studium na FZV UP, a to i při neustále klesající demografické
křivce. Fakulta zaznamenala největší nárůst zájmu o studium ze všech fakult UP v Olomouci.
V roce 2016 se realizovalo materiálně-technické sjednocení fakulty v budově Teoretických ústavů na ulici
Hněvotínská, kam se soustředila veškerá výuka. Všechna pracoviště včetně Děkanátu FZV UP se přiblížila
studentům vykonávajícím ve značné míře praxe ve Fakultní nemocnici v Olomouc (dále jen FNOL). Materiálně-technické sjednocení FZV UP přineslo převážně pozitiva. Prostory uvolněné v budově Teoretických
ústavů, jak ukázala praxe, neumožňují další rozvoj FZV UP a díky tomu byl zahájen proces další modernizace a rozšíření materiálně-technického základu fakulty v budoucí samostatné budově, která by byla sídlem
fakulty. Na náklady fakulty byla provedena studie a zahájeny první důležité kroky k realizaci tohoto záměru.
Výstavba nové fakulty je úzce spjata se sesterskými organizacemi, kterými jsou FNOL a Lékařská fakulta UP.
Obě instituce záměr podporují.
I v roce 2016 byly uzavřeny v rámci mezinárodní spolupráce desítky smluvních vztahů v projektu ERASMUS+. Nadále pokračuje spolupráce s Prešovskou univerzitou v Prešově s Fakultou zdravotnických odborov. Na fakultě byl také odstartován první volitelný předmět „Základy tradiční čínské medicíny“ v anglickém
jazyce. Fakulta pokračovala v přípravě studijního programu „Physiotherapy“ v anglickém jazyce. V rámci
internacionalizace zahájila fakulta přípravy nových webových stránek vedle českého jazyka i v anglickém
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jazyce. Současně pokračoval projekt vzdělávání akademických pracovníků v rozvíjení jejich jazykových
schopností v anglickém jazyce.
Fakulta posilovala publikační činnosti, došlo k nárůstu počtu a kvalitě článků otištěných v časopisech
s impact faktorem. Nejvýznamnější aktivity v prvním kvartilu případně decilu hodnocených časopisů byly
oceněny děkanem FZV UP. Kvalitu vědecko-výzkumné činnosti prokazuje tým pracovníků pomocí projektových činností a zvyšováním kredibility fakulty publikovaným článkům s vysokým impact faktorem publikujícími autory napříč obory.
Závěrem mi dovolte poděkovat všem zaměstnancům za aktivity, které přispěly k celkové prosperitě FZV UP
a za všechny činnosti vykonávané i nad rámec běžných povinností. Současně mi dovolte vyjádřit názor, že
lze FZV UP zařadit mezi špičkové fakulty ve své kategorii, dnes již uznávané výukové a vědecko-výzkumné
instituce v ČR.

doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA
děkan
Fakulty zdravotnických věd
Univerzity Palackého v Olomouci
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Základní informace a řídící struktura FZV UP

Název a adresa fakulty
Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci se sídlem v Olomouci,
Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc, Česká republika (dále jen „FZV UP“).

Organizační schéma FZV UP
FZV UP má následující organizační členění (stav ke dni 31. 12. 2016):

1. Děkanát:
a.
b.
c.
d.
e.

Studijní oddělení
Referát ekonomický
Referát personální – mzdový
Pokladna a podatelna
Referát pro vědu a výzkum a další referáty

2. Ústavy:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Ústav ošetřovatelství (přednosta: Mgr. Zdeňka MIKŠOVÁ, Ph.D.)
Ústav fyzioterapie (přednosta: doc. MUDr. Alois KROBOT, Ph.D.)
Ústav radiologických metod (přednosta: MUDr. Vlastislav ŠRÁMEK, Ph.D., MBA)
Ústav společenských a humanitních věd (přednosta: Mgr. Šárka VÉVODOVÁ, Ph.D.)
Ústav zdravotnického managementu (přednosta: Ing. Jaroslav ZLÁMAL, Ph.D.)
Ústav porodní asistence (přednosta: prof. MUDr. Martin PROCHÁZKA, Ph.D.)
Ústav pro výuku odborných předmětů a praktických dovedností
(přednosta: doc. PaedDr. Miroslav KOPECKÝ, Ph.D.)

3. Fakultní účelová zařízení:
a.
b.
c.
d.
e.

Knihovna FZV UP (vedoucí: Bc. Irena VOŘÍŠKOVÁ)
Centrum vědy a výzkumu (ředitel: prof. MUDr. David ŠKOLOUDÍK, Ph.D., FESO)
Centrum praktických dovedností (odpovědná osoba: doc. PaedDr. Miroslav KOPECKÝ, Ph.D.)
Periodikum Profese online (šéfredaktor: doc. PaedDr. Miroslav KOPECKÝ, Ph.D.)
Psychologická poradna pro studenty FZV UP v Olomouci
(odpovědná osoba: Mgr. Šárka VÉVODOVÁ, Ph.D.)
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Vedení FZV UP
(stav ke dni 31. 12. 2016):
Děkan:						doc. MUDr. Jaroslav VOMÁČKA, Ph.D., MBA
Statutární zástupce děkana 		
a proděkanka pro studijní, sociální
a pedagogické záležitosti:			

Mgr. Zdeňka MIKŠOVÁ, Ph.D.

Proděkan pro vědu a výzkum:			

prof. MUDr. Milan KAMÍNEK, Ph.D.

Proděkan pro vnější a vnitřní 		
záležitosti a zahraniční spolupráci:		

MUDr. Jan GALUSZKA, Ph.D.

Proděkan pro doktorská studia,
studijní programy v cizích jazycích
a projektovou činnost:				

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

Tajemnice:					Mgr. Lenka DOLEŽELOVÁ

Akademický senát FZV UP
(stav ke dni 31. 12. 2016):
Předseda: 					Mgr. Lukáš MERZ
Místopředseda – komora akad. pracovníků:
PhDr. Lenka MACHÁLKOVÁ, Ph.D.
– studentská komora:		Dominik VILÍMEK				
Senátoři – komora akademických pracovníků: Mgr. Štěpánka BUBENÍKOVÁ
							Mgr. Naděžda CALABOVÁ, DiS.
							Bc. Jiří HORALÍK, DiS.
							PhDr. Lenka MACHÁLKOVÁ, Ph.D.
							Mgr. Lenka MAZALOVÁ, Ph.D.
							Mgr. Lukáš MERZ
							Marie PAVLÍKOVÁ 		
Senátoři – studentská komora: 			
Lukáš AUGUSTIN
							Jana HLADNÁ
							Paulína MADEROVÁ
							Dominik VILÍMEK
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Vědecká rada FZV UP
(stav ke dni 31. 12. 2016):

Předseda: 			

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

Interní členové:			
doc. Štefánia ANDRAŠČÍKOVÁ, Ph.D., MBA
					
Mgr. et Mgr. Petra BASTLOVÁ, Ph.D.
					MUDr. Jan GALUSZKA, Ph.D.
					
doc. MUDr. Roman HAVLÍK, Ph.D.
					
doc. PhDr. Kateřina IVANOVÁ, Ph.D.
					
prof. MUDr. Milan KAMÍNEK, Ph.D.
					
prof. MUDr. Milan KOLÁŘ, Ph.D.
					Mgr. Zdeňka MIKŠOVÁ, Ph.D.
					
prof. MUDr. Martin PROCHÁZKA, Ph.D.
		
prof. MUDr. David ŠKOLOUDÍK, Ph.D., FESO
Externí členové:			
doc. PhDr. Miroslava KYASOVÁ, Ph.D. (LF MU Brno)
					
doc. MUDr. Jiří PRÁŠEK, CSc. (KNM FN Brno)
					
doc. PhDr. Adriana REPKOVÁ, Ph.D. (FO a ZOŠ SZU Bratislava)
					
doc. Mgr. Martina TOMAGOVÁ, Ph.D. (JLF UK Martin)
					
prof. PhDr. Valérie TÓTHOVÁ, Ph.D. (ZSF JČU České Budějovice)
					
PhDr. Marek ZEMAN, Ph.D. (ZSF JČU České Budějovice)
					

Disciplinární komise FZV UP
(stav ke dni 31. 12. 2016):

Předseda:			

doc. MUDr. Ivanka VLACHOVÁ

Akademičtí pracovníci: 		
doc. MUDr. Alois KROBOT, Ph.D.
					MUDr. Jiří CHARAMZA
Studenti:				Mgr. Jana KONEČNÁ
					Jiří SROVNAL
					Martina JOHANESSOVÁ

7

Etická komise FZV UP
(stav ke dni 31. 12. 2016):

Předseda:			

Mgr. et Mgr. Petra BASTLOVÁ, Ph.D.

Členové:				doc. PaedDr. Miroslav KOPECKÝ, Ph.D.
					Mgr. Lenka MAZALOVÁ, Ph.D.
					Mgr. Alena KMONÍČKOVÁ
					PhDr. Iva TENOROVÁ

Kolegium děkana FZV UP
(stav ke dni 31. 12. 2016):
Děkan:				

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

Další členové:
		
Mgr. Lenka DOLEŽELOVÁ
					
MUDr. Dana GALUSZKOVÁ, Ph.D., MBA
					
doc. MUDr. Roman HAVLÍK, Ph.D.
					MUDr. Filip HORÁK, MBA
					Mgr. Jitka VELCOVÁ
					Mgr. Šárka VÉVODOVÁ, Ph.D.
					
prof. MUDr. Milan KAMÍNEK, Ph.D.
					
prof. MUDr. Zdeněk KOLÁŘ, CSc.
					
doc. PaedDr. Miroslav KOPECKÝ, Ph.D.
					
doc. MUDr. Alois KROBOT, Ph.D.
					Mgr. Zdeňka MIKŠOVÁ, Ph.D.
					Mgr. Lukáš MERZ
					
prof. MUDr. Martin PROCHÁZKA, Ph.D.
					
prof. MUDr. David ŠKOLOUDÍK, Ph.D., FESO
					MUDr. Vlastislav ŠRÁMEK, Ph.D.
					Ing. Jaroslav ZLÁMAL, Ph.D.
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2

Studium a vzdělávací činnost

2.1 Seznam akreditovaných studijních programů
na FZV UP v Olomouci
Název studijního
programu

Kód
programu

Název studijního oboru

Typ studia

Forma studia

Ošetřovatelství

B5341

Všeobecná sestra

Bakalářský

Specializace
ve zdravotnictví

B5345

Fyzioterapie

Specializace
ve zdravotnictví

B5345

Specializace
ve zdravotnictví

Standard.
doba
studia

Jazyk

Akreditace
do:

Prezenční
3 roky
Kombinovaná

čeština

31. 7. 2020

Bakalářský

Prezenční

3 roky

čeština

31. 8. 2019

Radiologický asistent

Bakalářský

Prezenční
3 roky
Kombinovaná

čeština

31. 8. 2019

B5345

Zdravotnický záchranář

Bakalářský

Prezenční

3 roky

čeština

21. 8. 2022

Porodní asistence

B5349

Porodní asistentka

Bakalářský

Prezenční
3 roky
Kombinovaná

čeština

31. 7. 2020

Ošetřovatelství

N5341

Ošetřovatelská péče
v interních oborech

Magisterský
navazující

Prezenční
2 roky
Kombinovaná

čeština

31. 12. 2022

Specializace
ve zdravotnictví

N5345

Fyzioterapie

Magisterský
navazující

Prezenční

2 roky

čeština

31. 8. 2019

Specializace
ve zdravotnictví

N5345

Intenzivní péče
v porodní asistenci

Magisterský
navazující

Prezenční
2 roky
Kombinovaná

čeština

31. 5. 2020

Ekonomika a řízení
zdravotnictví

N5346

Management
zdravotnictví

Magisterský
navazující

Kombinovaná 2 roky

čeština

31. 8. 2019

Ošetřovatelství

P5341

Ošetřovatelství

Doktorský

Prezenční
3 roky
Kombinovaná

čeština

31. 8. 2019
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2.2 Studenti
Počet studentů v akreditovaných studijních programech
(za posledních 5 let vždy k 31. 10. daného roku)

Forma

Počet studentů
2016

2015

2014

2013

2012

BAKALÁŔSKÉ STUDIJNÍ OBORY
Všeobecná sestra

P

133

112

88

70

69

Všeobecná sestra

K

78

79

98

119

136

Ošetřovatelství

K

-

-

-

1

-

Porodní asistentka

P

75

76

81

77

74

Porodní asistentka

K

33

42

43

47

51

Fyzioterapie

P

83

79

80

81

77

Radiologický asistent

P

90

81

77

75

69

Radiologický asistent

K

11

20

23

38

43

36

64

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ OBORY
Management zdravotnictví

K

-

3

8

Dlouhodobá oš. péče u dospělých

P

-

-

-

1

5

Fyzioterapie

P

38

51

60

63

55

Ošetřovatelská péče v int. oborech

P

21

25

24

30

27

Ošetřovatelská péče v int. oborech

K

48

51

46

28

-

Intenzivní péče v porodní asistenci

P

6

-

-

-

-

Intenzivní péče v porodní asistenci

K

23

-

-

-

-

DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
Ošetřovatelství

P

4

2

6

5

6

Ošetřovatelství

K

19

22

16

19

15

662

643

650

690

691

Celkem za FZV
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Studenti – samoplátci
FZV k datu 31. 12. 2016 neevidovala žádného studenta – samoplátce, kromě 2 účastníků programů celoživotního vzdělávání uskutečňovaných v rámci akreditovaných studijních programů.

