Úvodní slovo děkana FZV UP
Vážené členky a členové akademické obce Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci,
Vážené kolegyně,
Vážení kolegové,
jako již tradičně si dovoluji jménem vedení Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci
(dále jen FZV UP) předložit výroční zprávu Fakulty zdravotnických věd za rok 2017. Rok 2017 znamenal
potvrzení funkce děkana na další čtyři roky, stabilizaci fakulty, ale také zahájení výuky nového studijního
oboru Zdravotnický záchranář. Stabilizace se projevila také ve vztahu ke mzdové politice a i přes navýšení mzdového fondu v nemalém rozsahu a zvýšení nákladů při modernizaci výuky na fakultě evidujeme
kladný hospodářský výsledek. Počet studentů na FZV UP jako jediné fakultě na Univerzitě Palackého v Olomouci i přes klesající demografickou křivku nadále stoupá. Stejně jako zájem o studium, který se zvyšuje
a vykazuje stabilitu bez ohledu na vnější vlivy či případnou konkurenci.
Přes stabilizaci po materiálně-technickém sjednocení a po přesunu fakulty na Teoretické ústavy na ulici
Hněvotínská v Olomouci dochází po složitých vyjednáváních s Lékařskou fakultou Univerzity Palackého
v Olomouci k hraničním situacím v potřebách výukových prostor při zvyšujícím se počtu studentů a také
nových studijních programů. S ohledem na postupně se ukazující nedostatek výukových prostor a prostor
pro vědu a výzkum věnovalo vedení fakulty mimořádnou pozornost přípravě výstavby nové budovy. Postupně se podařilo docílit dohody o směně univerzitních pozemků s pozemky fakultní nemocnice a byla
vypracována studie nové budovy. Rovněž pokračovaly kroky v hledání finančních prostředků a v přípravě
projektové dokumentace nové budovy FZV UP.
V průběhu roku 2017 se podařilo posílit akademickou obec o několik docentů, profesora a někteří akademičtí pracovníci obhájili doktorský titul „Ph.D.“. Intenzivně se začala rozvíjet věda a výzkum, což se projevilo
i zvýšeným počtem podaných a přijatých projektů. Fakulta se také zapojila do projektu ESF „Univerzita
Palackého v Olomouci jako komplexní vzdělávací instituce“ jehož cílem je posílit kvalitu výuky a rozšíření
spektra studijních programů. Fakulta znovu získala možnost přijímat studenty do doktorského studijního
programu Ošetřovatelství, a to díky posílení kvality akademických pracovníků a zvýšeném počtu publikací
v impaktovaných časopisech. Fakulta se intenzivně připravovala na institucionální akreditaci a stala se pilotní fakultou na Univerzitě Palackého v Olomouci pro posouzení kvality činností jak v pedagogické, tak
i vědecko-výzkumných a dalších činnostech.
Platné jsou stále desítky mezinárodních smluvních vztahů, především v projektu Erasmus+. Slibně se začaly rozvíjet mezinárodní kontakty a spolupráce mimo Evropskou unii, např. v Čínské lidové republice
a Austrálii. V rámci posílení kvality fakultního časopisu Profese online se podařilo získat do redakční rady
vysoce hodnocené odborníky ze zahraničních univerzit. Časopis nadále směřuje k registraci do databáze
SCOPUS. V rámci internacionalizace činností vstoupila do finále příprava čtyřletého studijního programu
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„Physiotherapy“ s předpokladem dokončení akreditace v roce 2018. Byly dokončeny nové webové stránky v jednotném vizuálním stylu UP, a to paralelně v českém a anglickém jazyce.
Vedení fakulty v mírně obměněném složení pokračovalo v pozitivních trendech z minulých let. Lze to
konstatovat o celém týmu zaměstnanců, jejichž aktivity přispěly k celkové prosperitě fakulty mnohdy
i díky činnostem vykonávaným nad rámec běžných povinností. Nadále tedy lze FZV UP zařadit mezi fakulty špičkové kvality ve své kategorii, které se významně etablují nejen v rámci České republiky, ale i na
mezinárodním poli.

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. 2017):

1. Děkanát:
a.
b.
c.
d.
e.

Sekretariát děkana
Studijní oddělení
Ekonomicko-personální úsek
Referát pro vědu a výzkum
Referát pro zahraniční spolupráci

2. Ústavy:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Ústav ošetřovatelství (přednosta: Mgr. Zdeňka MIKŠOVÁ, Ph.D.)
Ústav fyzioterapie (přednosta: Mgr. et Mgr. Petra BASTLOVÁ, 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 studium 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. 2017):
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. David ŠKOLOUDÍK, Ph.D., FESO

Proděkanka pro zahraniční spolupráci
a vnější a vnitřní záležitosti:

Mgr. Radka FILIPČÍKOVÁ, Ph.D., MBA, LL.M.

Tajemnice:

Mgr. Lenka DOLEŽELOVÁ

Akademický senát FZV UP
(stav ke dni 31. 12. 2017):
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Předseda:

Mgr. Lukáš MERZ, Ph.D.

Místopředseda – komora akademických
pracovníků:
– studentská komora:

PhDr. Lenka MACHÁLKOVÁ, Ph.D.
Bc. Jana HLADNÁ

Senátoři – komora akademických pracovníků:

Mgr. Štěpánka BUBENÍKOVÁ, Ph.D.
Mgr. Naděžda CALABOVÁ, DiS.
Bc. Jiří HORALÍK, DiS.
Mgr. Lenka MAZALOVÁ, Ph.D.
Marie PAVLÍKOVÁ

Senátoři – studentská komora:

Bc. Alžběta IVANOVÁ
Bc. Hana ONDRÁČKOVÁ
Bc. Eliška BERKOVCOVÁ

Vědecká rada FZV UP
(stav ke dni 31. 12. 2017):

Předseda:

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

Interní členové:

Mgr. et Mgr. Petra BASTLOVÁ, Ph.D.
doc. Ing. Zuzana DOHNALOVÁ, Ph.D.
doc. MUDr. Roman HAVLÍK, Ph.D.
prof. MUDr. Milan KAMÍNEK, Ph.D.
doc. PhDr. Mgr. Helena KISVETROVÁ, Ph.D.
prof. MUDr. Zdeněk KOLÁŘ, CSc.
Mgr. Zdeňka MIKŠOVÁ, Ph.D.
prof. MUDr. Martin PROCHÁZKA, Ph.D.
prof. MUDr. David ŠKOLOUDÍK, Ph.D., FESO

Externí členové:

JUDr. Lenka TESKA ARNOŠTOVÁ, Ph.D. (MZ ČR Praha, LF UK Praha)
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. 2017):

Předseda:

doc. MUDr. Ivanka VLACHOVÁ

Akademičtí pracovníci:

PhDr. Bronislava GRYGOVÁ, Ph.D.
MUDr. Jiří CHARAMZA

Studenti:

Martina JOHANESSOVÁ
Bc. Michaela PROŠKOVÁ
Jiří SROVNAL
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Etická komise FZV UP
(stav ke dni 31. 12. 2017):

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. 2017):
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Děkan:

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

Další členové:

Mgr. Lenka DOLEŽELOVÁ
Mgr. Radka FILIPČÍKOVÁ, Ph.D., MBA, LL.M.
MUDr. Dana GALUSZKOVÁ, Ph.D., MBA
doc. MUDr. Roman HAVLÍK, Ph.D.
MUDr. Filip HORÁK, MBA
Ing. Alena CHOLINSKÁ
prof. MUDr. Zdeněk KOLÁŘ, CSc.
doc. PaedDr. Miroslav KOPECKÝ, Ph.D.
MUDr. Marie MARSOVÁ, MBA
Mgr. Lukáš MERZ, Ph.D.
Mgr. Zdeňka MIKŠOVÁ, Ph.D.
prof. MUDr. Martin PROCHÁZKA, Ph.D.
prof. MUDr. David ŠKOLOUDÍK, Ph.D., FESO
MUDr. Vlastislav ŠRÁMEK, Ph.D., MBA
Mgr. Jitka VELCOVÁ
Mgr. Šárka VÉVODOVÁ, Ph.D.
Ing. Jaroslav ZLÁMAL, Ph.D.
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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

9

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

Forma

Počet studentů
2013

2014

2015

2016

2017

BAKALÁŔSKÉ STUDIJNÍ OBORY
Všeobecná sestra

P

70

88

112

133

136

Všeobecná sestra

K

119

98

79

78

73

Ošetřovatelství

K

1

–

–

–

–

Porodní asistentka

P

77

81

76

75

74

Porodní asistentka

K

47

43

42

33

25

Fyzioterapie

P

81

80

79

83

84

Radiologický asistent

P

75

77

81

90

94

Radiologický asistent

K

38

23

20

11

10

Zdravotnický záchranář

P

–

–

–

–

28

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ OBORY
Management zdravotnictví

K

36

8

3

–

–

Dlouhodobá oš. péče u dospělých

P

1

–

–

–

–

Fyzioterapie

P

63

60

51

38

45

Ošetřovatelská péče v int. oborech

P

30

24

25

21

12

Ošetřovatelská péče v int. oborech

K

28

46

51

48

41

Intenzivní péče v porodní asistenci

P

–

–

–

6

21

Intenzivní péče v porodní asistenci

K

–

–

–

23

44

DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
Ošetřovatelství

P

5

6

2

4

1

Ošetřovatelství

K

19

16

22

19

14

690

650

643

662

702

Celkem za FZV
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Studenti – samoplátci
FZV k datu 31. 12. 2017 neevidovala žádného studenta – samoplátce, kromě 1 účastníka programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaných v rámci akreditovaných studijních programů.

Studenti ve věku nad 30 let – stav k 31. 12. 2017
BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY

počet studentů

Všeobecná sestra – prezenční forma

1

Všeobecná sestra – kombinovaná forma

39

Porodní asistentka – prezenční forma

0

Porodní asistentka – kombinovaná forma

19

Radiologický asistent – prezenční forma

1

Radiologický asistent – kombinovaná forma

9

Fyzioterapie – prezenční forma

2

Zdravotnický záchranář – 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

19

Intenzivní péče v porodní asistenci – prezenční forma

0

Intenzivní péče v porodní asistenci – kombinovaná forma

16

DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
Ošetřovatelství – prezenční forma

1

Ošetřovatelství – kombinovaná forma

12

Celkem

119
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Neúspěšní studenti v akreditovaných studijních programech
Osmnácti studentům FZV bylo v průběhu roku 2017 studium ukončeno tzv. z moci úřední (z důvodu
nesplnění požadavků studijního programu), dalších šedesát devět studentů zanechalo studia na základě
vlastního uvážení.
Ukončení studia
z moci úřední

Zanechání studia

Všeobecná sestra – prezenční forma

3

8

Všeobecná sestra – kombinovaná forma

5

12

Porodní asistentka – prezenční forma

1

8

Porodní asistentka – kombinovaná forma

2

3

Radiologický asistent – prezenční forma

2

9

Radiologický asistent – kombinovaná forma

0

0

Fyzioterapie – prezenční forma

1

5

Zdravotnický záchranář – prezenční forma

0

3

Fyzioterapie – prezenční forma

0

3

Ošetřovatelská péče v interních oborech – prezenční forma

0

2

Ošetřovatelská péče v interních oborech – kombinovaná forma

3

12

Intenzivní péče v porodní asistenci – prezenční forma

0

0

Intenzivní péče v porodní asistenci – kombinovaná forma

1

2

Ošetřovatelství – prezenční forma

0

1

Ošetřovatelství – kombinovaná forma

0

1

Celkem za FZV

18

69

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 stanoveni 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
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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.

2.3 Absolventi
Počet absolventů v akreditovaných studijních programech v roce 2017
BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY

Počet absolventů

Všeobecná sestra – prezenční forma

38

Všeobecná sestra – kombinovaná forma

20

Porodní asistentka – prezenční forma

21

Porodní asistentka – kombinovaná forma

12

Radiologický asistent – prezenční forma

18

Radiologický asistent – kombinovaná forma

1

Fyzioterapie – prezenční forma

25

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ OBORY
Fyzioterapie – prezenční forma

16

Ošetřovatelská péče v interních oborech – prezenční forma

10

Ošetřovatelská péče v interních oborech – kombinovaná forma

8

DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
Ošetřovatelství – prezenční forma

–

Ošetřovatelství – kombinovaná forma

3

Celkem

172
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Obhájené bakalářské práce
obor Všeobecná sestra – prezenční studium
Autor

Název

Augustin Lukáš

Ošetřovatelská péče při bariatrické chirurgické péči o pacienta s diabetem mellitem 1. typu

Barábášová Tereza

Sexualita pacientů po infarktu myokardu

Broušková Tereza

Kvalita života osob se schizofrenií

Bruštíková Radka

Měřící nástroje zátěže pečovatele

Burešová Lucie

Vybrané aspekty ošetřovatelské péče po různých typech hysterektomie

Dobešová Iveta

Specifika ošetřovatelské péče po mastektomii

Doleželová Martina

Specifika ošetřovatelské péče u vybraného etnika

Hiklová Monika

Specifika ošetřovatelské péče o jedince s Parkinsonovou nemocí

Hlisnikovská Anna

Hodnocení orální mukozitidy všeobecnou sestrou u pacientů po radioterapii a chemoterapii

Horáková Bára

Vybrané aspekty v poskytování ošetřovatelské péče jedincům odlišné kultury

Hudosová Tereza

Prožívání strachu z invazivních postupů u pacientů

Chovanečková Marie

Vybrané aspekty sebepéče srdečního selhání u dospělých pacientů

Jíšová Kateřina

Specifika ošetřovatelské péče u pacientů s bolestí po spondylochirurgickém zákroku

Jurnyklová Tereza

Vybrané aspekty ošetřovatelské péče u dětí s cystickou fibrózou

Kadičová Michaela

Kvalita života osob po prodělané cévní mozkové příhodě

Kameníková Kateřina

Měřící nástroje hodnotící kognitivní funkce dospělých seniorů

Koutná Martina

Ošetřovatelská péče u žen po hysterektomi

Lukášová Martina

Specifika ošetřovatelské péče o pacienta po TEP kyčle

Maderová Paulína

Nutričná podpora u vybraných stavov a ochorení

Melková Vendula

Specifika ošetřovatelské péče u židovského etnika

Mílová Alena

Edukace pacientů se stomií v oblasti stomických pomůcek a kožních komplikací

Novotná Denisa

Neformální péče v rodině o osobu s Alzheimerovou demencí

Pechová Martina

Komplikace centrálního žilního katetru a jejich prevence z hlediska ošetřovatelské péče

Smýkalová Iveta

Pohled všeobecných sester na EBP

Sovková Daniela

Zdravotní stav a využívání zdravotnických služeb u romské populace

Sztefková Kateřina

Prožívání strachu u hospitalizovaných dětí

Šilarová Nikola

Problematika lymfedému na horní končetině u žen po léčbě karcinomu prsu

Švecová Tereza

Copingové strategie využívané všeobecnými sestrami na spinálních jednotkách

Telecká Tereza

Prevence karcinomu prsu

14

Autor

Název

Tomčalová Eliška

Problematika dětí a mladistvých s diabetes mellitus

Turoňová Darja

Prevence vzniku syndromu diabetické nohy

Volcová Veronika

Zdravotní gramotnost u dospělé populace

Zelinová Michaela

Dysfunkce dolních močových cest u pacientů s roztroušenou sklerózou

Zdráhalová Anežka

Supervize u studentů ošetřovatelství

Zůbková Michaela

Preventivní programy HIV/AIDS

Zvončáková Marie

Hodnocení mobility a sebepéče v ošetřovatelské péči u pacientů po CMP

Žůrková Kateřina

Vybrané aspekty posouzení únavy u onkologických pacientů

obor Všeobecná sestra – kombinované studium
Autor

Název

Braunerová Lenka

Hodnocení úrovně vědomí pomocí stupnice Glasgow Coma Scale v pediatrické
ošetřovatelské péči

Brunclíková Eliška

Ošetřovatelská péče o žilní vstupy se zaměřením na prevenci komplikací

Filipová Dominika

Vybrané aspekty ošetřovatelské péče u pacienta s tracheostomií

Grulichová Jana

Hodnocení kvalitativních poruch vědomí v intenzivní péči u pacientů po chirurgické operaci

Hošáková Jana

Ošetřovatelská péče o pacienta s diabetickou nohou

Hrouzková Lenka

Hodnotící nástroje kvality života u onemocnění astma bronchiale

Chocholková Daniela

Ošetřovatelská péče o dýchací cesty u pacientů v bezvědomí

Jachan Jaroslav

Restriktivní opatření v psychiatrické péči

Jelínková Jana

Débridement v ošetřovatelské péči u pacienta s nehojící se ránou

Keberlová Natalie

Ošetřovatelská péče u dětí s poruchami příjmu potravy

Koutná Jitka

Ošetřovatelské péče u pacienta po cholecystektomii

Lépová Magda

Edukace nemocného a její aspekty u onemocnění astma bronchiale

Machalová Helena

Fluktuace všeobecných sester

Němcová Andrea

Nutriční podpora onkologických pacientů

Poláchová Věra

Odontofobie v kontextu ošetřovatelské péče v zubní ordinaci

Remešová Oldřiška

Vliv žvýkání žvýkaček v brzkém pooperačním období po kolorektální operaci

Sýkorová Alena

Edukace pacienta v oblasti kardiorehabilitace

Vodičková Pavla

Specifika ošetřovatelské péče u pacientů s podtlakovou terapií

Vykopalová Hana

Prevence katétrových infekcí krevního řečiště

Zavřelová Barbora

Role ošetřovatelských profesionálů v problematice pádů seniorů
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obor Porodní asistentka – prezenční studium
Autor