Studenti ve věku nad 30 let – stav k 31. 12. 2016
BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY

počet studentů

Všeobecná sestra – prezenční forma

0

Všeobecná sestra – kombinovaná forma

51

Porodní asistentka – prezenční forma

0

Porodní asistentka – kombinovaná forma

20

Radiologický asistent – prezenční forma

1

Radiologický asistent – kombinovaná forma

8

Fyzioterapie – prezenční forma

0

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ OBORY
Fyzioterapie – prezenční forma

0

Ošetřovatelská péče v interních oborech – prezenční forma

0

Ošetřovatelská péče v interních oborech – kombinovaná forma

23

Intenzivní péče v porodní asistenci – prezenční forma

0

Intenzivní péče v porodní asistenci – kombinovaná forma
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DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
Ošetřovatelství – prezenční forma

4

Ošetřovatelství – kombinovaná forma

15

Celkem

135

11

Neúspěšní studenti v akreditovaných studijních programech
Patnácti studentům FZV bylo v průběhu roku 2016 studium ukončeno tzv. z moci úřední (z důvodu nesplnění požadavků studijního programu), dalších sedmdesát čtyři studentů zanechalo studia na základě
vlastního uvážení.
Ukončení studia
z moci úřední

Zanechání studia

Všeobecná sestra – prezenční forma

0

12

Všeobecná sestra – kombinovaná forma

3

19

Porodní asistentka – prezenční forma

1

8

Porodní asistentka – kombinovaná forma

1

4

Radiologický asistent – prezenční forma

1

4

Radiologický asistent – kombinovaná forma

0

0

Fyzioterapie – prezenční forma

1

6

Management zdravotnictví – kombinovaná forma

0

2

Fyzioterapie – prezenční forma

0

4

Ošetřovatelská péče v interních oborech – prezenční forma

0

3

Ošetřovatelská péče v interních oborech – kombinovaná forma

6

9

Intenzivní péče v porodní asistenci – prezenční forma

0

0

Intenzivní péče v porodní asistenci – kombinovaná forma

0

0

Ošetřovatelství – prezenční forma

0

0

Ošetřovatelství – kombinovaná forma

2

3

Celkem za FZV

15

74

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ OBORY

DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

Opatření pro snížení studijní neúspěšnosti
Studenti 1. ročníků byli při zápisu do studia seznámeni s právy a povinnostmi studenta a s obecnými požadavky stanovenými pro postup do vyššího ročníku a úspěšné ukončení studia. Na obor garantujících pracovištích fakulty působí koordinátoři jednotlivých studijních oborů FZV stanovení přednostou příslušného
pracoviště, kteří odpovídají za organizaci výuky daného studijního oboru a v průběhu akademického roku
monitorují v součinnosti se studijním oddělením průběh studia za účelem včasné identifikace případných
problémů. Studenti měli také možnost využít konzultačních hodin jednotlivých vyučujících a dále úředních
hodin studijního oddělení, kde jim byly poskytovány informace ohledně možnosti řešení vzniklé situace
s ohledem na Studijní a zkušební řád UP. Nicméně vzhledem k nutnosti garantovat požadovanou odbornou úroveň absolventů se určité míře studijní neúspěšnosti nelze vyhnout. Z prováděných analýz však
vyplývá, že nejčastěji dochází k ukončení studia u kombinovaných forem studia, kdy primárním důvodem
není nezvládnutí učiva, ale obtížné skloubení pracovních povinností s povinnostmi studijními a nevstřícnost zaměstnavatelů, což jsou skutečnosti, které fakulta nemá možnost ovlivnit.
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2.3 Absolventi
Počet absolventů v akreditovaných studijních programech v roce 2016
BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY

Počet absolventů

Všeobecná sestra – prezenční forma

17

Všeobecná sestra – kombinovaná forma

20

Porodní asistentka – prezenční forma

22

Porodní asistentka – kombinovaná forma

15

Radiologický asistent – prezenční forma

23

Radiologický asistent – kombinovaná forma

9

Fyzioterapie – prezenční forma

24

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ OBORY
Management zdravotnictví – kombinovaná forma

1

Fyzioterapie – prezenční forma

21

Ošetřovatelská péče v interních oborech – prezenční forma

8

Ošetřovatelská péče v interních oborech – kombinovaná forma

14

DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
Ošetřovatelství – prezenční forma

-

Ošetřovatelství – kombinovaná forma

1

Celkem

175
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Obhájené bakalářské práce
obor Všeobecná sestra – prezenční studium
Autor

Název

Arpášová Katarína

Nefarmakologické intervencie u agitovaných a agresívnych pacientov s demenciou

Czyžová Martina

Poranění jehlou u všeobecných sester

Horynová Kristýna

Důstojnost seniorů v rezidenční péči a na jednotkách intenzivní péče

Ingrová Martina

Hodnocení bolesti u dětí

Jakoubková Linda

Pohybová aktivita v seniorském věku

Janurová Veronika

Specifika výživy u dětí s dětskou mozkovou obrnou

Jarošová Jitka

Nefarmakologické tišení procedurální bolesti u dětí – praxe založená na důkazech

Krmelová Jana

Canisterapie v péči o seniory a děti

Kuníčková Nikola

Dlouhodobá intenzivní péče u dětských pacientů z pohledu rodičů
a model patient- and family-centered care

Micáková Vendula

Úloha školní sestry v péči o zdraví

Nikodémová Daniela

Problematika ošetřovatelské péče o jedince s domácí umělou plicní ventilací

Oulehlová Kateřina

Nutriční podpora perorálními nutričními doplňky

Plainerová Michaela

Sestra v roli edukátorky v problematice atopického ekzému u dětí

Řezníčková Lucie

Prestiž ošetřovatelské profese

Šefrová Radka

Ošetřovatelská péče u dětí s tracheostomií

Tomčalová Nikola

Naplňování kompetencí všeobecných sester z hlediska řízení času

Valinčičová Sylva

Vybrané aspekty ošetřovatelské péče u dětí s leukemií

Vančová Martina

Prevence aspirace při výživě nasogastrickou sondou

obor Všeobecná sestra – kombinované studium
Autor

Název

Branická Ivana

Kvalita života seniorů

Fuscíková Petra

Edukace pacientů s chronickým onemocněním ledvin

Hušková Pavla

Meticilin – rezistentní Staphylococcus aureus – prevence a ošetřovatelská péče
na jednotkách intenzivní péče

Kočíbová Irena

Primární a sekundární prevence rakoviny prsu u žen

Koudelková Eva

Problematika nežádoucích účinků chemoterapie

Marešová Aneta

Vliv kouření cigaret na předoperační, peroperační a pooperační období

Menšíková Žaneta

Problematika závislosti na drogách – komunikace

Němcová Eva

Vybrané aspekty péče u osob s onemocněním pohybového aparátu

Otteová Vladislava

Self-management u pacientů s diabetem mellitem

Pekáčková Iveta

Klinická supervize v praxi všeobecné sestry
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Autor

Název

Petrová Veronika

Hygiena zevního zvukovodu

Petřeková Alena

Kinestetická mobilizace v ošetřovatelské péči

Přecechtělová Sylvie

Brusinky v prevenci infekce močových cest u dospělých

Sedlářová Veronika

Hodnotící škály bolesti v ošetřovatelské péči u pacientů s demencí

Soudková Veronika

Vliv muzikoterapie na úzkost a depresi u pacientů s demencí

Vladařová Šárka

Nefarmakologické možnosti v sekundární prevenci vazovagálních synkop

Vyhlídalová Dana

Využití medu v péči o nehojící se rány

Wiedermannová Ivana

Hodnocení rizika vzniku dekubitu pomocí hodnotících škál

Žmolová Dáša

Self-management u pacientů s CHOPN

obor Porodní asistentka – prezenční studium
Autor

Název

Adamušková Adéla

Gestační hypertenze

Cíchová Anežka

Uplatnění měření krevního tlaku, poměru koncentrací solubilního receptoru tyrozinkinázového
typu-1 (sFlt-1) a placentárního růstového faktoru (PlGF) v diagnostice preeklampsie

Dubeňová Rebeka

Pohybová aktivita v těhotenství

Gibiecová Dagmar

Dlouhodobé následky preeklampsie

Hrůzová Dagmar

Péče porodní asistentky o ženu s roztroušenou sklerózou

Chmelařová Barbora

Infekce močových cest v práci porodní asistentky

Jelínková Veronika

Pozdní mateřství

Kollarcziková Aneta

Problematika domácích porodů ve vybraných zemích

Kubisová Vendula

Faktory ovlivňující péči o nedonošené novorozence

Kukulková Romana

Kristellerova exprese z pohledu porodní asistentky

Kutalová Barbora

Vliv výživy na matku a plod

Kvapilová Drahomíra

Vliv placentární transfuze na zralého novorozence a matku a vedení třetí doby porodní

Kvičerová Milada

Postoj drogově závislých žen k mateřství a rizika užívání návykových látek pro matku a dítě

Maistryszinová Petra

Vliv dekompenzace diabetu na novorozence

Mlčáková Kamila

Role porodní asistentky v problematice rakoviny prsu

Navrátilová Barbora

Astma bronchiale v práci porodní asistentky

Pláteníková Tereza

Endometrióza a její vliv na plodnost

Pospíšilová Michaela

Návykové látky v těhotenství

Poštulková Markéta

Mateřská a perinatální úmrtnost v rozvojových zemích

Richterová Nikola

Problematika svalového dna pánevního v porodní asistenci

Rulíšková Martina

Vyvolávaný porod a jeho rizika

Svatoňová Tereza

Vyšetřovací metody v těhotenství

Šustková Andrea

Rehabilitace v těhotenství a šestinedělí
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obor Porodní asistentka – kombinované studium
Autor