Název

Andrijenko Teťana

Prenatální péče na Ukrajině

Berkovcová Eliška

Vliv rizikových faktorů na vznik karcinomu prsu, možnosti prevence u zdravých žen i žen se zvýšeným rizikem a práce porodní asistentky v prevenci nádorových onemocnění

Čížková Monika

Onemocnění štítné žlázy v těhotenství

Fuksová Eliška

Poporodní adaptace novorozence

Hadrabová Gabriela

Těhotenství s diabetes mellitus 1. typu

Hladná Jana

Roztroušená skleróza v porodní asistenci

Hlaváčová Zuzana

Umělé ukončení těhotenství v I. trimestru

Horáčková Barbora

Stres a jeho vliv na reprodukční zdraví

Ivanová Alžběta

Specifické problémy v oblasti kojení

Jarošová Tereza

Individualizovaná péče o nezralého novorozence s dechovými obtížemi

Klimešová Tereza

Porod mrtvého plodu

Königová Šarlota

Porodní traumatismus novorozence

Kopřivová Barbora

IVF léčba a její rizika

Kubíčková Klára

Kouření v období těhotenství a šestinedělí

Nedomová Kristýna

Vliv kojení na vznik obezity

Palová Hana

Syndrom náhlého úmrtí kojence

Smékalová Klára

Poporodní krvácení - příčiny, prevence, terapie

Šedová Klára

Fetální alkoholový syndrom

Urbišová Lenka

Zvládání bolesti v průběhu porodu

obor Porodní asistentka – kombinované studium
Autor

Název

Adamcová Vladislava

Individualizovaná péče o nedonošeného novorozence

Drdová Jana

Endometrióza

Dudková Šárka

Klimakterické syndromy z pohledu tělesné hmotnosti ženy

Fridrichová Veronika

Laparoskopicky asistovaná vaginální hysterektomie z pohledu porodní asistentky

Huňková Martina

Krvácení v prvním trimestru gravidity u žen s prokázanou intrauterinní graviditou

Janíčková Pavla

Výskyt inkontinence moči po porodu

Kadlecová Anna

Vliv obezity na plodnost

Karbanová Ivana

Vliv roztroušené sklerózy na život ženy

Kučerová Jana

Vliv diabetu mellitu v těhotenství na vývoj jedince

Ošlejšková Lucie

Vliv obezity v těhotenství na rozvoj komplikací u matky a plodu

Rábová Lenka

Návykové látky v těhotenství

Vilčeková Jana

Mimoděložní těhotenství
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obor Fyzioterapie
Autor

Název

Adamová Kristýna

Vybraná zranění a jejich terapie u fotbalistů školního věku

Bartošová Martina

Možnosti testování jemné a hrubé motoriky u předškolních dětí

Beranová Michaela

Úskalí rehabilitace v terénu obezity

Bräuerová Sára

Možnosti využití jógy v rámci léčby bolestí zad

GurníkováKristína

Fenomén multisenzorickej integrácie v neurorehabilitácii

Harvišová Gabriela

Význam Constraint-Induced Movement Therapy u pacientů po CMP

Chmelová Iveta

Variabilita motorického vývoje: srovnání populací

Janošcová Markéta

Fibromyalgický syndrom a možnosti jeho ovlivnění v rámci fyzioterapie

Kubíčková Tereza

Funkční korekce pes planovalgus pohledem fyzioterapie

Lednická Mária

Syndrom obstrukční spánkové apnoe – komprehensivní léčba a možnosti fyzioterapie

Lysáčková Šárka

Grafomotorika dětí předškolního věku a její využití v rehabilitaci

Lukešová Kateřina

Femoroacetabulární impingement syndrom z pohledu rehabilitace

Mach Jakub

Vliv kinesiotapu na funkci dolních končetin

Mihálová Diana

Prehľad dôkazov o účinnosti Proprioceptívnej neuromuskulárnej facilitácie

Miturová Zuzana

S věkem spojené funkční a morfologické změny osového orgánu

Murínová Lenka

Vliv extrémní zátěže na vývoj skeletu adolescenta

Nováčková Kristýna

Terapie spasticity ruky

Ondráčková Hana

Terapie chůze na chodících pásech u pacientů po cévní mozkové příhodě v akutní a subakutní fázi

Papežová Andrea

Pomůcky v terapii jizev a redukci otoku měkkých tkání

Petříková Denisa

Syndaktylie – variabilita a léčba

Slimaříková Klára

Efektivita terapie chůze na chodících pásech u pacientů po cévní mozkové příhodě

Šillerová Michaela

Korelace dna pánevního a axiální motoriky v terapii Low Back Pain

Švihelová Vanda

Efektivita terapie pohybu v představě na chůzi u pacientů po cévní mozkové příhodě

Veselý Jan

Neuropsychologické aspekty terapie pacientů po cévní mozkové příhodě

obor Radiologický asistent – prezenční studium
Autor

Název

Bednaříková Kristýna

Neinvazivní zobrazovací metody jater a žlučových cest

Buchtová Eliška

Zobrazovací metody kolenního kloubu

Drábek Tomáš

Radionuklidová diagnostika plicní embolie

Gondeková Eliška

Zobrazovací metody tepen zásobujících mozek

Grambalová Eva

Historie a současnost radioterapie v České republice

Chalupová Lucie

Endovaskulární léčba v traumatologii

Kotyzová Tereza

Periradikulární terapie při léčbě bolestí zad

Lorenzová Terezie

Paliativní radioterapie a reiradiace u zhoubných nádorů
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Autor

Název

Nakládalová Tereza

Dispenzarizace žen s vysokým rizikem karcinomu prsu

Pavlík Ján

Rádionuklidová diagnostika chorôb obličiek

Pecháček Adam

Radiologický asistent – vývoj oboru

Podrázská Klára

Radioterapie gynekologických malignit

Přidalová Petra

Zobrazovací metody při traumatech hlavy a páteře

Skopelidou Valeria

Technika IMRT a IGRT – plánování, uplatnění v klinické praxi

Stejskalová Daniela

Léčba hypertyreóz a diferencovaných karcinomů štítné žlázy s využitím 131I

Stejskalová Eva

Současné možnosti léčby stereotaktickou radiochirurgií a radioterapií

Švarcová Hana

Brachyradioterapie gynekologických nádorů

Švarcová Jana

Terapie počátečních stádií nádorů prsu

Vilímek Dominik

Moderní postupy v ultrazvukovém diagnostickém zobrazování

obor Radiologický asistent – kombinované studium
Autor

Název

Šindlerová Petra

CT diagnostika nádorových onemocnění jater

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

Název

Boroňová Gréta

Zdravotná gramotnosť mladších dospelých v oblasti zdravotnej starostlivosti

Brudná Barbara

Životní spokojenost žen po prodělané mastektomii

Kalánková Dominika

Pacient s multiformným glioblastómom a jeho potreby z pohľadu ošetrovateľskej starostlivosti

Krystková Ludmila

Vliv diabetu mellitu na psychiku osob s diabetem mellitem I. typu v různých oblastech života

Mišková Veronika

Vnímanie starostlivosti o pacienta po cievnej mozgovej príhode opatrovateľom

Peterová Kristýna

Vliv diabetu mellitu na kvalitu života

Plháková Jiřina

Vnímání zdraví a nemoci u příslušníků ukrajinské minority

Stonawská Adéla

Stravovací návyky u pacientů s onemocněním arteriální hypertenze

Šimčíková Pavlína

Zátěž v profesi všeobecné sestry

Tomečková Martina

Zdravotní gramotnost u dospělých

Vařeková Lucie

Motivace a spokojenost všeobecných sester na odděleních interních oborů v nemocničním prostředí
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Obor Ošetřovatelská péče v interních oborech – kombinované studium
Autor

Název

Blaževská Mar�na

Vnímání pracovních a životních podmínek všeobecnými sestrami interních oborů

Brančíková Alena

Hodnocení rizika pádů ve zdravotnických zařízeních

Buch�ková Jana

Kvalita života v kontextu hodnocení self-managementu u pacientů s diabetes mellitus 2. typu

Havelka Filip

Vliv psoriázy na psychiku a kvalitu života

Kra�ová Radka

Postoje ke stáří u seniorů v ins�tucionální péči

Krejčová Mar�na

Kvalita života chronicky dialyzovaných pacientů

Mlčochová Kamila

Kvalita života seniorů v počáteční fázi demence

Polách Petr
Švancarová Jana

Kvalita života a deprese u Parkinsonovy nemoci
Hodnocení compliance pacientů s chronickým plicním onemocněním v ošetřovatelské péči

Obor Fyzioterapie
Autor

Název

Bílková Anna

Objektivizace posturálního chování donošených novorozenců pomocí tlakové plošiny Tekscan

Cablíková Adéla

Změny posturálních a lokomočních funkcí v těhotenství

Červená Kateřina

Rozdíly v účinku statického strečinku a PNF techniky kontrakce – relaxace na postulární stabilitu

Dopitová Kateřina

Percepce vertikality u pacientů po CMP

Chobot Lukáš

Rehabilitace pacientů s diagnózou coxarthrosis na chodícím páse Zebris

Jukeš Petr

Kognitivní aspekty dýchání a lokomoce

Kohoutová Karolína

Vliv kineziotapu na kvalitu chůze u pacientů po CMP

Kubová Miroslava

Efekt terapie v systému lokomat na kvalitu chůze u pacientů s roztroušenou sklerózou

Machů Lucie

Možnosti využití robotické terapie u pacientů s roztroušenou sklerózou mozkomíšní

Pudilová Veronika

Slackline jako možnost ovlivnění postulární stability

Růžičková Karolína

Objektivní hodnocení motoriky horní končetiny u pacientů po CMP

Rýdlová Zuzana

Závislost vizuomotorické koordinace na lateralitě HK

Šípová Veronika

Vnímání body schema u pacientů po cévní mozkové příhodě

Školná Zuzana

Změny parametrů při rehabilitaci na chodícím pásu Zebris u zdravých jedinců

Trdličková Markéta

Objektivizace posturálního chování u nedonošených dětí pomocí tlakové plošiny Tekscan

Válková Jana

Vliv opory horních končetin na parametry chůze
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Obhájené disertační práce
Autor

Název

Bubeníková Štěpánka

Implementace mezinárodních klasifikačních systémů u ženy při fyziologickém porodu

Chrásková Jana

Validita a reliabilita souborů Aliance 3N využitelných v laktačním poradenství

Koutná Markéta

Využití Aliance 3N v managementu bolesti u pacienta s chronickou ránou

Spolupráce s absolventy
FZV UP spolupracovala s absolventy v rámci akcí realizovaných pro odbornou veřejnost a dále 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 2017 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.

Zaměstnanost absolventů FZV UP
Vzhledem k vysoké poptávce po kvalifikovaném nelékařském zdravotnickém personálu nezaznamenala
FZV UP problémy s 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. 2017
zveřejněných na integrovaném Portálu MPSV vyplývá, že Úřady práce v rámci celé ČR evidovaly mezi uchazeči o zaměstnání pouze 3 absolventy Fakulty zdravotnických věd UP, což je méně než 0,04 % z celkového
počtu absolventů škol – uchazečů o zaměstnání.

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. V souvislosti s realizací 1. ročníku studijního oboru Zdravotnický záchranář se výrazně
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 baka-
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lářských 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.
Fakulta vstřícně přistupuje k žádostem zaměstnavatelů o zveřejnění nabídek pracovních míst. Tyto jsou
předávány studentům prostřednictvím fakultních webových stránek a fakultního facebooku. V listopadu
2017 pořádala fakulta první ročník akce „Burza zaměstnavatelů“, které se zúčastnilo 19 zdravotnických
zařízení z celé ČR, jež měla možnost prezentovat budoucím absolventům fakulty nabídku stipendijních
programů pro studenty závěrečných ročníků, volných pracovních pozic, benefitů pro zaměstnance apod.
Příležitost získat přehled o trhu práce v oblasti zdravotnictví využili nejenom studenti FZV UP, ale i studenti
Lékařské fakulty UP a studenti Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela
Pöttinga a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky v Olomouci, kteří byli na akci rovněž pozváni.
Poskytovatelům zdravotní péče, jež se dlouhodobě potýkají s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků,
tak bylo umožněno oslovit široké spektrum potenciálních uchazečů o zaměstnání.
Spolupráce mezi fakultou a tzv. aplikační sférou probíhá i v rámci projektové činnosti (např. projekt „Efektivní systém třídění pacientů při poskytování akutní zdravotní péče při mimořádných událostech s využitím
i pro poskytování zdravotní péče v běžném provozu“, na kterém se fakulta podílí spolu se Zdravotnickou
záchrannou službou Olomouckého kraje). Studenti a akademičtí pracovníci fakulty jsou dále zváni na odborné konference pořádané zdravotnickými zařízeními, stejně tak fakulta při realizaci jí pořádanými odbornými konferencemi spolupracuje s odbornou veřejností.

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 se jednalo
např. o odborné kurzy pro porodní asistentky, všeobecné sestry, radiologické asistenty, fyzioterapeuty,
profesní odborné konference v zahraničí i v tuzemsku a jazykové kurzy. 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
274 tis. Kč.
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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

255

80

49

B5341

5341R009 – Všeobecná sestra

K

110

42

34

B5349

5341R007 – Porodní asistentka

P

169

61

30

B5341

5341R007 – Porodní asistentka

K

12

10

9

B5345

5342R004 – Fyzioterapie

P

509

56

32

B5345

5345R010 – Radiologický asistent

P

145

68

31

B5345

5345R021 – Zdravotnický záchranář

P

119

35

30

N5345

5342T004 – Fyzioterapie

P

102

43

26

N5341

5341T016 – Ošetřovatelská péče v interních oborech

P

20

17

5

N5341

5341T016 – Ošetřovatelská péče v interních oborech

K

35

23

19

N5345

5345T036 – Intenzivní péče v porodní asistenci

P

36

21

15

N5345

5345T036 – Intenzivní péče v porodní asistenci

K

44

30

25

1556

486

305

Celkem

Charakter přijímacích zkoušek
Přijímací zkoušky realizované v roce 2017 měly charakter písemného testu, v němž 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. U oboru Zdravotnický
záchranář následoval po písemné části přijímací zkoušky test fyzické zdatnosti, jenž zahrnoval 100 m
plavání (volný způsob) a 1500 m běh.
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2.5 Sociální záležitosti studentů
Stipendia vyplácená studentům v roce 2017
Účel stipendia

Počet studentů

Finanční prostředky

Prospěchová stipendia

10

28.000 Kč

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

24

91.000 Kč

Na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního předpisu

20

93.000 Kč

Sociální stipendia

–

–

Na podporu studia v zahraničí

–

–

79

153.026 Kč

Doktorandská stipendia

1

67.500 Kč

Ubytovací stipendia

–

-

Mimořádná stipendia jiná

Celkem

134

432.526 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 20 případech přiznáno stipendium za jejich aktivní účastí v projektech, v 79 případech bylo
studentům 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, výpomoc při realizaci fakultou
pořádaných akcích apod.). Na centrální úrovni (rektorát UP) bylo dále 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 5 200 lůžky
v jednolůžkových až třílůžkových pokojích a v pěti menzách zajišťuje stravování pro cca 6 500 strávníků.
Dále mohou studenti využít možnosti stravování v rámci Fakultní nemocnice Olomouc. Ubytování na vysokoškolských kolejích využilo v roce 2017 cca 40 % studentů prezenční formy studijních oborů FZV a lze
konstatovat, že v roce 2017 byla stejně jako v předchozích letech poptávka studentů FZV po ubytování na
vysokoškolských kolejích plně pokryta.

23

2.6 Celoživotní vzdělávání
Přehled kurzů celoživotního vzdělávání
V roce 2017 realizovala FZV programy celoživotního vzdělávání pouze v rámci akreditovaných bakalářských studijních programů, a to konkrétně v rámci následujících studijních programů a oborů:
 bakalářský studijní program Specializace ve zdravotnictví – obor Fyzioterapie,
 navazující studijní program Specializace ve zdravotnictví – obor Fyzioterapie.
Fakulta dále realizovala kurz „Vedení odborné praxe studentů nelékařských povolání“, jehož cílem byla
příprava všeobecných sester k výkonu činnosti mentora klinické praxe v nelékařských zdravotnických povoláních a dále kurz „Zdravotnická angličtina“ zaměřený na komunikaci s anglicky hovořícími pacienty či
zahraničními studenty.
Fakulta se také podílela na programech celoživotního vzdělávání určených pro seniory – v roce 2017 připravila dva kurzy pro 2. a 3. ročník Univerzity třetího věku (Vyšetřovací a léčebné metody a Komunitní péče).
V rámci dalšího vzdělávání pracovníků UP realizovala fakulta pro zaměstnance UP kurz „Psychohygiena“
a dva běhy kurzu „První pomoc – resuscitace dle ERC Guidelines 2015“.
Pro uchazeče o studium navazujícího magisterského studijního oboru Intenzivní péče v porodní asistenci
uspořádal Ústav porodní asistence, přípravný seminář k přijímacím zkouškám. Toto pracoviště realizovalo
také přípravný kurz pro uchazeče o bakalářské studijní obory fakulty. Uchazeči o navazující magisterský
studijní obor Fyzioterapie měli možnost absolvovat přípravný kurz k přijímací zkoušce, který organizoval
Ústav fyzioterapie.