Název

Balejíková Jana

Očkování proti rakovině děložního čípku

Daňková Klára

Vaginální porod po císařském řezu

Holcová Soňa

Návykové látky v těhotenství

Hrubá Kristýna

Kyselina listová v reprodukčním období ženy

Králová Barbora

Bonding v kontextu s adaptačním procesem novorozence

Kružíková Šárka

Poporodní krvácení – Prevence, intervence

Nováková Šárka

Žena v pojetí židovského světa

Pospíšilová Alena

Ochrana reprodukčního zdraví u dospívajících dívek

Pupíková Markéta

Operační vaginální porod

Starostová Jarmila

Stresová inkontinence v porodní asistenci

Svobodová Vendula

Problematika HIV pozitivity v porodnictví

Šnevajsová Marie

Epidurální analgezie v porodnictví

Urbanová Eva

Niektoré aspekty domácej starostlivosti v pôrodnej asistencii

Zbořílková Erika

Synechie

Zelinková Veronika

Přirozené plánování rodičovství a antikoncepce

obor Fyzioterapie
Autor

Název

Beneš Pavel

Obezita a postura – možnosti a limity rehabilitace obézních

Bukáčková Renata

Modifikace prostředků zlepšujících terapii úchopu spinálních pacientů

Čechová Nikola

Význam vizuospaciálních funkcí u pacientů po cévní mozkové příhodě

Čermáková Kamila

Objektivizace neurorehabilitace chůze u pacientů po CMP

Frélichová Eva

Přehled ověřených poznatků o zrcadlové terapii

Horáková Pavlína

Posturální změny u obézních

Janeczková Anna

Neurorehabilitace nemocných po CMP ve vertebrobazilárním povodí

Klinská Nikola

Redcord – diagnostika a terapie z pohledu Evidence Based Medicine studií

Konečná Aneta

Význam kognitivního tréninku v neurorehabilitaci

Kubáčová Ivana

Význam postury ve fyziokonceptech

Kubečková Michaela

Vliv šátkování kojenců a batolat na pohybový systém – sumarizace poznatků

Kuželová Renata

Vliv obuvi na lidskou lokomoci

Látal Tomáš

Využití kineziotapu u neurologických pacientů

Lazecká Šárka

Využití intervalového tréninku v rámci preventivní fyzioterapie

Macečková Silvie

Variabilita motorické vývoje

Martincová Kristýna

Vojtova metoda z pohledu EBM

Moravcová Karolína

Evidence důkazů o účinnosti PNF strečinku
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Autor

Název

Pohorská Martina

Efektivita interaktivního pohybového tréninku formou hry ve virtuální realitě

Stanislavová Marie

Posturální kontrola vidomých a nevidomých jedinců

Svobodová Eva

Funkční hodnocení ruky při aktivitách běžného dne (ADL)

Svobodová Tereza

Vliv terapie v systému Lokomatu na kvalitu chůze u neurologických pacientů

Štastná Magdalena

Jemná motorika – vývoj, hodnocení, poruchy, rehabilitace

Tomečková Jana

Funkční testy chůze a jejich využití v praxi

Trčková Veronika

Rehabilitace po amputaci dolní končetiny v kontextu komprehensivní rehabilitace

Žilková Petra

Fyzioterapeutická intervence u syndromu bolestivého ramene u plavců

obor Radiologický asistent – prezenční studium
Autor

Název

Bečvářová Monika

Problematika výživy u pacientů s nádory hlavy a krku při radioterapii

Broschinská Lucie

Nevaskulární intervence v léčbě bolestí zad

Čelůstková Klára

Možnosti radioterapie u kožních nádorů

Haltof Tomáš

Nukleární kardiologie

Hanáková Monika

Léčba karcinomu děložního čípku – možnosti terapie

Hloupá Aneta

Cévní mozkové příhody – diagnostické a terapeutické postupy

Hurta Miriam

Bronchogenní karcinom

Chocholatá Jana

Radioterapie karcinomu prsu – možnosti ovlivnění kardiotoxicity

Kocyanová Martina

Perkutánní transluminální koronární angioplastika

Kostelníková Jana

Radiodiagnostika ramenního kloubu

Kubáčová Lucie

Diagnostika vybraných onemocnění jater, žlučníku, žlučových cest a slinivky břišní

Kubíčková Jana

Planární scintigrafie a SPECT/CT zobrazení v diagnostice nádorových onemocnění skeletu

Navláčilová Veronika

Endovaskulární intervence v léčbě tepen dolních končetin při ischemické chorobě dolních končetin

Ondraszková Eva

Zobrazovací metody v diagnostice tepen dolních končetin

Pospíšilová Gabriela

Bioptické a lokalizační výkony v intervenční mamologii se zaměřením na vakuovou biopsii

Procházková Zuzana

Zobrazovací metody u onemocnění tenkého střeva

Prokopcová Karolína

Kostní metastázy – možnosti léčby

Růžičková Petra

Zobrazovací metody při onemocnění tlustého střeva

Sikorová Marie

Radioterapie v léčbě nádorů jícnu

Slaninová Lucie

Protonová terapie karcinomu prostaty

Šimková Anna

Endovaskulární léčba hluboké žilní trombózy, nové trendy

Vašková Magdaléna

Technika IMRT a IGRT – plánování, uplatnění v klinické praxi

Vrzal Petr

Léčba kolorektálního karcinomu
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obor Radiologický asistent – kombinované studium
Autor

Název

Dostálová Iva

Historie a současnost brachyterapie

Dovrtělová Lucie

Ionizující záření a gravidita

Ďulíková Zdeňka

Možnosti využití F18 Fluorodeoxyglukózy a F18 Fluormethylcholinu u PET/CT diagnostiky karcinomu prostaty

Hegerová Renata

Radionuklidová vyšetření štítné žlázy a léčba hypertyreózy a diferencovaného karcinomu štítné žlázy 131I

Hüblová Květa

Radioterapie karcinomu prostaty

Marková Renata

Výživa onkologicky nemocných

Procházková Pavlína

Zobrazování perfuze myokardu pomocí SPECT/CT a PET

Strouhalová Lenka

Cévní mozkové příhody v závislosti na kardiálním onemocnění – diagnostika a terapeutické postupy

Vostálová Kateřina

Zobrazovací metody v radiodiagnostice urotraktu

Obhájené diplomové práce
Obor Ošetřovatelská péče v interních oborech – prezenční studium
Autor

Název

Andrlová Michaela

Psychosociální aspekty u pacientů s chronickým srdečním selháním

Borovičková Nela

Pracovní spokojenost a syndrom vyhoření u civilních a vojenských sester

Hegerová Adéla

Inkompatibilita roztoků pro parenterální podání

Jurčíková Kateřina

Důstojnost v ošetřovatelské péči u pacientů s demencí

Macková Soňa

Intravenózní lékové chyby a typy infuzních obalů

Niemiecová Monika

Vnímanie starostlivosti o stómiu jedincom

Pišínová Iveta

Zátěž všeobecných sester pracujících na onkologii a hematoonkologii

Vesecká Klára

Vybrané aspekty kvality života pacienta s chronickou lymfatickou leukémií

Obor Ošetřovatelská péče v interních oborech – kombinované studium
Autor

Název

Balabánová Pavlína

Vnímání implantovaného kardiostimulátoru jedinci

Bartoníčková Daniela

Pohled sester interních oborů na bezpečnost hospitalizovaných pacientů
ve Fakultní nemocnici v Motole

Fialová Alice

Kvalita života seniorů a postoje ke stárnutí

Havlová Kateřina

Pracovní spokojenost a syndrom vyhoření u všeobecných sester pracujících v nemocnicích v kraji Vysočina

Hejtmanová Anna

Kvalita života pacientů s celiakií

Henzlová Alena

Důstojnost života u seniorů

Johaníková Irena

Strach z pádů u seniorské populace

Kulhavá Michaela

Self-image všeobecných sester
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Autor

Název

Kutálková Alena

Ošetřovatelská péče o cévní přístupy u hemodialyzovaných pacientů

Lišková Andrea

Příčiny fluktuace sester

Malá Michaela

Využití hodnoticí škály „WHO Oral Mucositis Grading Scale“ v ošetřovatelské péči o dutinu ústní
u onkologických pacientů

Opavská Irena

Hodnocení strachu u nemocných po cévní mozkové příhodě v ošetřovatelské péči

Petlachová Martina

Syndrom vyhoření u všeobecných sester

Pinďáková Kateřina

Vnímání Masáže stimulující dýchání pacienty s chronickou obstrukční plicní nemocí

Obor Fyzioterapie
Autor

Název

Arnoštová Zuzana

Vliv kognitivního úkolu na lokomoční projev u pacientů po CMP

Bednárová Mária

Vplyv reflexnej terapie plosky na elektrickú aktivitu m. trapesius u pacientov s nespecifickými bolesťami krčnej chrbtice

Braunová Petra

Vliv kompenzační zátěže na vybrané parametry posturální stability mladých tenistů

Drahota Michael

Vliv zrcadlové terapie na úpravu stavu paretické horní končetiny u pacientů po cévní mozkové příhodě

Górecká Kamila

Evaluace psychomotorického vývoje dětí s deformační plagiocefalií

Grufíková Petra

Porovnání parametrů chůze a běhu u pacientů po plastice LCA při užití ortézy a kinesiotapingu

Hájková Markéta

Eye tracking vyšetření predilekce očních pohybů u pacientů po cévní mozkové příhodě

Havelková Jana

Hodnocení efektivity terapie s využitím virtuální reality pomocí přístrojových a klinických testů na
horní končetině u pacientů po CMP

Imrichová Barbora

EMG analýza svalů ramene při odlišné opoře o akrum – porovnání terapeutických konceptů

Juřičková Marie

Zrcadlová terapie horní končetiny u hemiparetiků

Katolická Tereza

Efekt kognitivně vedené terapie s využitím virtuální reality na horní končetinu u pacientů po CMP

Suchánková Tereza

Představa chůze v obraze povrchové elektromyografie

Svobodová Alena

Standardizace škály NAPI (Neurobehavioral Assessment of the Preterm Infant) pro českou populaci

Šnédarová Lenka

Objektivní hodnocení respirační fyzioterapie u pacientů na umělé plicné ventilaci

Tomsa Marek

Představa rytmické chůze v obraze povrchové elektromyografie

Uhrová Kateřina

Vliv skeletálních poranění ruky na spektrum běžných denních činností

Vaidl Filip

EMG analýza u vybraných testů svalové síly

Valášek Petr

Verifikace funkčního stavu ramenního pletence po konzervativně léčené akromiklavikulární luxaci

Velebná Andrea

EMG analýza u vybraných testů svalové síly

Vrbková Barbora

Korelace grafomotorického projevu a posturální motoriky

obor Management zdravotnictví
Autor

Název

Petrášová Barbora

Vliv pravidelnosti směnného provozu na životní styl zdravotníků
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Obhájené disertační práce
Autor

Název

Bocková Soňa

Validita Neefektivního dýchání 00032 a validita a reliabilita navazujících NOC metodik pro hodnocení efektu ošetřovatelské péče

Spolupráce s absolventy
FZV UP spolupracovala s absolventy v rámci akcí pro odbornou veřejnost, které byly realizovány a dále také
v oblasti vědecké a pedagogické činnosti (vybraní absolventi působí na fakultě jako vědečtí či akademičtí
pracovníci), či v oblasti realizace odborných praxí. Všichni absolventi FZV roku 2016 byli seznámeni s možností zaregistrování se do Klubu absolventů UP, který slouží pro informování absolventů o dění na Univerzitě, o konání různých odborných, společenských, kulturních i sportovních akcí pořádaných univerzitou, dále
k zveřejňování pracovních nabídek i poptávky po zaměstnání a v neposlední řadě umožňuje zaregistrovaným absolventům využívání řady slev a výhod.
Ve dnech 9. a 10 září 2016 proběhla u příležitosti 70. výročí obnovení UP celouniverzitní akce nazvaná Absolventské setkání. V pátek 9. září měli absolventi UP možnost navštívit v rámci Dne otevřených dveří pracoviště
jednotlivých fakult a v neformální atmosféře se setkat s jejich představiteli i se sebou navzájem. V sobotu proběhl celouniverzitní program na Horním náměstí v Olomouci a na Výstavišti Flora, jehož hlavním bodem bylo
slavnostního ocenění významných absolventů z rukou rektora UP. Po oba dva dny probíhala i řada dalších
doprovodných aktivit. Podle dostupných údajů se akce zúčastnily tři desítky absolventů FZV.

Zaměstnanost absolventů FZV UP
Vzhledem k vysoké poptávce po kvalifikovaném nelékařském zdravotnickém personálu nezaznamenala
FZV UP problémy se uplatnitelností svých absolventů, naopak byla a je pravidelně oslovována zdravotnickými zařízeními s nabídkou pracovních příležitostí pro absolventy FZV, včetně nabídek stipendijních programů pro studenty závěrečných ročníků. Ze statistik nezaměstnanosti absolventů škol k datu 30. 9. 2016
zveřejněných na integrovaném Portálu MPSV vyplývá, že Úřady práce v rámci celé ČR evidovaly mezi uchazeči o zaměstnání pouze 8 absolventů Fakulty zdravotnických věd UP, což je méně než 0,05 % z celkového
počtu absolventů škol – uchazečů o zaměstnání.
Fakulta se v roce 2016 aktivně zapojila do průzkumu realizovaného pod záštitou Asociace vysokoškolských
vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí, v rámci kterého studenti závěrečných ročníků zdravotnických oborů odpovídali v dotazníkovém šetření na dotazy ohledně jejich dalších plánů po absolvování
VŠ. Z výsledků průzkumu, kterého se účastnili studenti celkem deseti fakult se zdravotnickým zaměřením,
vyplynulo, že téměř 55 % dotazovaných hodlá po absolvování VŠ studia nastoupit do praxe v rámci svého
oboru, dalších téměř 25 % dotazovaných má zájem pokračovat ve studiu zdravotnického oboru v prezenční (17 %) nebo kombinované formě studia (7,2 %). V zájmu absolventů o další studium je FZV nad průměrem vypočteným z dat všech deseti fakult, které se šetření zúčastnily.
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Spolupráce s budoucími zaměstnavateli
FZV UP stejně jako v předchozích letech úzce spolupracovala s Fakultní nemocnicí Olomouc (FN Olomouc), Vojenskou nemocnicí Olomouc, zdravotnickými zařízeními skupiny AGEL, a.s. a dalšími zdravotnickými zařízeními
v regionu, a to jak v oblasti odborných praxí studentů FZV UP, tak v oblasti distribuce nabídek pracovních příležitostí. Nově se podstatně rozvinula spolupráce se Zdravotnickou záchrannou službou Olomouckého kraje.
Nejintenzivnější je spolupráce s FN Olomouc jako nejvýznamnějším partnerem v oblasti zajištění žádoucího
propojení teorie s praxí. FN Olomouc je zázemím pro realizaci praxí všech uskutečňovaných oborů studia.
Je nadstandardním poskytovatelem zdravotních služeb ve všech oborech, které jsou na fakultě realizovány
a spolupráci je možno označit jako mimořádnou. Realizují se pravidelná setkání vedení fakulty a vedení FN
Olomouc, zdravotničtí odborníci FN Olomouc se v rámci kooperace podílejí na výuce v bakalářských i navazujících magisterských studijních programech, spolupráce probíhá nejenom v oblasti vzdělávací činnosti, ale
i v oblasti tvůrčí činnosti. Ředitel FN Olomouc je také členem Vědecké rady FZV a Kolegia děkana FZV.
Spolupráce mezi fakultou a tzv. aplikační sférou probíhá i v rámci projektové činnosti – v říjnu 2016 se fakulta spolu se Zdravotnickou záchrannou službou Olomouckého kraje a složkami Integrovaného záchranného systému podílela v rámci projektu „Efektivní systém třídění pacientů při poskytování akutní zdravotní
péče při mimořádných událostech s využitím i pro poskytování zdravotní péče v běžném provozu“ na
realizaci taktického cvičení ATTACK 2016 (simulovaný teroristický útok v obchodní galerii Šantovka v Olomouci). Dále proběhla na začátku akademického roku 2016/2017 v prostorách fakulty prezentace Uherskohradišťské nemocnice, a.s., zaměřená na možnost uplatnění absolventů zdravotnických oborů v tomto
zdravotnickém zařízení. Studenti a akademičtí pracovníci fakulty jsou také zváni na odborné konference
pořádané zdravotnickými zařízeními AGEL, a.s.
Fakulta vstřícně přistupuje k žádostem zaměstnavatelů o zveřejnění nabídek pracovních míst. Tyto jsou
předávány studentům prostřednictvím fakultních webových stránek a fakultního facebooku.

Vzdělávání zaměstnanců
Zaměstnancům FZV UP bylo umožněno dle jejich požadavků si v průběhu roku prohlubovat kvalifikaci
formou účasti na odborných seminářích, školeních a konferencích. U akademických pracovníků byla na
odborné kurzy, semináře vč. konferencí vynaložena částka ve výši 135,17 tis. Kč (jednalo se např. o odborné
kurzy pro porodní asistentky, všeobecné zdravotní sestry, radiologické asistenty, fyzioterapeuty a profesní
odborné konference v zahraničí i v tuzemsku).
Odborných seminářů a školení se zúčastnili rovněž zaměstnanci Děkanátu FZV UP a zaměstnanci, kteří
pracují na projektech fakulty. Celkem byla vynaložena pro zaměstnance fakulty na účast na školeních, seminářích a konferencích částka ve výši 152,61 tis. Kč.
Následující tabulky uvádějí počty kurzů celoživotního vzdělávání a dále počty účastníků kurzů celoživotního vzdělávání za rok 2016.
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Kurzy celoživotního vzdělávání (CŽV) na vysoké škole (počty kurzů)

přírodní vědy a nauky

11–18

technické vědy a nauky

21–39

zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky

41,43

zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky

51–53

společenské vědy, nauky a služby

61,67,71–73

ekonomie

62,65

právo, právní a veřejnosprávní činnost

68

pedagogika, učitelství a sociál. péče

74,75

obory z oblasti psychologie

77

vědy a nauky o kultuře a umění

81,82

CELKEM

8

8

Kurzy zájmové

3*

14

3

3

14

více

3

do 100 hod.

CELKEM

do 15 hod.

U3V

více

KKOV

do 100 hod.

Skupiny akreditovaných
studijních programů

do 15 hod.

Kurzy orientované
na výkon povolání

Vysoká škola (název)

*Jedná se o 3 specializované běhy v rámci 2. – 3. Ročníku U3V, které realizuje FZV.

Z toho počet účastníků,
jež byli přijímaní do
akreditovaných studijních programů podle
§ 60 zákona o vysokých
školách

11–18

technické vědy a nauky

21–39

zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky

41,43

zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky

51–53

7

16*

243

4

společenské vědy, nauky a služby

61,67,71–73

ekonomie

62,65

právo, právní a veřejnosprávní činnost

68

pedagogika, učitelství a sociál. péče

74,75

obory z oblasti psychologie

77

vědy a nauky o kultuře a umění

81,82
220

7

16

243

4

*Jedná se o 3 specializované běhy v rámci 2. – 3. Ročníku U3V, které realizuje FZV.
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U3V
více

do 100 hod.

Kurzy zájmové
do 15 hod.

více

do 100 hod.

do 15 hod.

KKOV

přírodní vědy a nauky

CELKEM

220

Kurzy orientované
na výkon povolání

Vysoká škola (název)

Skupiny akreditovaných
studijních programů

CELKEM

Kurzy celoživotního vzdělávání (CŽV) na vysoké škole (počty účastníků)

2.4 Přijímací řízení
Počet podaných přihlášek, počet uchazečů přijatých a zapsaných ke studiu
Stud.
progr.

Studijní obor

Forma

Počet
přihlášek

Přijato

Ke studiu
se zapsalo

B5341

5341R009 – Všeobecná sestra

P

259

75

50

B5341

5341R009 – Všeobecná sestra

K

122

42

35

B5349

5341R007 – Porodní asistentka

P

143

51

31

B5341

5341R007 – Porodní asistentka

K

15

11

9

B5345

5342R004 – Fyzioterapie

P

573

47

30

B5345

5345R010 – Radiologický asistent

P

165

68

39

N5345

5342T004 – Fyzioterapie

P

117

32

15

N5341

5341T016 – Oš. péče v interních oborech

P

24

19

6

N5341

5341T016 – Oš. péče v interních oborech

K

53

38

25

N5345

5345T036 – Intenzivní péče v porodní asistenci

P

15

10

6

N5345

5345T036 – Intenzivní péče v porodní asistenci

K

65

27

23

1551

420

269

Celkem

Charakter přijímacích zkoušek
Přijímací zkoušky realizované v roce 2016 měly charakter písemného testu, kde uchazeči vybírali ze čtyř nabízených variant správnou odpověď. Přijímací testy byly připravovány z části akademickými pracovníky UP
(odborná část), z části externím dodavatelem (všeobecný přehled, obecné studijní předpoklady). Přijímací
zkoušky byly zajišťovány a realizovány vlastními zdroji, pouze vyhodnocení provedl na základě dodaného
klíče formou digitalizace záznamových formulářů externí dodavatel. V případě navazujícího magisterského
studijního oboru Fyzioterapie následoval po písemném testu ústní pohovor, jehož účelem bylo prověření
osobnostních a odborných předpokladů uchazeče.
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2.5 Sociální záležitosti studentů
Stipendia vyplácená studentům v roce 2016
Účel stipendia

Počet studentů

Finanční prostředky

Prospěchová stipendia

14

25.800 Kč

Za vynikající výzkumné vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky
přispívající k prohloubení znalostí

16

39.500 Kč

Na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního předpisu

12

71.300 Kč

Sociální stipendia

-

-

Na podporu studia v zahraničí

-

-

Mimořádná stipendia jiná

59

92.400 Kč

Doktorandská stipendia

1

90.000 Kč

Ubytovací stipendia

-

-

Celkem

102

319.000 Kč

Studentům FZV studujícím v prezenční formě studia, kteří absolvovali studium s vynikajícími studijními
výsledky, bylo přiznáno cílové prospěchové stipendium. Studenti zapojení do studentské vědecké činnosti
získali stipendium po úspěšné ústní prezentaci výsledků vědecké práce na konferenci SVOČ, studenti zapojení do studentské pedagogické činnosti pak získali stipendium za výkon studentské pedagogické síly.
Studentka prezenční formy studia doktorského studijního programu pobírala doktorandské stipendium,
vyplácené pravidelně v měsíčních intervalech. Dále bylo studentům v pregraduální i postgraduální formě
studia v celkem 12 případech přiznáno stipendium za jejich aktivní účastí v projektech, dalším 59 studentům bylo přiznáno mimořádné stipendium v souvislosti s jejich aktivním zapojením do dění na fakultě příp.
univerzitě či v souvislosti s reprezentací fakulty na akcích pro veřejnost (prezentace na odborných konferencích, veletrzích pomaturitního vzdělávání, burzách vysokých škol, apod.).
Na centrální úrovni (rektorát UP) bylo studentům FZV na základě splnění podmínek stanovených Stipendijním
řádem Univerzity Palackého v Olomouci FZV přiznáno zvláštní sociální stipendium a ubytovací stipendium.