Počet účastníků kurzů celoživotního vzdělávání
V realizovaných programech celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů byli
v roce 2017 zapsáni 3 účastníci, z toho 2 účastníci programu CŽV v rámci akreditovaného bakalářského
studijního programu Specializace ve zdravotnictví, obor Fyzioterapie, a 1 účastník CŽV v rámci navazujícího
magisterského studijního programu Specializace ve zdravotnictví, obor Fyzioterapie.
Kurz „Vedení odborné praxe studentů nelékařských povolání“ absolvovalo 36 účastníků a kurz „Zdravotnická angličtina“ 9 účastníků. Přednášek pro 2. a 3. ročník Univerzity 3. věku se zúčastnilo celkem 18 posluchačů. Kurz „Psychohygiena“ absolvovalo 10 pracovníků UP a kurz „První pomoc – resuscitace dle ERC
Guidelines 2015“ absolvovalo v rámci dvou běhů celkem 30 pracovníků UP.
Přípravných kurzů pro uchazeče o studium se zúčastnilo 98 posluchačů.
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2.7 Vnitřní hodnocení kvality výuky
Pro hodnocení výuky a vybraných oblastí činnosti fakulty sloužil v roce 2017 celouniverzitní elektronický
systém (aplikace evUPOL). 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 akademického roku 2016/2017 bylo studenty hodnoceno cca 50 % těchto předmětů,
přičemž podíl předmětů, kde se do evaluace zapojila alespoň 1/3 zapsaných studentů, činil 21 %. Z výsledků evaluace za zimní semestr akademického roku 2017/2018 vyplývá nepatrně menší míra zapojení studentů do evaluace, kdy z předmětů vyučovaných v zimním semestru akademického roku 2017/2018 bylo
hodnoceno cca 47 % předmětů. Nicméně došlo k výraznějšímu podílu předmětů, u nichž se do evaluace
zapojila alespoň 1/3 zapsaných studentů (6,5 %). Z údajů uvedených v evaluačních dotaznících za uvedená období vyplynula vesměs kladná odezva, která vysoce převažovala 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.

2.8 Kvalita a kultura akademického života
Sociální záležitosti studentů a zaměstnanců
V roce 2017 FZV UP tvořila sociální fond, ze kterého byly poskytovány zaměstnancům FZV UP tyto druhy
příspěvků:
 příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem,
 příspěvek na soukromé životní pojištění,
 dary k pracovním a životním jubileím,
 příspěvek na stravování,
 příspěvek na sport.
Aktivity vedoucí ke zlepšení a nápomoci v řešení sociálních záležitostí studentů a zaměstnanců jsou primárně řešeny na úrovni univerzity jako celku.
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3

Výzkumná, vývojová a další tvůrčí činnost

FZV UP se orientuje na vědeckou činnost v nelékařských zdravotnických oborech. Prioritními tématy jsou
evidence based practice, paliativní péče a péče na konci života v ošetřovatelství, péče o pacienty s demencí, kognitivní pohybová rehabilitace, self-management u chronických onemocnění, nutrice u pacientů
s akutním a chronických onemocněním, edukace nelékařských zdravotnických pracovníků, screening rizik
preeklampsie a intrauterinní zástavy růstu, monitorování habituální fyzické aktivity během fyziologické
gravidity, posturální dechová fyzioterapie, fyzioterapie u centrálních paréz, hodnocení pohybové aktivity
u dětí a mladistvých, diagnostika aterosklerózy, využití terapeutického ultrazvuku, epidemiologie a ošetřovatelská péče u pacientů s neurodegenerativním onemocněním.
Publikační výstupy tvůrčí činnosti přispívají k významnému nárůstu počtu článků publikovaných v časopisech
s IF a získaných RIV bodů. Fakulta se podílela na pořádání odborných konferencí, akademičtí pracovníci byli
zváni k přednáškám na odborných vědeckých konferencích domácích a zahraničních. Fakulta se také 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. Kontinuálně je zvyšována kvalita
odborného vědeckého periodika fakulty Profese online, řazeného v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik v ČR a od prosince roku 2015 indexovaného v databázi Index Copernicus.

3.1 Granty, projektová činnost
Zapojení do grantové soutěže Agentury pro zdravotnický výzkum ČR
Číslo, kód

Název

Řešitel

16-28628A panel č. P09

Trajektorie kvality života seniorů v počáteční fázi
demence

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

16-29148A panel č. P04

Sonolýza v průběhu karotické endarterektomie
v prevenci vzniku mozkového infarktu detekovaného pomocí magnetické rezonance – SONOBIRDIE ME Trial

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

17-31016A panel č. P08

Morfologické charakteristiky aterosklerotického
plátu v karotické tepně spojené s progresí plátu
a rizikem cévní mozkové příhody

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

Zapojení do programů financovaných v rámci programu Erasmus+
Číslo, kód

Název

2014-1-ES01-KA203-004735

Healthcare English Language Programme
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Řešitel
MUDr. Jan Galuszka, Ph.D.

Zapojení do Programu bezpečnostního výzkumu pro potřeby státu 2016–2021
Číslo, kód
VH20162017005

VH20172020011

Název

Řešitel

Efektivní systém třídění pacientů při poskytování akutní
zdravotní péče při mimořádných událostech s využitím i
pro poskytování zdravotní péče v běžném provozu.

MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M.

Dekontaminace zraněných osob

Koordinátor:
Mgr. Filipčíková Radka, Ph.D., MBA, LL. M.

Projekty v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Číslo, kód

Název

Řešitel

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000633

Tým transferu technologií na Univerzitě
Palackého v Olomouci
Zkratka: „TT tým na UPOL“

Spoluřešitel:
Mgr. Filipčíková Radka, Ph.D., MBA, LL.M.

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002337

Univerzita Palackého jako komplexní
vzdělávací instituce

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

Projekty v rámci institucionálního plánu UP Olomouc – FRUP
Číslo, kód

Název

Řešitel

FRUP_2017_043

Pořízení nových didaktických pomůcek a přístrojů pro zajištění praktické výuky studentů ve vybraných odborných
předmětech na FZV UP v Olomouci

Doc. PaedDr. Miroskav Kopecký, Ph.D.

FRUP_2017_008

Inovace studijních předmětů oboru radiologický asistent

Mgr. Jolana Pokorná

Zapojení do Institucionálních plánů VVŠ v roce 2017
V oblasti Strategického rozvoje, Přístrojového vybavení a Internacionalizace bylo zapojeno po jednom projektu.
Oblast

Název

Řešitel

Strategický rozvoj

Podpora a zkvalitnění internacionalizace časopisu
Profese online

doc. PaedDr. Miroslav Kopecký, Ph.D.

Internacionalizace

Podpora mezinárodních vztahů a rozvoj internacionalizace na FZV UP v Olomouci

MUDr. Jan Galuzska, Ph.D.

Přístrojové vybavení

Inovace stávajícího IT zařízení učebny na FZV UP

MUDr. Jan Galuzska, Ph.D.
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Zapojení do Studentské grantové soutěže na Univerzitě Palackého
v Olomouci – soutěž FZV UP
V roce 2017 bylo v rámci Studentské grantové soutěže (SGS UP; IGA UP) řešeno 7 projektů:
Číslo, kód

Název

IGA_FZV_2017_001

Mobbing a syndrom vyhoření ve zdravotnictví

Mgr. Šárka Vévodová, Ph.D.

IGA_FZV_2017_002

Důstojnost z perspektivy seniorské populace

doc. PhDr. Helena Kisvetrová, Ph.D.

IGA_FZV_2017_003

Psychometrická validizace PIH škály u pacientů
s chronickým kardiovaskulárním onemocněním

RNDr. Reiterová Eva, Ph.D.

IGA_FZV_2017_005

Objektivizace posturálního chování novorozenců
pomocí tlakové plošiny Tekscan

Mgr. Anita Můčková

IGA_FZV_2017_007

Jazyková validizace nástroje hodnotícího únavu
u pacientů po CMP

Mgr. Vladimír Koutecký

IGA_FZV_2017_010

Druhá etapa longitudinálního sledování
somatických charakteristik žen v průběhu
těhotenství a jejich životního stylu

Mgr. Renata Hrubá

IGA_FZV_2017_012

Kvalita života pacientů s kořenovým syndromem
bederní páteře

MUDr. Jiří Kozák
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Řešitel

3.2 Publikační činnost
Celkové počty publikačních záznamů evidovaných v OBD za FZV UP
Celkový počet publikačních záznamů FZV UP v Osobní bibliografické databázi (OBD) za rok 2017 je
303 záznamů. (Export z OBD ze dne 21. 3. 2018)

Počty publikačních záznamů FZV UP
v OBD za rok 2017 dle jednotlivých
literárních forem

Literární forma
Abstrakt

28

Článek

57

Dizertace/Závěrečná práce

2

Kapitola v knize

1

Kniha – celek
Konference, workshop – pasivní účast

Počty publikačních záznamů FZV UP
v OBD za rok 2017 dle jednotlivých
pracovišť

2017

4 (z toho 3 x skripta/
příručka)
47

Konference, workshop – uspořádání

8

Projekt

10

Přednáška nebo poster

97

Příspěvek ve sborníku

9

Recenze

0

Sborník – celek

0

Vedení práce
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Pracoviště FZV

2017

Děkanát (1000)

0

Ústav ošetřovatelství (1010)

86

Ústav fyzioterapie (1020)

34

Ústav radiologických metod (1030)

21

Ústav společenských a humanitních věd (1040)

18

Ústav zdravotnického managementu (1050)

7

Ústav porodní asistence (1060)

87

Ústav pro studium odborných předmětů
a praktických dovedností (1070)

14

Centrum vědy a výzkumu (1071)

38

29

3.3 Ediční činnost
Realizované publikace v roce 2017
1. Profese online [online]. Olomouc: Univerzita Palackého, 2017, roč. 10, č. 1. ISSN 1803-4330.
2. Profese online [online]. Olomouc: Univerzita Palackého, 2017, roč. 10, č. 2. ISSN 1803-4330.
3. KOLÁŘOVÁ, Barbora. Formální a obsahová úprava bakalářských a diplomových prací na Ústavu
fyzioterapie FZV UP, e-kniha. V Olomouci: Univerzita Palackého, 2017. ISBN: 978-80-244-5146-6

Členové Ediční komise FZV
Mgr. Šárka VÉVODOVÁ, Ph.D. – předsedkyně
doc. PhDr. Mgr. Helena KISVETROVÁ, Ph.D.
Mgr. Barbora KOLÁŘOVÁ, Ph.D.
Mgr. Štěpánka BUBENÍKOVÁ, Ph.D.
doc. MUDr. Jaroslav VOMÁČKA, Ph.D., MBA
MUDr. Jiří CHARAMZA
doc. PaedDr. Miroslav KOPECKÝ, Ph.D.
MUDr. Jan GALUSZKA, Ph.D.
Ing. Jaroslav ZLÁMAL, Ph.D.

3.4 Konference, workshopy, sympozia
V průběhu roku 2017 pracovníci FZV uspořádali tyto odborné akce:
Termín konání

Název konference

Duben

Workshop na konferenci – Když před začátkem přijde konec

Květen

Konference – Porodnictví a porodní asistence jako reflexe stavu společnosti
Mezinárodní vědecká konference Martin – Teória, výskum a vzdělávanie v ošetřovatelstve

Červen

Konference projektu HELP „Foreign Language and Intercultural Competence: A Challenge
in Healthcare Education and Practice”

Září

Mezinárodní vědecká konference – Antropologické dny 2017

Říjen

Workshop v rámci CŽV – Psychohygiena

Listopad

Moravská konference Fetomaternální medicíny s mezinárodní účastí
12. konference radiologických asistentů – Janderkovy dny
Workshop v rámci CŽV – Psychohygiena
Metodický vědecký seminář Martin – Výučba a riešenie projektov na spolupracujících pracoviskách

Prosinec

Vzdělávací seminář – Ambulantní gynekologie v praxi
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3.5 SVOČ
Fakultou je podporována studentská vědecká odborná činnost studentů akreditovaných studijních programů. Na konferenci SVOČ 2017 byly prezentovány a obhájeny tři práce z Ústavu fyzioterapie a jedna
práce z Ústavu ošetřovatelství.
Jméno

Ústav

Téma

Školitel

Bc. Markéta Trdličková

FYT

Objektivizace posturálního chování u nedonošených
dětí pomocí tlakové plošiny Tekscan

Mgr. Anita Můčková

Bc. Veronika Pudilová

FYT

Slackline jako možnost ovlivnění posturální stability

Mgr. Zuzana Balharová

Bc. Adéla Stonawská

FYT

Stravovací návyky pacientů

PhDr. Lenka Machálková, Ph.D.

Jana Grulichová

ÚO

Hodnotící nástroje v chirurgické ošetřovatelské péči

Mgr. Renáta Váverková
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4

Spolupráce FZV UP s institucemi v regionu,
propojení teorie a praxe

V roce 2017 byla Fakulta zdravotnických věd UP již situována v nových prostorách Teoretických ústavů
Lékařské fakulty UP a zahájila vyhledávání nových prostor pro realizaci výuky nových oborů. Místní i oborové propojení je nejbližší s Lékařskou fakultou, se kterou fakulta spolupracuje na optimalizaci výukových
procesů. V roce 2017 dále pokračovala tradiční mezifakultní spolupráce s Přírodovědeckou, Cyrilometodějskou, Právnickou a Filozofickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. FZV se společně s CMTF podílela
na organizaci letní školy pro studenty oboru humanitární péče a zahájila spolupráci v přípravě projektů
HORIZONT.
V roce 2017 dále fakulta rozšířila spolupráci s Vědeckotechnologickým parkem UP, které je centrem pro inovace a transfer technologií. V rámci problematiky transferu technologií spojuje firmy s fakultami Univerzity
Palackého, a zajišťuje zpřístupnění nových technologií a ochranu duševního vlastnictví.
V oblasti zdokonalování akademiků FZV UP v anglickém jazyce pokračovala výuka pod hlavičkou jazykové
školy UPLIFT, která byla zaměřena na rozšíření komunikačních dovedností akademických pracovníků. Na
středoškolské úrovni fakulta zdravotnických věd prohlubovala spolupráci se Střední zdravotnickou školou
a Vyšší odbornou školou zdravotnickou Emanuela Pöttinga.
V roce 2017 fakulta spolupracovala se SZŠ a VZŠ Emanuela Pöttinga a dále se složkami IZS Olomouckého
kraje (ZZS, PČR, HZS), a to při realizaci významného celorepublikového cvičení Technopárty 2017. V rámci
cvičení byla simulována zranění a intoxikace velkého počtu osob a ověřovala se metodika jejich třídění
v rámci přednemocniční a nemocniční péče. To vše za účasti základní složky IZS, přičemž byly ověřeny
záchranné a likvidační práce nezbytné pro řešení dané mimořádné události.
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 v Olomouci směřující do oblasti lázeňství Olomouckého kraje jsou smluvně zakotveny s lázněmi Slatinice, Bludov a Priessnitzovými léčebnými lázněmi Jeseník.
FZV při náboru studentů spolupracuje s celou řadou středních škol, a to nejen v Olomouckém kraji, ale
i v Moravskoslezském a Královehradeckém kraji. Nejedná se jen o nábor budoucích studentů, ale buduje se
dlouhodobá spolupráce s těmito institucemi např. pomocí edukace žáků v neodkladné první pomoci.
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Pracovníci FZV UP

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 2017
(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

2

0

0

0

2

Docenti

0

0

1

8

3

3

15

Odborní asistenti

2

22

23

10

2

1

60

Asistenti

4

0

3

2

0

0

9

Lektoři

0

5

3

3

1

0

12

CELKEM

6

27

32

23

6

4

98

5.2 Akademičtí a vědečtí pracovníci FZV UP (přepočtené počty)
Následující tabulka uvádí přepočtené počty akademických a vědeckých pracovníků k datu 31. 12. 2017
v členění dle pracovního zařazení.