Ubytovací a stravovací služby
Ubytovací a stravovací služby pro studenty FZV jsou řešeny centrálně prostřednictvím Správy kolejí a menz
Univerzity Palackého v Olomouci, která v areálech vysokoškolských kolejí disponuje více než 5000 lůžky
v jednolůžkových až třílůžkových pokojích, a v pěti menzách zajišťuje stravování pro cca 6500 strávníků.
Dále mohou studenti využít možnosti stravování v rámci Fakultní nemocnice Olomouc. Ubytování na vysokoškolských kolejích využilo v roce 2016 cca 40 % studentů prezenční formy studijních oborů FZV a lze
konstatovat, že v roce 2016 byla stejně jako v předchozích letech poptávka studentů FZV po ubytování na
vysokoškolských kolejích plně pokryta.
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2.6 Celoživotní vzdělávání
Přehled kurzů celoživotního vzdělávání
V roce 2016 realizovala FZV programy celoživotního vzdělávání pouze v rámci akreditovaných bakalářských studijních programů, a to konkrétně v rámci následujících studijních programů a oborů:
 Specializace ve zdravotnictví – obory Fyzioterapie,
 Porodní asistence – obor Porodní asistentka.
Fakulta se také podílela na programech celoživotního vzdělávání určených pro seniory – v roce 2016 připravila tři specializované běhy pro 2. a 3. ročník Univerzity třetího věku (Zdraví a prevence, Etika, právo
a management ve zdravotnictví).
Pro uchazeče o studium navazujícího magisterského studijního oboru Intenzivní péče v porodní asistenci
uspořádala fakulta, konkrétně Ústav porodní asistence, přípravný seminář k přijímacím zkouškám. Uchazeči o navazující magisterský studijní obor Fyzioterapie měli možnost absolvovat přípravný kurz k přijímací
zkoušce, který uskutečnil Ústav fyzioterapie.
Dále bylo realizováno několik dalších jednodenních vzdělávacích akcí:
 Seminář pro pedagogické pracovníky MŠ a ZŠ „Zdravá pětka – 5 didaktických námětů na podporu
výchovy ke správné výživě dětí a mládeže“.
 Kurz První pomoc – resuscitace dle ERC Guidelines 2015 – určený akademickým pracovníkům UP
v rámci nabídky celoživotního vzdělávání na UP v Olomouci.
 Seminář Prezentace designů výzkumů diplomových prací v ošetřovatelství – pro studenty a akademické pracovníky FZV.
 Metodický seminář k vedení a hodnocení závěrečných prací na FZV – pro akademické pracovníky,
vedoucí závěrečných prací na FZV.
 Doškolovací den pro lékaře a porodní asistentky.
 Workshop pro studentky oborů porodní asistence a pro porodní asistentky z praxe.

Počet účastníků kurzů celoživotního vzdělávání
V realizovaných programech celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů bylo
v roce 2016 zapsáno 7 účastníků, z toho 6 účastníků programu CŽV v rámci akreditovaného bakalářského
studijního programu Specializace ve zdravotnictví, obor Fyzioterapie a 1 účastník v rámci bakalářského
studijního programu Porodní asistence, obor Porodní asistentka.
Přednášek v rámci specializovaných běhů 2. a 3. ročníku Univerzity 3. věku se zúčastnilo celkem 16 posluchačů.
Přípravných kurzů pro uchazeče o studium se zúčastnilo celkem 41 posluchačů.

Dalších jednodenních vzdělávacích akcí se zúčastnilo cca 210 účastníků.
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2.7 Vnitřní hodnocení kvality výuky
Pro hodnocení výuky a vybraných oblastí činnosti fakulty sloužil v roce 2016 celouniverzitní elektronický
systém (aplikace evUPOL), který byl studentům poprvé k dispozici v rámci pilotního projektu na začátku
roku 2015. K hodnocení výuky byl použit celouniverzitní formulář, pomocí kterého studenti hodnotili
celkovou kvalitu výuky jednotlivých předmětů, úroveň přednášek, seminářů a cvičení a srozumitelnost výkladu, přístup vyučujícího, podmínky výuky, požadavky na ukončení předmětu, přínos předmětu k profilu
absolventa, angažovanost studenta a ovlivnění jeho zájmu o předmět. Z předmětů vyučovaných v letním
semestru ak. roku 2015/2016 bylo hodnoceno 61 % těchto předmětů, míra zapojení studentů však oproti
předcházejícímu období významně poklesla (podíl předmětů, kde se do evaluace zapojila alespoň třetina
zapsaných studentů činil pouze 9 %). Na základě této skutečnosti byl v zimním semestru ak. roku 2016/
2017 kladen na zapojení studentů větší důraz, což se projevilo na výsledných údajích, kdy z předmětů vyučovaných v zimním semestru ak. roku 2016/2017 jich bylo studenty hodnoceno 80 % a míra zapojení studentů se výrazně zvýšila (podíl předmětů, kde se do evaluace zapojilo více než třetina studentů činil 41 %,
podíl předmětů, kde se do evaluace zapojilo více než polovina studentů činil 29 %).
Z údajů uvedených v evaluačních dotaznících za uvedená období vyplynula vesměs kladná odezva, hodnocení stupni „vynikající“ a „velmi dobré“. U všech položek dotazníků vysoce převažovalo nad ostatními stupni
hodnocení. Stejně tak byla pozitivní většina komentářů. V případě relevantních kritických podnětů k výuce
byla situace projednána na úrovni vedení předmět garantujícího pracoviště a byla přijata nápravná opatření.
V roce 2016 byla fakulta podrobena hodnocení Akreditační komisí, jehož součástí byla sebehodnotící zpráva obsahující analýzu jednotlivých oblastí činnosti fakulty a dále návštěva účelové pracovní skupiny Akreditační komise,
která se uskutečnila dne 26. února 2016. Ze závěru tohoto hodnocení vyplynulo, že fakulta představuje stabilizované pracoviště s vysokou kvalitou výuky na bakalářském a magisterském stupni studia s celkově pozitivními
tendencemi vývoje ve všech oblastech činnosti. Hodnotící komise ocenila vedení a organizaci oborných praxí jakožto faktory, které mají významný pozitivní dopad na kvalitu absolventů, a doporučila fakultě zaměřit se na rozvoj
personálního zabezpečení za účelem zvýšení možností vědecko-výzkumné činnosti a doktorského studia.
Znění hodnotící zprávy Akreditační komise je dostupné na webových stránkách Akreditační komise:
https://www.akreditacnikomise.cz/attachments/article/563/Zpr%C3%A1va%20AK%20o%20hodnocen%C3%AD%20FZV%20UP.pdf

2.8 Kvalita a kultura akademického života
Sociální záležitosti studentů a zaměstnanců
V roce 2016 FZV UP tvořila sociální fond, ze kterého byly poskytovány zaměstnancům FZV UP tyto druhy příspěvku:
 příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem,
 příspěvek na soukromé životní pojištění,
 dary k pracovním a životním jubileím,
 příspěvek na stravování.
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Aktivity vedoucí ke zlepšení a nápomoci v řešení sociálních záležitostí studentů a zaměstnanců
jsou primárně řešeny na úrovni
univerzity jako celku.

3

Výzkumná, vývojová a další tvůrčí činnost

FZV UP se orientuje na vědeckou činnost v nelékařských zdravotnických oborech. Prioritními tématy jsou
EBP v nelékařských oborech, Multidisciplinární tým v péči o zdraví, Limity životního stylu vyplývající z chro
nických nemocí, Reprodukční zdraví, Mezinárodní klasifikace v ošetřovatelství a porodní asistenci, Léčebná
rehabilitace a kinezioterapie, Management v oblasti nelékařských zdravotnických profesí, Systém zdravot
ně sociální péče o seniory. Publikační výstupy této tvůrčí činnosti přispívají k významnému nárůstu získa
ných RIV bodů fakulty a narůstajícímu počtu publikací v časopisech s IF. Fakulta se podílela na pořádání od
borných konferencí, akademičtí pracovníci byli zváni k přednáškám na odborných vědeckých konferencích
domácích a zahraničních, fakulta se podílela na prezentaci UP Dnem FZV, pořádala vzdělávací workshopy
pro zájemce z řad odborné veřejnosti. Probíhaly kurzy pro mentory a tutory ošetřovatelské péče a porodní
asistence ve zdravotnických zařízeních zaměřené na implementaci mezinárodní odborné terminologie do
zdravotnické praxe. FZV UP tím klade důraz na využití doložitelné ošetřovatelské terminologie, jejíž valida
ce a implementace je jednou z domén výzkumu na fakultě. Kontinuálně je zvyšována kvalita odborného
vědeckého periodika fakulty Profese online, řazeného v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných perio
dik v ČR a od prosince roku 2015 indexovaného v databázi Index Copernicus.

3.1 Granty, projektová činnost
Zapojení do programů financovaných v rámci programu Erasmus+
Kód a název programu
2014-1-ES01-KA203-004735
Healthcare English Language Programme

Řešitel

Období realizace

MUDr. Jan Galuszka, Ph.D

1. 9. 2014 – 31. 8. 2017

Zapojení do Studentské grantové soutěže na Univerzitě Palackého
v Olomouci – soutěž FZV UP
V roce 2016 bylo v rámci Studentské grantové soutěže (SGS UP; IGA UP) řešeno 7 projektů:
Číslo a název projektu

Řešitel

Finanční dotace

IGA_FZV_2016_001
Důstojnost seniorů z perspektivy sester

Mgr. Šárka Šaňáková

48 440 Kč

IGA_FZV_2016_004
Kvalita života po cévní mozkové příhodě bez trvalého motorického postižení

Ing. Táňa Fadrná

56 786 Kč
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Číslo a název projektu

Řešitel

Finanční dotace

IGA_FZV_2016_005
Kvalita života a zátěž rodinných pečujících

Mgr. Radka Kozáková

40 000 Kč

IGA_FZV_2016_006
Imaginace bipedální lokomoce v rehabilitaci

Mgr. Barbora Kolářová, Ph.D.

69 997 Kč

IGA_FZV_2016_007
Somatické charakteristiky žen v průběhu těhotenství a jejich životní styl

Mgr. Renata Hrubá

40 000 Kč

IGA_FZV_2016_008
Klinická validizace ošetřovatelské diagnózy NANDA – International
Narušené procesy v rodině (00060) v oblasti komunitní péče

Mgr. Soňa Loudová

40 000 Kč

IGA_FZV_2016_009
Vliv kineziotapu na kvalitu chůze u pacientů po cévní mozkové příhodě

Mgr. Iveta Lerchová

40 649 Kč

Projekty v rámci institucionálního plánu UP Olomouc – FRUP
Kód a název programu

Řešitel

Období realizace

FRUP_2016_053
Inovace materiálního vybavení pro výuku pro zdravotnické nelékařské
studijní obory v Centru praktických dovedností na Fakultě zdravotnických věd UP v Olomouci

doc. PaedDr. Miroslav Kopecký,
Ph.D.

52 000 Kč

FRUP_2016_040
Inovace odborných předmětů studijních oborů Fyzioterapie na FZV UP

Mgr. Petra Bastlová, Ph.D.

80 000 Kč

FRUP_2016_043
Inovace předmětů vědy a výzkumu, odborných ošetřovatelských předmětů a předmětů organizace a řízení ve studijním oboru Ošetřovatelská
péče v interních oborech, včetně přípravy výukových materiálů

Mgr. Lenka Machálková, Ph.D.

50 000 Kč

Zapojení do Institucionálních plánů VVŠ v roce 2016
V oblasti Strategického rozvoje, Přístrojového vybavení a Internacionalizace bylo zapojeno po jednom
projektu.
Oblast

Název projektu

Řešitel

Rozpočet

Strategický rozvoj

Podpora a zkvalitnění internacionalizace časopisu Profese online

doc. PaedDr.Miroslav Kopecký,
Ph.D.

220 000 Kč

Internacionalizace

Podpora mezinárodních vztahů a rozvoj internacionalizace na FZV UP v Olomouci

MUDr. Jan Galuzska, Ph.D.

594 000 Kč

Přístrojové vybavení

Inovace stávajícího IT zařízení učebny na FZV UP

MUDr. Jan Galuzska, Ph.D.

371 000 Kč
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3.2 Publikační činnost
Celkové počty publikačních záznamů evidovaných v OBD za FZV UP
(stav ke dni 22. 3. 2016)
Celkový počet publikačních záznamů FZV UP v Osobní bibliografické databázi (OBD) za rok 2016 je
296 záznamů.