Akademičtí a vědečtí pracovníci (přepočtené počty)

Docenti

Odborní
asistenti

Asistenti

CELKEM

1,706

5,075

27,477

2,237

Lektoři

FZV UP

Profesoři

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

Vědečtí
pracovníci

CELKEM

2,921

0

0,88

40,296

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

4

CELKEM

4
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Další činnosti FZV UP

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 službě WebArchiv. Od prosince roku 2015 je indexován v databázi Index Copernicus a získal Licence Creative
Commons. V současné době pracuje na zařazení do databází DOAJ, SCOPUS a EBSCO.
V případě databáze EBSCO byla v roce 2017 podána žádost o zařazení. Časopis byl posouzen a vyhodnocen
jako vysoce kvalitní a předpokládá se jeho zařazení do právě připravované nové verze databáze CINAHL
v roce 2018.
Časopis přiděluje bezplatně jednotlivým článkům identifikaci digitálního dokumentu na internetu pomocí
DOI (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 recenzovány, 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
V roce 2017 měla redakční rada časopisu 23 členů, z toho 12 členů z České republiky a 11 členů ze zahraničí.
Poslední zasedání redakční rady se konalo 27. 11. 2017. Následující zasedání redakční rady se uskuteční
10. 4. 2018 při příležitosti 10. výročí Fakulty zdravotnických věd UP v Olomouci.
Redakční rada časopisu pravidelně zasedá v následujícím složení:
doc. PaedDr. Miroslav KOPECKÝ, Ph.D., šéfredaktor, předseda redakční rady (FZV UP Olomouc)
Bc. Irena VOŘÍŠKOVÁ, výkonná redaktorka (knihovna FZV UP Olomouc)

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)
prof. PhDr. Darja JAROŠOVÁ, Ph.D. (OSU, Ostrava)
doc. PhDr. Mgr. 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 GROCHOWSKANIEDWOROK (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)

35

7

Internacionalizace FZV UP

V roce 2017 byl zahájen intenzivní rozvoj v oblasti internacionalizace. Fakulta navázala nové vztahy na akademické i vědecko-výzkumné oblasti např. s Fachhochschule Wiener Neustadt, Universitat Fachhochschule Leipzig, Universität Leipzig, ale i Swansea University, Northumbria University, University of Newcastle
a Zhejiang Medical University, Hangzhou. I nadále je důležitým 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. I v roce 2017 byl ve spolupráci s Konfuciovým institutem UP Olomouc byl úspěšně realizován blok výuky Traditional Chinese Medicine Course vedený v anglickém jazyce.
Počet partnerských smluv, zajišťujících mobilitu studentů a akademiků, se podařilo rozšířit o další zahraniční univerzity, např. University of Pécs, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, University of Applied
Wiener Neudstadt, Lahti University of Applied Sciences, apod. Intenzivní spoluprací se studenty se podařilo
zvýšit počet vyjíždějících a přijíždějících studentů z počtu 25 na 36 v rámci projektu Erasmus+. 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+. Fakulta zdravotnických
věd se tímto stala součástí mezinárodního konsorcia, které v rámci programu Erasmus+ vytvořilo interaktivní, multimediální vzdělávací program pro zdravotnickou angličtinu. Výstupem projektu je 20 výukových
modulů, z nichž 14 se věnuje široce pojatým zdravotnickým oblastem a 6 modulů se zabývá oblastí interkulturních kompetencí. Projekt HELP získal v roce 2017 prestižní cenu Evropské komise European Language Label (ELL).
V rámci projektu CRP Sdílení kapacit hostujících akademických pracovníků s využitím IT technologií na
FZV přednášeli dvě britské kapacity, a to prof. Froggatt, která se ve svých výzkumných aktivitách zaměřuje na seniory a palitivní péči a Louise Rutz-LaPitz, PT, který je senior instruktorem dvou nejvýznamnějších
mezinárodních fyzioterapeutických konceptů: Bobath koncept a Proprioceptivní neuromuskulární facilitace, certifikovaná mezinárodními organizacemi International Bobath Instructors Training Association
a International PNF Association. Záznamy budou k dispozici studentům a vyučujícím jako rozšiřující
výukový materiál.
Reprezentanti fakulty aktivně vystoupili i na mezinárodních odborných fórech, a to např. na 15th World
Congress of European Association for Palliative Care 18. – 20. 05. 2017, kde došlo k navázání spolupráce
se členy EAPC ze Španělska pro společný výzkum v paliativní péči; dr. Kolářová vystoupila na konferenci
Rehab Week 2017 v Londýně. FZV byla aktivně prezentována na konferenci Progress in Motor XI pořádané
The international Souciety of Motor Control v Miami 2017. Akademici spolu se studenty se aktivně účastnili
na konferenci ENNE. Program s názvem „Intercultural competences in Nursing“ se v roce 2017 uskutečnil
v Barceloně. Akademici měli aktivní vystoupení na workshopu na univerzitě Hogeschool PXL Hasselt Belgie
s tématem Prohloubení spolupráce v oblasti rizikového a patologického těhotenství a porodu a podíleli se
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na praktické výuce. V roce 2017 vystoupil dr. Vévoda na konferenci 28th International Conference on Family
Nursing and Healthcare v San Antoniu, USA. Jeho další aktivní vystoupení na 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts ve Vídni na téma Health Policy and Services bylo
oceněno jako The Best Speaker a získal mimořádné ocenění. Dalšími významnými událostmi v roce 2017
byly aktivní účasti na konferenci Progress in Motor Control XI pořádané The International Society of Motor
Control v Miami a na konferenci Evropské asociace učitelů lékařské angličtiny (EALTHY), v rámci které byla
domluvena spolupráce s mezinárodně uznávanou autorkou učebnic angličtiny pro sestry z nakladatelství Cambridge University Press. Z dalších aktivit v oblasti internacionalizace v roce 2017 lze uvést např.
navázání spolupráce s University of Split v Chorvatsku a univerzitou v Košicích, prohloubení spolupráce
s Państwowa wyższa szkoła zawodowa w Raciborzu, Polsko, a Katedrou antropologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Komenského, Slovenská republika.

Mobility studentů a akademických pracovníků FZV UP podle zemí
Studenti
Země

Počet
vyslaných

Belgie
Estonsko

2

Finsko

2

Chorvatsko

Počet
přijatých

Počet
vyslaných

3

2

Počet
přijatých

2
1

Jižní Korea
Polsko

Akademičtí pracovníci

1
2

3

Ruská federace

1

Řecká republika

1

Slovensko

1

10

Španělsko

2

6

Spojené státy americké

1

4

5
1
1

Velká Británie

3

CELKEM

12

1
28

5

10

37

Partnerské univerzity – ERASMUS+

38

Slovensko

Trenčínská Univerzita Alexandra Dubčeka

Slovensko

Slovenská zdravotnická univerzita v Bratislavě

Slovensko

Univerzita Komenského v Bratislavě

Slovensko

Prešovská univerzita v Prešově

Slovensko

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitře

Slovensko

Trnavská univerzita Trnava

Polsko

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Polsko

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Polsko

Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa – Tarnow

Polsko

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Polsko

Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Nysie

Polsko

Akademia Pomorska w Słupsku

Polsko

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Polsko

Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu

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

Turecko

Biruni University Faculty of Health

Nizozemí

Hogeschool Zuyd

Nizozemí

Avans University of Applied Sciences, School of Health

Finsko

Satakunnan Ammatikorkeakoulu

Finsko

Lathi University of Applied Sciences

Lotyšsko

Riga Medical College

Lotyšsko

University of Latvia

Litva

Šilauliai State College

Maďarsko

University of Pécs

Chorvatsko

Technical College in Bjelovar

Chorvatsko

University of Split

Rakousko

FH Campus Wien, University of Applied Sciences

Rakousko

Fachhochschule Salzburg University of Applied Sciences

Rakousko

Fachhochschule Wiener Neustadt

Velká Británie

University of Central Lancashire
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Knihovna FZV UP