Počty publikačních
záznamů FZV UP v OBD
za rok 2016 dle jednotlivých
literárních forem

Literární forma

2015

2016

Abstrakt

56

54

Článek

51

55

Dizertace

0

0

Elektronická prezentace

0

0

Kapitola v knize

14

10

5 (z toho
3x skripta)

9 (z toho
6x skripta)

Konference, workshop – pasivní účast

60

34

Konference, workshop – uspořádání

13

5

Kniha – celek

Počty publikačních záznamů
FZV UP v OBD za rok 2016
dle jednotlivých pracovišť

Ostatní (Firemní literatura)

0

0

Projekt

12

11

Přednáška nebo poster

113

93

Příspěvek ve sborníku

15

14

Recenze

1

0

Sborník – celek

2

1

Seriálová publikace

0

0

Vedení práce

3

7

Závěrečná práce

0

0

Pracoviště FZV

2015

2016

Děkanát (1000)

1

0

Ústav ošetřovatelství (1010)

90

101

Ústav fyzioterapie (1020)

97

69

Ústav radiologických metod (1030)

11

12

Ústav společenských a humanitních věd (1040)

26

20

Ústav zdravotnického managementu (1050)

10

14

Ústav porodní asistence (1060)

86

68

Ústav pro studium odborných předmětů
a praktických dovedností (1070)

9

16

Centrum vědy a výzkumu (1071)

11

22

29

3.3 Ediční činnost
Realizované publikace v roce 2016
1. KOZÁKOVÁ, Radka. Obecná a vývojová psychologie pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Dotisk.
Olomouc: Univerzita Palackého, 2016. 106 stran, A4, měkká vazba. ISBN 978-80-244-4259-4.
2. BASTLOVÁ, Petra. Proprioceptivní neuromuskulární facilitace. Dotisk. Olomouc: Univerzita
Palackého v Olomouci, 2016. 137 s. ISBN 978-80-244-4030-9.
3. MACHÁLKOVÁ, Lenka. Kapitoly z ošetřovatelské péče v hematologii [online PDF]. Olomouc:
Univerzita Palackého v Olomouci, 2016. ISBN 978-80-244-5083-4.
4. MAZALOVÁ, Lenka. Kapitoly z výzkumu v ošetřovatelství [online,PDF]. Olomouc: Univerzita
Palackého v Olomouci, 2016. ISBN 978-80-244-5085-8.
5. MIKŠOVÁ, Zdeňka. Písemné a závěrečné bakalářské práce – praktická příručka pro nelékařské
studijní programy na FZV [online, PDF]. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2016. ISBN
978-80-244-5084-1.
6. REITEROVÁ, Eva. Statistika pro nelékařské zdravotnické obory [online, PDF]. Olomouc: Univerzita
Palackého v Olomouci, 2016. ISBN 978-80-244-5082-7.
7. ŠAMAJ, Martin. Krizový management ve zdravotnictví Management rizik [online, PDF]. Olomouc:
Univerzita Palackého v Olomouci, 2016. ISBN 978-80-244-5086-5.
8. Profese online [online]. Olomouc: Univerzita Palackého, 2016, roč. 9, č. 1. ISSN 1803-4330.
9. Profese online [online]. Olomouc: Univerzita Palackého, 2016, roč. 9, č. 2. ISSN 1803-4330.

Členové Ediční komise FZV
Mgr. Šárka VÉVODOVÁ, Ph.D. – předsedkyně
PhDr. Helena KISVETROVÁ, Ph.D.
Mgr. Barbora KOLÁŘOVÁ, Ph.D.
Mgr. Štěpánka BUBENÍKOVÁ
doc. MUDr. Jaroslav VOMÁČKA, Ph.D., MBA
MUDr. Jiří CHARAMZA
doc. PaedDr. Miroslav KOPECKÝ, Ph.D.
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3.4 Konference, workshopy, sympozia
V průběhu roku 2016 pracovníci FZV uspořádali tyto odborné akce:
Termín konání
Leden

Název konference
Workshop „Co by nemělo chybět ve vědomostech porodní asistentky“
Vzdělávací seminář – „Problematika klasifikace KTG“

Duben

Mezinárodní vědecká konference Ošetrovateľstvo a zdravie X., Fakulta zdravotníctva, Trenčianska
univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Doškolovací den pro lékaře a porodní asistentky

Květen

Mezinárodní sympozium ošetřovatelství Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech
Mezinárodní konference 11. Olomoucké dny urgentní medicíny

Říjen

Workshop pro studentky Porodní asistence a Intenzivní péče v porodní asistenci a pro porodní
asistentky v praxi
Moravská konference fetomaternální medicíny (společně s POR-GYN FNOL)

Listopad

Prosinec

Seminář „Zdravá pětka“ – 5 didaktických námětů na podporu výchovy ke správné výživě dětí a mládeže
Vědecká konference s mezinárodní účastí Nové trendy v ošetrovateľstve III., Katedra ošetrovateľstva,
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave
Neurorehabilitační strategie u pacientů po cévní mozkové příhodě; varia

3.5 SVOČ
Fakultou je podporována studentská vědecká odborná činnost studentů akreditovaných studijních programů. Na konferenci SVOČ 2016 byly prezentovány a obhájeny 4 práce z Ústavu fyzioterapie.
Jméno

Ústav

Téma

Školitel

Bc. Marek Tomsa

FYT

Představa chůze v obraze povrchové elektromyografie

Mgr. Barbora Kolářová, Ph.D.

Bc. Tereza Suchánková

FYT

Představa chůze v obraze povrchové elektromyografie

Mgr. Barbora Kolářová, Ph.D.

Bc. Alena Svobodová

FYT

Standardizace škály NAPI (Neurobehavioral Assessment
of Preterm Infant) pro českou populaci

Mgr. Anita Můčková

Bc. Barbora Imrichová

FYT

EMG Analýza svalů ramene při odlišné opoře o acrum –
porovnání terapeutických konceptů

Mgr. Radka Crhonková
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4

Spolupráce FZV s institucemi v regionu,
propojení teorie a praxe

Rok 2016 zahájila Fakulta zdravotnických věd UP dokončením stěhování do nově zrekonstruovaných
prostor Teoretických ústavů Lékařské fakulty UP. Místní i oborové propojení s mezi oběma fakultami tak
vstoupilo do nové fáze spolupráce směřující k optimalizaci výukových procesů. Tradiční mezifakultní spolupráce pokračovala i s Přírodovědeckou, Cyrilometodějskou a Filozofickou fakultou Univerzity Palackého.
V oblasti zdokonalování akademiků FZV UP v anglickém jazyce pokračovala výuka pod hlavičkou jazykové
školy UPLIFT. Na středoškolské úrovni fakulta zdravotnických věd prohlubovala spolupráci se Střední zdravotnickou školou a Vyšší odbornou školou zdravotnickou Emanuela Pöttinga a Jazykovou školou s právem
státní jazykové zkoušky Olomouc. Nemocniční praxe studentů FZV UP byla zajištěna zejména ve Fakultní
nemocnici Olomouc, ale i v dalších zdravotnických zařízeních regionu, především ve Vojenské nemocnici
Olomouc, v nemocnicích sdružených ve Středomoravské nemocniční, a.s. a v Nemocnici Šumperk, a.s. Fakulta nadále spolupracuje s Odborem zdravotnictví Krajského úřadu Olomouckého kraje, jakož i dalšími
institucemi zaměřenými na poskytování zdravotní péče a sociální problematiku, jako je Oblastní spolek
Českého červeného kříže, Hospice na Svatém Kopečku, Středisko rané péče Olomouc, Tyflo Centrum Olomouc, Charita Olomouc, Spolek Trend vozíčkářů Olomouc, POMADOL s.r.o., Česká konfederace porodních
asistentek, či Agentura domácí péče Novosádová. Aktivity Fakulty zdravotnických věd UP Olomouc směřující do oblasti lázeňství Olomouckého kraje jsou smluvně zakotveny s lázněmi Slatinice, Bludov, Priessnitzovy léčebné lázně Jeseník.
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5

Pracovníci FZV

5.1 Kvalifikační a věková struktura akademických pracovníků
Kvalifikační a věková struktura akademických pracovníků je vyjádřena v níže uvedené tabulce.

Věková struktura akademických a vědeckých pracovníků vysoké školy za rok 2016
(počty fyzických osob)

Akademičtí
pracovníci

Kategorie

do 29 let

30–39 let

40–49 let

50–59 let

60–69 let

nad 70 let

CELKEM

Profesoři

0

0

1

0

0

0

1

Docenti

0

0

1

6

3

2

12

Odborní asistenti

3

15

24

11

2

0

55

Asistenti

0

4

6

0

0

0

10

Lektoři

0

3

5

4

3

0

15

CELKEM

3

22

37

21

8

2

93

5.2 Akademičtí a vědečtí pracovníci FZV (přepočtené počty)
Následující tabulka uvádí přepočtené počty akademických a vědeckých pracovníků k datu 31. 12. 2016
v členění dle pracovního zařazení.

Akademičtí a vědečtí pracovníci (přepočtené počty)

Docenti

Odborní
asistenti

Asistenti

CELKEM

1,4

3,7

26,2

1,9

Lektoři

FZV UP

Profesoři

Akademičtí pracovníci
Vědečtí, výzkumní a vývojoví
pracovníci podílející se na
pedagog. činnosti

Vědečtí
pracovníci

CELKEM

3,6

0

0,6

37,6
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5.3 Počet akademických pracovníků s cizím státním občanstvím
Následující tabulka uvádí fyzický počet akademických pracovníků s cizím státním občanstvím.

Akademičtí pracovníci s cizím státním
občanstvím (počet fyzických osob)

Počet osob
Fakulta zdravotnických věd

5

CELKEM

5

5.4 Počet odborníků z aplikační sféry podílejících se na výuce
Odborníci z aplikační sféry podílející se
na výuce v akreditovaných studijních
programech (počet)
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Počet osob
Fakulta zdravotnických věd

62

CELKEM

62

6

Další činnosti FZV

6.1 Odborný časopis Profese online (ISSN 1803-4330)
Profese online (http://profeseonline.upol.cz) je odborný recenzovaný časopis pro nelékařské zdravotnické
obory. Je zařazený v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik v České republice, indexován
v Bibliographia Medica Čechoslovaca (BMČ) Národní lékařské knihovny České republiky a zařazen ve služ
bě WebArchiv. Od prosince roku 2015 je indexován v databázi Index Copernicus a získal Licence Creative
Commons. V současné době pracuje na zařazení do databází SCOPUS a EBSCO. Časopis přiděluje jednotlivým článkům identifikaci digitálního dokumentu na internetu pomocí DO (Digital Object Identifier).

Je určen profesionálům v oborech:
ošetřovatelství, porodní asistence, fyzioterapie, radiologická asistence, zdravotnický záchranář a specializace ve zdravotnictví, antropologie, psychologie a sociologie, jejichž práce se orientuje na zvýšení kvality
poskytované péče a rozvoj teoretické báze všech zdravotnických oborů.

Periodicita časopisu a vydavatel časopisu
Časopis je vydáván 2× ročně, k poslednímu dni příslušného měsíce (duben, říjen).
Periodikum „Profese online“ navazuje od roku 2008 na původní tištěnou verzi s názvem „Profese“, kterou
jako populárně naučný časopis vydávala Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků v Brně (dále
POUZP) od roku 2006. Od roku 2008 vychází výhradně online a veškeré přijímané příspěvky jsou recenzo
vány, čímž se zásadně mění charakter periodika.
Na jeho zpracování se zpočátku podílelo několik vysokých škol z České republiky i Slovenska s centrální
lokalizací redakční činnosti včetně jednání redakční rady na FZV UP v Olomouci. Závěrečnou formu zrecenzovaných příspěvků k publikaci přebírala redakce POUZP v Brně. Následný rozvoj časopisu byl podepřen
smlouvou o partnerství mezi POUZP a FZV UP, uzavřenou v říjnu 2010. Veškerá redakční činnost, adresa
a vedení redakce se tímto přesunula do Olomouce na FZV UP. Od října 2010 bylo tedy periodikum vydáváno FZV UP s partnerstvím POUZP za podpory Vydavatelství UP v Olomouci. Spoluprací s Vydavatelstvím UP
získala forma publikovaných příspěvků profesionální grafický design. Převedením vydavatelské činnosti na
akademickou půdu byly vytvořeny podmínky pro další zkvalitňování pojetí i obsahu časopisu. V prosinci
2013 POUZP oficiálně ukončila participaci na vydávání periodika a výhradním vydavatelem se stala FZV UP
v Olomouci.
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Redakční rada časopisu
Redakční rada časopisu pravidelně zasedá v následujícím složení:
doc. PaedDr. Miroslav KOPECKÝ, Ph.D., šéfredaktor, předseda redakční rady (FZV UP)
Bc. Irena VOŘÍŠKOVÁ, výkonná redaktorka (knihovna FZV UP)
Mgr. Šárka RÝZNAROVÁ, výkonná redaktorka (FZV UP)

Členové redakční rady ČR:
doc. MUDr. Jaroslav VOMÁČKA, Ph.D., MBA (FZV, LF UP Olomouc, FNOL)
Mgr. Radka BUŽGOVÁ, Ph.D. (OSU, Ostrava)
doc. et doc. PhDr. Kateřina IVANOVÁ, Ph.D. (LF UP, Olomouc)
doc. PhDr. Darja JAROŠOVÁ, Ph.D. (OSU, Ostrava)
PhDr. Helena KISVETROVÁ, Ph.D. (FZV UP Olomouc)
MUDr. Petr KOLÁŘ, Ph.D. (FZV, LF UP Olomouc, FNOL)
Petra MANDYSOVÁ, MSN, Ph.D. (Univerzita Pardubice)
prof. MUDr. David ŠKOLOUDÍK, Ph.D., FESO (FZV, LF UP Olomouc, FNOL)
Mgr. Jana ŠKVRŇÁKOVÁ, Ph.D. (Univerzita Pardubice)
Mgr. Šárka VÉVODOVÁ, Ph.D. (FZV UP Olomouc)

Mezinárodní členové redakční rady
Mgr. Juraj ČÁP, PhD. (JLF UK, Martin, Slovensko)
Prof. Sally Wai-Chi CHAN, PhD. FAAN. RN. (University of Newcastle, Australia)
dr hab. n. farm. Elżbieta GROCHOWSKA-NIEDWOROK (Medical University of Silesia Katowice, Poland)
doc. Mgr. Elena GURKOVÁ, PhD. (Prešovská Univerzita v Prešove, Slovensko)
dr hab. Halina KOŁODZIEJ, prof. nadzw. (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Poland)
RNDr. Barbora MATEJOVIČOVÁ, Ph.D. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko)
Ph.D. Eleonora MESS (Wroclaw Medical University, Poland)
Assoc. Prof. Alvisa PALESE, MSc. RN. (University of Udine, Italy)
Georgeen POLYAK, Ph.D. (Benedictine University, Lisle, USA)
dr. Andrew SIRKKA KT. THM/EdD. MNSc. (Satakunta University of Applied Sciences, Finland)
doc. Mgr. Katarína ŽIAKOVÁ, Ph.D., mim. prof. (JLF UK, Martin, Slovensko)
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Internacionalizace FZV UP

Ústředním tématem dlouhodobé strategie FZV UP v oblasti internacionalizace je vytvoření studijních programů v anglickém jazyce. Na tomto úseku je vedoucí aktivitou příprava anglického studijního programu
fyzioterapie, která probíhá ve spolupráci s Fakultou tělesné kultury UP a dospěla do finálního stadia.
Ve spolupráci s Konfuciovým institutem UP Olomouc byl úspěšně realizován blok výuky v anglickém jazyce, nazvaný Traditional Chinese Medicine Course.
V anglickém jazyce proběhla rovněž bloková výuka kineziologie v rámci workshopu a přednášky Prof. Richardse Assessment of quality of movement of common movement tasks. V anglickém jazyce se uskutečnil
také workshop pro studující Porodní asistence a Intenzivní péče v porodní asistenci s přednášejícími ze
švédského Lundu.
Počet partnerských smluv, zajišťujících mobilitu studentů a akademiků, se podařilo rozšířit o univerzity
v nizozemské Bredě, chorvatském Splitu a polském Raciborzu.
Nadále pokračovala aktivní účast FZV UP v mezinárodním projektu European Network of Nursing in Higher
Education (ENNE), tentokrát ve španělské Barceloně.
Mimořádná je tvůrčí spolupráce zaměřená na vývoj výukové podpory pro zdokonalení zdravotnické angličtiny v rámci mezinárodního konsorcia projektu HELP v rámci aktivity K2 Erasmus Plus, která postoupila
do závěrečné fáze.
Reprezentanti fakulty aktivně vystoupili i na mezinárodních odborných fórech, například konferenci Evropské kardiologické společnosti EuroHeartCare v řeckých Aténách, konferenci 5th International Conference
of Motor Control 2016, Bridging Motor Control and Biomechanics v polské Wisle, mezinárodním sympoziu
a workshopu Annual Meeting 2016 of the International Proprioceptive Neuromuscular Facilitation v německém Mnichově, jakož i na Antropologických dnech ve slovenském Hlohovci, SigmaTheta Tau International 3rd Regional Conference v nizozemském Utrechtu a na konferenci XI Miedzynarodowa Konferencja
Naukowo-Szkoleniowa „Godnosc czlovieka w opiece hospicyjnej i medycyne paliatywnej w aspekcie medycznym, filozoficznym, etycznym i spolecznym, v polské Wroclawi.
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Programy EU pro vzdělávání a přípravu na povolání
Program Erasmus+

Ostatní programy

Celkem

Počet projektů

2

1

3

Počet vyslaných studentů

13

0

13

Počet přijatých studentů

27

0

27

Počet vyslaných akademických pracovníků

6

2

8

Počet přijatých akademických pracovníků

8

3

11

Počet vyslaných ostatních pracovníků

2

1

3

Počet přijatých ostatních pracovníků

0

0

0

Mobility studentů a akademických
pracovníků FZV UP podle zemí
Studenti
Země

Akademičtí pracovníci

Počet
vyslaných

Počet
přijatých

Počet
vyslaných

Belgie

6

2

3

Estonsko

2

Finsko

4

1

Chorvatsko

2

Jižní Korea

1

Lotyšsko

1

Polsko

2

Řecká republika

Počet
přijatých

1

Slovensko

1
1

2

1

15

Spolková republika Německo

2
3

1

Španělsko

4

1

Švédské králosvství

2

Velká Británie

1

CELKEM
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13

27

8

11

Partnerské univerzity – ERASMUS+
Slovensko

Trenčínská Univerzita Alexandra Dubčeka

Slovensko

Slovenská zdravotnická univerzita v Bratislavě

Slovensko

Comenius Univerzity in Bratislava

Slovensko

Prešovská univerzita v Prešově

Slovensko

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitře

Slovensko

Trnavská univerzita Trnava

Polsko

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Polsko

Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa – Tarnow

Polsko

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Polsko

Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa Nysie

Polsko

Pomeranian University in Słupsk

Posko

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Německo

Ernst-Abbe-Fachhochschule Jena

Německo

Hochschule Berlin

Řecko

Technological Educational Institute Patras

Španělsko

Univerzitat Autonóma de Barcelona

Španělsko

Universidad de Granada

Španělsko

Universidad De Jaen

Belgie

Provinciale Hogeschool Limburg – Hasselt

Belgie

University of Hasselt

Estonsko

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Estonsko

Tartu Tervishoiu Kõrgkool

Turecko

Istanbul Medipol Üniversitesi

Nizozemí

Hogeschool Zuyd

Nizozemí

Avans University of Applied Sciences, School of Health

Finsko

Satakunnan Ammatikorkeakoulu

Lotyšsko

Riga Medical College

Lotyšsko

University of Latvia

Litva

Šilauliai State College

Chorvatsko

Technical College in Bjelovar

Chorvatsko

University of Split

Rakousko

FH Campus Wien, University of Applied Sciences

Rakousko

Fachhochschule Salzburg University of Applied Sciences

Velká Británie

University of Central Lancashire
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Knihovna FZV

Webové stránky oborové knihovny FZV: http://knihovna.upol.cz/menu/pobocky/fzv
Knihovna FZV sdílí prostory s časopiseckou studovnou LF. Obě knihovny společně kooperují a vzájemná
spolupráce je na velmi dobré úrovni.
Během letních prázdnin byla provedena revize fondu knihovny s kladným výsledkem. Revizi fondu je nutné provádět jednou za pět let. V rámci celého roku probíhal převod vypůjčených knih jednotlivých akademických pracovníků do fondu příruční knihovny. V období prázdnin byly vyměněny multifukční tiskárny za
novější modely.
Během roku se knihovnice zúčastnily odborných seminářů a školení. Například Ovid days How to get published, Informační zdroje v oblasti zdravotnictví, E-learning medicinské informace pro knihovníky a v neposlední řadě odborné školení na databáze UpToDate, EBSCO-host, EIZ-MEDINFO. Sama knihovna FZV
zprostředkovala akademickým pracovníkům FZV školení ve Web of Science, které vedla Enikő Tóth Szász za
Thomson Reuters company.
Proběhlo také každoroční setkání konzultační skupiny Reglek, jejíž je knihovna FZV členem. Tato konzultační skupina se zaměřuje na rozvoj regionálních center zdravotnických knihoven v ČR při Národní lékařské
knihovně.
Otevírací doba knihovny v roce 2016 činila 33,5 hodin týdně. V knihovně i mimo ni proběhlo několik exkurzí a školících akcí. Vedoucí knihovny FZV byla přizvána k výuce odborných předmětů na FZV, zaměřené
na tvorbu rešeršní činnosti a teoretické a praktické vyhledávání v elektronických informačních zdrojích UP
(EIZ), ale také ve vyhledávání v online dostupných zdrojích na internetu.
Dále knihovna poskytovala odborné konzultace v oblasti rešeršní činnosti, EIZ, ověřování dostupnosti plných textů, zpracování citačních ohlasů a pomoc akademickým pracovníkům při publikování. Jako každoročně byly zpracovávány odborné rešerše.
Knihovna také velmi úzce spolupracovala s časopisem Profese online vydávaným na FZV v roli odborného
konzultanta.
Knihovní fond byl v průběhu roku doplňován z vlastních finančních prostředků a grantů FZV. Nezanedbatelné množství knih bylo poskytnuto za rok 2016 i z dotací a finančních prostředků Knihovny UP. Statistické
údaje činnosti jsou uvedeny v následující tabulce:
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Činnost knihovny FZV UP v Olomouci za rok 2016
Počet periodických titulů (předplacených na rok)

20

Počet periodických titulů českých (předplacených na rok)

15

Počet periodických titulů zahraničních (předplacených na rok)

7

Počet trvale uchovávaných periodických titulů celkem (předplacených i ukončených)

37

Počet trvale uchovávaných periodických titulů s ukončeným předplatným, českých

16

Počet trvale uchovávaných periodických titulů s ukončeným předplatným, zahraničních

11

Počet svazků periodické literatury celkem

169

Počet elektronicky přístupných periodik
Počet lokálních databází, vytvářených knihovnou

3 (+ zdroje na EIZ UP)
0

Počet uživatelů

803

Akvizice dokumentů (přírůstek)

423

Počet otevřených dnů v týdnu

5

Dostupnost hlavních služeb (počet hodin v týdnu)

37,5

Počet xerokopií (od 1. 6. 2010)

0

Počet kopírovacích zařízení

0

Počet studoven

1

Počet studijních míst (k prezenční výpůjčce)

19

Počet studentských PC

5

Počet absenčních výpůjček

3255

Počet prezenčních výpůjček

283

Počet prodloužení

2704

Průměr výpůjček na čtenáře

1,18

Počet výchovných akcí (výuka, školení, exkurze)
Počet konzultací/(počet hodin)
Počet proškolených – výuka, školení/(počet hodin)

20
30 (29 h)
227 (36,25 h)

Počet SDI profilů

0

Počet rešerší

23

MVS (Meziknihovní výpůjční služba)

0

MMVS (Mezinárodní meziknihovní výpůjční služba)

0

MVS (požadavky z jiných knihoven)

17

Počet ověřování dostupnosti plných textů z EIZ (elektronických informačních zdrojů)

460
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Zpráva o hospodaření FZV UP

FZV UP v Olomouci se v roce 2016 řídila v oblasti finanční, hospodářské, majetkové a personální příslušnými ustanoveními zákona č.111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění a dalšími zákony platnými
zákony pro tyto oblasti (zejména zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmu, zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce aj.).