Webové stránky oborové knihovny FZV: http://knihovna.upol.cz/menu/pobocky/fzv
Knihovna Fakulty zdravotnických věd sídlí v dostavbě Teoretických ústavů Lékařské fakulty, a to v časopisecké studovně Knihovny Lékařské fakulty.
Během letních prázdnin proběhlo v knihovně FZV svazování ročníků časopisů, včetně částečného začleňování
darů časopisů do knihovny, a jejich následná archivace do skladových prostor KFZV. Každoročně probíhá také čištění a údržba volného fondu, přerozdělování zastaralých knih do skladu a uvolňování místa pro nové přírůstky.
V průběhu roku se knihovnice zúčastnily odborných seminářů a školení díky Knihovně UP, a to například
těchto seminářů: „Nové platformy a přístupy a praxe v akvizici zdravotnických knihoven“, Nové obzory ve
vyhledávání na internetu“, „Podpora doktorandů při zahájení akademické práce“. Také se uskutečnila zahraniční služební cesta do Bologni (Itálie), a to do nejstarší univerzitní knihovny na světě. Cílem bylo seznámit se s chodem této knihovny, jejích poboček a městské knihovny, se kterou univerzitní knihovna velmi
úzce spolupracuje. Na základě této návštěvy bylo zjištěno, že Knihovna UP jako celek a zejména i oborová
Knihovna FZV má vstřícnější a osobnější přístup ke svým studentům a daleko více využívá elektronické
informační zdroje. Každoročně se knihovna zúčastnila setkání konzultační skupiny Reglek při Národní lékařské knihovně v Praze, jejímž členem je Knihovna FZV.
Semináře, školení a zahraniční cesty jsou velmi přínosné, jelikož potenciálně zvyšují kvalitu poskytovaných
služeb a zvyšují i samotné odborné vzdělání knihovníků.
Knihovna FZV zprostředkovala akademickým pracovníkům FZV školení na CitacePRO a školení na elektronické informační zdroje (EIZ). Nesmíme opomenout prohlídky, které knihovna poskytuje.
Knihovna je pro studenty otevřena každý den od pondělí do pátku od 8:00–15:30 hodin. Ve studovně mají
přístup k pěti PC a k dispozici je 19 studijních míst, kde mohou studovat a připojit své osobní notebooky
na internet.
Vedoucí Knihovny FZV byla přizvána k výuce odborných předmětů na FZV, které byly zaměřené na rešeršní
činnosti zahrnující teoretické i praktické vyhledávání v elektronických informačních zdrojích na UP, ale také
ve vyhledávání v online dostupných zdrojích na internetu.
V knihovně je preferována individuální práce se studentem u počítače – seznámení s vyhledáváním v knihovním katalogu, s vyhledáváním kvalifikačních prací, seznámení s kontem čtenáře. Studenti pak mají
možnost osobní konzultace s knihovníkem, kdy se mohou společně věnovat jednotlivým problémům
v oblasti vyhledávání relevantních zdrojů do svých závěrečných i seminárních prací. Knihovna klade důraz
na poskytování odborných konzultací v oblasti rešeršní činnosti, práci s elektronickými informačními zdroji
na UP, ověřování dostupnosti plných textů a zpracování citačních ohlasů. Akademickým pracovníkům jsou
také poskytovány osobní konzultace a na jejich žádost vypracovávány odborné rešerše. Knihovna byla
nápomocná i akademickým pracovníkům FZV, kde jim na základě konzultace byly doporučeny vhodné
časopisy k publikování jejich článku.
Knihovna nadále úzce spolupracuje s odborným časopisem Profese online, který vydává Fakulta zdravotnických věd.
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Knihovní fond se v průběhu roku doplnil o necelé tři stovky knih, z nichž většina putovala do příručních fondů
akademických pracovníků. Tyto knihy byly nakoupeny z grantů a projektů FZV. Knihovně se podařilo nakoupit i knihy z dotací a finančních prostředků Knihovny UP. Statistické údaje jsou uvedeny v následující tabulce:

Počet periodických titulů (předplacených na rok)

15

Počet periodických titulů českých (předplacených na rok)

9

Počet periodických titulů zahraničních (předplacených na rok)

6

Počet trvale uchovávaných periodických titulů celkem (předplacených i ukončených)

37

Počet trvale uchovávaných periodických titulů s ukončeným předplatným, českých

15

Počet trvale uchovávaných periodických titulů s ukončeným předplatným, zahraničních

9

Počet svazků periodické literatury celkem
Počet elektronicky přístupných periodik
Počet lokálních databází, vytvářených knihovnou

244
2 (+ zdroje na EIZ UP)
0

Počet uživatelů

681

Akvizice dokumentů (přírůstek)

299

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

3233

Počet prezenčních výpůjček

296

Počet prodloužení

2542

Průměr výpůjček na čtenáře

1,08

Počet výchovných akcí (výuka, školení, exkurze)

20

Počet konzultací/(počet hodin)

71 (56 h)

Počet proškolených – výuka, školení/(počet hodin)

177 (32 h)

Počet SDI profilů

0

Počet rešerší

24

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)

520
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Zpráva o hospodaření FZV UP

FZV UP v Olomouci se v roce 2017 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. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce aj.).

9.1 Roční účetní závěrka
9.1.1 Hospodářský výsledek
FZV UP vykázala za rok 2017 kladný hospodářský výsledek ve výši 650 tis. Kč. Jedním z cílů finanční strategie fakulty na rok 2017 bylo dosažení vyrovnaného popř. kladného hospodářského výsledku a tím 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

HV celkem

650

0

650

650

0

650

Celkem

9.1.2 Financování vzdělávací, výzkumné, vědecké a další tvůrčí činnosti
za rok 2017
Výsledky hospodaření dle jednotlivých zdrojů FZV UP za rok 2017
Název zdroje/čís. Označení
Internacionalizace dotace MŠMT (zdroj 10)

náklady

(v tis. Kč)

výnosy

výsledek
hospodaření

92

92

–

1 367

1 367

–

42 413

42 413

–

0

0

–

Vzdělávání ostatní (zdroj19)

2 370

3 020

650

Rozvoj výzkumné organizace (zdroj 30)

1 193

1 193

–

327

327

–

2 404

2 404

–

50 166

50 816

Institucionální plán MŠMT, FR UP (zdroj 16)
Příspěvek MŠMT (zdroj 11)
Fondy EU (zdroj 12)

Specifický výzkum (zdroj 31)
Věda a výzkum (zdroj 33)
Celkem
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650

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. 2017 byl dosažen
v činnosti ostatní vzdělávání (zdroj 19) kladný hospodářský výsledek ve výši 650 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 stanovil rektor dopisem ze dne 09. 03. 2017 příspěvky a dotace pro FZV UP na
rok 2017. FZV v roce 2017 obdržela příspěvky: ve výši 47 138 tis. Kč – fixní část, výkonová část – příspěvek ve
výši 2 491 tis. Kč a příspěvek na rozvoj výzkumné organizace – ve výši 1 193 tis. Kč. Současně byla stanovena
fakultě výše participace na nákladech celouniverzitních aktivit ve výši 7 572 tis. Kč. Přidělené prostředky byly
pro rok 2017 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 2017 byl
projednán v Ekonomické komisi AS FZV UP a předložen k projednání a ke schválení v AS FZV UP a tento jej
dne 30. 03. 2017 schválil.

9.2.1 Analýza výnosů
Nejdůležitější výnosovou položkou 42 412 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 327 tis. Kč, dotace na Rozvoj výzkumné organizace ve výši 1 193 tis. Kč.

9.2.2 Vlastní výnosy
Vlastní činností fakulta získala výnosy ve výši 3 020 tis. Kč. Největší příjem z této činnosti tvořily poplatky
za přijímací řízení ve výši 1 001 tis. Kč a tržby ze smluv za celoživotní vzdělávání ve výši 191 tis. Kč. Dále se
na výnosové složce vlastních výnosů podílely rovněž výnosy za pořádání konferencí ve výši 77 tis. Kč a dále
výnosy z kurzů ve výši 13 tis. Kč. Tržby za prodané zboží činily za uvedené období 50 tis. Kč.

9.2.3 Analýza nákladů
Celkové náklady za všechny činnosti fakulty dosáhly za rok 2017 částky ve výši 50 166 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 32 709 tis. Kč.
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9.3 Vývoj fondů fakulty
V rámci vývoje finančních prostředků v jednotlivých fondech byl za účetní období roku 2017 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 Fond reprodukce investičního majetku
(v tis. Kč)
Stav k 1. 1. 2017
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
Tvorba
ostatní příjmy celkem (1)
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. 2017
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61
27
378
–
–
–
–

250
–

250
–

716
–
–

668
–
–
–

–
–
–
–

668
48

9.3.3 Stipendijní fond

(v tis. Kč)

Stav k 1. 1. 2017
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. 2017

1 307
525
–
–

272
1 560

9.4 Stav a pohyb majetku
9.4.1 Inventarizace
Inventarizace majetku FZV UP byla provedena k datu 31. 10. 2017 v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví v platném znění a vnitřní normou UP č. K-B-17/04 ze dne 29. 09. 2017. Účetní hodnota inventarizovaného majetku představovala v pořizovacích cenách částku 25 606 tis. Kč, fyzický stav majetku k datu
inventarizace činil 17 528 tis. Kč.

9.4.2 Stav majetku k 31. 12. 2017
Hodnota majetku dle tříd majetku k 31. 12. 2017

Název třídy majetku

Pořizovací
cena majetku
v tis. Kč

(v tis. Kč)

Odpisy
majetku

Zůstatková
cena majetku
k 31. 12. 2015

1301

Software

1 585

1 560

25

2205

Stroje, přístroje a zařízení

7 681

6 446

1 235

2801

Drobný dlouhodobý hmotný
majetek do r. 2002

72

72

0

3201

Umělecká díla

105

0

105

3202

Umělecká díla – insignie

468

0

468

9731

Drobný nehm. majetek

206

0

206

9732

Operativní evidence NM

30

0

30

9733

Ocen. práva nad 7000 Kč

–

–

–

9741

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

15 452

0

15 452

9742

Operativní evidence HM

7

0

7

25 606

8 078

17 528

Celkem
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9.5 Závěr
Také v roce 2017 se podařilo dosáhnout kladného hospodářského výsledku, který byl převeden do Fondu
provozních prostředků a Fondu reprodukce investičního majetku pro zajištění budoucích provozních potřeb v souvislosti s plánovanou výstavbou nové budovy fakulty.
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