9.1 Roční účetní závěrka
9.1.1 Hospodářský výsledek
FZV UP vykázala za rok 2016 kladný hospodářský výsledek ve výši 379 tis. Kč. Jedním z cílů finanční strategie fakulty na rok 2016 bylo dosažení vyrovnaného popř. kladného hospodářského výsledku a vytvoření
určité minimální finanční rezervy do budoucna na pokrytí potřeb souvisejících s rozvojem fakulty.

Hospodářský výsledek
(v tis. Kč)

Součásti VVŠ (1)

HV z hlavní
činnosti

HV z doplňkové
činnosti

379
Celkem

HV celkem
379

379

0

379

9.1.2 Financování vzdělávací, výzkumné, vědecké a další tvůrčí činnosti
za rok 2016
Výsledky hospodaření dle jednotlivých zdrojů FZV UP za rok 2016
Název zdroje/čís. Označení
Internacionalizace dotace MŠMT (zdroj 10)
Institucionální plán MŠMT, FR UP (zdroj 16)
Příspěvek MŠMT (zdroj 11)
Fondy EU (zdroj 12)
Vzdělávání ostatní (zdroj19)

náklady

(v tis. Kč)

výnosy

výsledek
hospodaření

0,00

0,00

0,00

1 367,00

1 367,00

0,00

37 778,85

37 778,85

0,00

0,00

0,00

0,00

2 142,57

2 521,11

378,54

Rozvoj výzkumné organizace (zdroj 30)

720,00

720,00

0,00

Specifický výzkum (zdroj 31)

335,88

335,88

0,00

1 447,00

1 447,00

0,00

43 791,30

44 169,84

378,54

Věda a výzkum (zdroj 33)
Celkem
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Fakulta využila legislativní možností dané zákonem č.111/1998 Sb., o vysokých školách a v souladu s § 18
odst. 7 uvedeného zákona převedla zůstatek příspěvku ze státního rozpočtu na vzdělávací, vědeckou a výzkumnou činnost do Fondu provozních příspěvku (dále jen „ FPP“). Za účetní období r. 2016 byl dosažen
v činnosti ostatní vzdělávání (zdroj 19) kladný hospodářský výsledek ve výši 379 tis. Kč, který bude v uvedené výši na základě rozhodnutí vedení fakulty převeden do Fondu rozvoje investičního majetku.

9.2 Analýza výnosů a nákladů
Po projednání v AS UP Olomouc obdržel děkan fakulty dopisem rektora ze dne 10. 03. 2016 příspěvek pro
FZV UP dle ukazatelů A ve výši 38 790 tis. Kč, dle ukazatele K příspěvek ve výši 5 312 tis. Kč a příspěvek na
rozvoj výzkumné organizace ve výši 720 tis. Kč. Současně byla stanovena fakultě výše participace na nákladech celouniverzitních aktivit ve výši 7 256 tis. Kč. Přidělené prostředky byly pro rok 2016 rozdělovány na
jednotlivá pracoviště a ústavy dle schválené metodiky AS FZV UP.
Návrh dílčího rozpočtu fakulty na rozdělení finančních prostředků FZV UP v Olomouci pro rok 2016 byl
projednán v Ekonomické komisi AS FZV UP a předložen k projednání a ke schválení v AS FZV UP a tento jej
dne 31. 03. 2016 schválil.

9.2.1 Analýza výnosů
Nejdůležitější výnosovou položkou 37 778,85 tis. Kč představuje příspěvek z kapitoly MŠMT na vzdělávací
činnost. Další významné položky příjmové stránky z kapitoly MŠMT tvořil zejména příspěvek na Institucionální plán vč. dotace z FR UP ve výši 1 367 tis. Kč neinvestičních prostředků, dále dotace na specifický
výzkum ve výši 335,88 tis. Kč, dotace na Rozvoj výzkumné organizace ve výši 720 tis. Kč. Fakulta získala
i prostředky z Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje ve výši 1 447 tis. Kč.

9.2.2 Vlastní výnosy
Vlastní činností fakulta získala výnosy ve výši 1 327 tis. Kč. Největší příjem z této činnosti tvořily poplatky
za přijímací řízení ve výši 902 tis. Kč a tržby ze smluv za celoživotní vzdělávání ve výši 225 tis. Kč. Dále se na
výnosové složce vlastních výnosů podílely rovněž výnosy za pořádání konferencí ve výši 17,22 tis. Kč a dále
výnosy z kurzů ve výši 32,40 tis. Kč. Tržby za prodané zboží činily za uvedené období 131,41 tis. Kč.
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Příjmy z poplatků a úhrad za další činnosti poskytované veřejnou vysokou školou

č.ř.

Položka

(v tis. Kč)

Stipendijní fond
– tvorba

Výnosy

a

b

299,69

902,01

–

902,01

1

Poplatky stanovené dle § 58 zákona 111/1998 Sb.

2

poplatky za úkony spojené s příjímacím řízením (§ 58 odst. 1)

3

poplatky za nadstandardní dobu studia (§58 odst. 3)

277,40

–

4

poplatky za studium v dalším stud. programu (§58 odst. 4)

22,29

–

5

poplatky za studium v cizím jazyce (§58 odst. 5)

–

0

6

Úhrada za další činnosti poskytované vysokou školou (4) (5)

0

224,67

7

úplata za poskytování programů CŽV (§ 60) mimo U3V

–

224,67

8

úplata za poskytování U3V

–

–

9
10

Celkem

–
299,69

–
1 126,68

9.2.3 Analýza nákladů
Celkové náklady za všechny činnosti fakulty dosáhly za rok 2016 částky ve výši 43 791,30 tis. Kč Nejvýznamnější nákladovou položkou z celkových nákladů tvoří osobní náklady, které zahrnují mzdové náklady,
náklady na sociální a zdravotní pojištění a ostatní sociální náklady. Tyto náklady činí celkem 27 849,60 tis.
Kč. Jiné ostatní náklady byly ve výši 6 681,92 tis. Tato položka zahrnuje zejména náklady na tvorbu Fondu
provozních prostředků, náklady na tvorbu stipendijního fondu, náklady na stipendia doktorských studijních programů, stipendia za tvůrčí činnost a tvůrčí výsledky, stipendia prospěchová a ostatní stipendia.
Další položky představují náklady na příspěvek úrazové pojištění Kooperativa a náklady na neuplatněný
nárok na DPH.
Spotřeba materiálu celkem představuje částku ve výši 716,08 tis. Kč. Jedná se zejména o náklady na nákup
drobného hmotného majetku, knihy a časopisy, kancelářské potřeby, spotřebu materiálu na výpočetní
techniku, čisticí prostředky aj.
Nákup služeb dosáhl částky ve výši 1 478,86 tis. Kč a zahrnuje zejména náklady na školení, kurzy, poštovní
a tel. poplatky, revize, náklady na BOZP, poradenskou činnost aj.
Vnitronáklady na služby představují částku ve výši 184,55 tis. Kč Tato položka zahrnuje zejména náklady na
reklamní kampaň UP , náklady na výrobu skript a publikací, náklady na autodopravu aj.
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9.3 Vývoj fondů fakulty
V rámci vývoje finančních prostředků v jednotlivých fondech byl za účetní období roku 2016 účetního období
vykázán níže uvedený zůstatek fondů, které jsou tvořeny v souladu s § 18 č. 111/1998 Sb. o vysokých školách.
Bližší informace o stavu jednotlivých fondů, tvorbě a čerpání jsou uvedeny v následujících tabulkách.

9.3.1 Výše převodu do Fondu provozních prostředků
Tvorba FPP					
FZV UP

Tvorba FPP ze zůstatku příspěvku

Celkem

5 401

9.3.2 Fond reprodukce investičního majetku
Stav k 1. 1. 2016
z odpisů
ze zisku za předchozí rok
příjmy z prodeje nehm. a hmot. dlouhod. majetku
ze zůstatku příspěvku
zůstat.cena nehm. a hmot.dlouhod. majektu
ostatní příjmy celkem (1)
Tvorba
Převod z fondů celkem
v tom: z fondu odměn
z fondu provozních prostředků
z rezervního fondu
Celkem
Investiční celkem
v tom: stavby
stroje a zařízení
nákupy nemovitostí
ostatní inv. užití (1)
Neinvestiční celkem (1)
Čerpání
Převod do fondů celkem
v tom: do fondu odměn
do fondu provozních prostředků
do rezervního fondu
Celkem
Stav k 31. 12. 2016

(v tis. Kč)

(v tis. Kč)
3 490,68
1,91
0
–
–
–
–

0
–

3 000
–

6 492,59
6 431,93
6 200

45,44
–
186,49
–

0
–
–
–

6 431,93
60,66
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9.3.3 Stipendijní fond

(v tis. Kč)

Stav k 1. 1. 2016
poplatky za studium dle § 58 zákona 111/81998 Sb. (1)
daňově uznatelné výdaje podle zák. 586/1992 Sb. o daních z příjmů
Tvorba
ostatní příjmy (2)
Čerpání
Celkem
Stav k 31. 12. 2016

1 166
299,69
–
–

157,7
1 307

9.4 Stav a pohyb majetku
9.4.1 Inventarizace
Inventarizace majetku FZV UP byla provedena k datu 31. 10. 2016 v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví v platném znění a Příkazem kvestora UP č. B3-16/1-PK ze dne 23. 09. 2016. Účetní hodnota
inventarizovaného majetku představovala v pořizovacích cenách částku 24 188,76 tis. Kč, fyzický stav majetku k datu inventarizace činil 24 188,76 tis. Kč.

9.4.2 Stav majetku k 31. 12. 2016
Hodnota majetku dle tříd majetku k 31. 12. 2016 			

Název třídy majetku

Pořizovací
cena majetku
v tis. Kč

Odpisy
majetku

Zůstatková
cena majetku
k 31. 12. 2015

1301

Software

1 584,52

1 440,49

144,03

2205

Stroje, přístroje a zařízení

7 087,51

6 080,93

1 006,58

2801

Drobný dlouhodobý hmotný
majetek do r. 2002

99,03

99,03

0

3201

Umělecká díla

105,30

0

105,30

3202

Umělecká díla – insignie

467,90

0

467,90

9731

Drobný nehm. majetek

167,54

0

167,54

9732

Operativní evidence NM

29,93

0

29,93

9733

Ocen. práva nad 7000 Kč

0

0

0

14 766,48

0

14 766,48

7,39

0

7,39

24 315,62

7 620,45

16 695,15

9741

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

9742

Operativní evidence HM
Celkem
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(v tis. Kč)

9.5 Závěr
Také v roce 2016 se podařilo dosáhnout kladného hospodářského výsledku. Strategickým záměrem fakulty
v roce 2016 bylo kumulovat prostředky ve vlastních fondech, zejména ve Fondu provozních prostředků
a Fondu reprodukce investičního majetku pro zajištění budoucích provozních potřeb v dalších letech
v souvislosti s plánovanou výstavbou nové budovy fakulty.
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