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1. Úvod 

 
Hlavní strategické úkoly pro rok 2015 

 
Úvod 

 

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační činnosti Fakulty 

zdravotnických studií Univerzity Pardubice (FZS UPa) pro rok 2011 – 2015 (dále jen “Dlouhodobý 

záměr”) je jejím základním strategickým rozvojovým dokumentem  dle článku 22/ bod 1 Statutu FZS 

UPa. 

Vychází z Dlouhodobého záměru Univerzity Pardubice a rozpracovává tři klíčové oblasti rozvoje 

fakulty: Kvalitu a rozsah akademické činnosti, Otevřenost a Efektivnost řízení. Zatímco kvalita  

a rozsah akademické činnosti vychází především z vnitřní vědecko-pedagogické činnosti fakulty,  

je třeba otevřenost chápat jako vztah fakulty vůči jejímu okolí a to nejenom v rámci univerzitní 

komunity ale i při realizaci spolupráce s dalšími odbornými a vědecko-pedagogickými tuzemskými  

i zahraničními subjekty. Konečně třetím základním atributem je naplňování stěžejních rolí efektivnosti 

a řízení fakulty vedoucí k zajištění jejího provozu při poskytování služeb, které dotváří konečnou vizi  

i záměr fakulty. U každé priority je vymezen cíl, strategie a nástroje k jejich dosažení. Na podkladě 

zkušeností z minulých let konstatujeme nutnost vypracovat koncem každého kalendářního roku 

konkrétní aktualizaci Dlouhodobého záměru FZS UPa tak, aby tato byla v souladu  

s aktualizací Dlouhodobého záměru Univerzity Pardubice pro daný rok. S tímto cílem je předkládána 

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační činnosti 

FZS UPa pro rok 2015. 
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Priority a cíle 

 

A. Kvalita a rozsah akademických činností 
 
V rámci akademických činností je kladen důraz na optimalizaci jejich rozsahu s cílem zvyšovat kvalitu 

procesů, výstupů i výsledků. K základním prioritám patří: aplikovaný výzkum, kvalita všech typů 

studijních programů při kladení důrazu na zvyšování kvality a nároků na doktorské a magisterské 

studijní programy a na kvalitu a účelnost bakalářských studijních programů. 
 
Priorita A1 Rozvoj a propojenost aplikovaného výzkumu s inovacemi 

 Zintenzivnění participace mladých výzkumníků na řešení výzkumných úkolů.  

 Uplatňování mezioborovosti ve výzkumu. 

 Rozvíjení spolupráce s významnými subjekty aplikační praxe veřejného sektoru. 

 Zvýšení míry účasti studentů doktorských studijních programů i nadaných 

studentů magisterských studijních programů na výzkumných úkolech. 

 Podávání, získávání a úspěšné řešení projektů aplikovaného výzkumu, zejména 

v rámci Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje 

na léta 2015 – 2022. 

  

Nástroje Rozvoj systému ochrany duševního vlastnictví 

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných 

pracovníků 

Interní grantová agentura a studentská grantová soutěž 

Projekty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

OP VK – Inovace a internacionalizace Fakulty zdravotnických studií/ IN+IN  

OP VK – Brána vědě/ní otevřená II. / BRAVO II. 

OP VK – Integrace a inovace výuky v rámci studijních programů realizovaných 

na Univerzitě Pardubice/ IN2 

OP VK – Univerzita Pardubice a kampus bez bariér/ HANDICAP 

Projekty národních a mezinárodních grantových agentur 

IGA MZ –Vývoj metody ke kvantitativnímu hodnocení podílu rizikových faktorů 

práce na etiologii chronických onemocnění bederní páteře a formulace klinických  

a hygienických kritérií pro posuzování těchto onemocnění jako nemoci 

z povolání – řešen od 2013 (FZS UPa jako spolupříjemce) 

IGA MZ – Management diagnostiky a terapie poruch polykání – řešen od 2012 

(FZS UPa jako spolupříjemce)  

MIS – manažerský informační systém  

IS VERSO 

OBD – osobní bibliografická databáze 

www stránky fakulty a univerzity  

Podpora vědecké činnosti formou odměn 
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Priorita A2 Kvalita a náročnost doktorských a magisterských studijních programů  
  Inovace vzdělávání v magisterských studijních programech dle platné legislativy 

v rámci akreditace/reakreditace a získání specializace v oboru. 

 Rozvoj systematické práce se studenty doktorských studijních programů tak, aby se 

zvýšila jejich participace na výzkumných projektech a ukončování studia  

ve standardní době studia. 

 Péče o nadané studenty magisterských studijních programů, podpora jejich 

zapojení do studentské grantové soutěže, podpora účasti na odborných soutěžích  

a dalších akcích, včetně účasti na konferencích. 

 Podpora rozvoje mezifakultní a meziuniverzitní spolupráce zejména studentů 

doktorských studijních programů.  

 Zvýšená pozornost věnovaná rozvoji obecných a odborných jazykových 

kompetencí studentů. 

 Spolupráce při reakreditaci doktorského studijního programu Ošetřovatelství 

s přechodem na 4letou formu studia. 

  

Nástroje Projekty Interní grantové agentury Univerzity Pardubice 

Projekty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

OP VK – Inovace a internacionalizace Fakulty zdravotnických studií/ IN+IN  

OP VK – Integrace a inovace výuky v rámci studijních programů realizovaných  

na Univerzitě Pardubice/ IN2 

OP VK – Brána vědě/ní otevřená II./ BRAVO II. 

OP VK – Univerzita Pardubice a kampus bez bariér 

CRP projekt Hlas 

Angažovanost v Asociaci vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických 

profesí České republiky 

Studentské vědecké konference – fakultní a celostátní kolo 

Stipendijní fond 

IS STAG 

Spolupráce s Centrem mezinárodních mobilit 

Studijní a zkušební řád 

Stipendijní řád 

Směrnice fakulty a univerzity týkající se studia 
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Priorita A3 Kvalita a účelnost bakalářských studijních programů 

 Inovace obsahu vzdělávání ve vazbě na Operační program Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost, projekty Interní rozvojové soutěže, vývoj odborné praxe a 

nové teoretické poznatky.  

 Zvyšování míry uplatnění absolventů bakalářských studijních programů v praxi  

a poskytování kariérového poradenství. 

 Péče o nadané studenty bakalářských studijních programů, podpora jejich účasti 

na odborných soutěžích a dalších akcích. 

 

  

Nástroje Projekty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

OP VK – Inovace a internacionalizace Fakulty zdravotnických studií/IN+IN 

OP VK – Integrace a inovace výuky v rámci studijních programů realizovaných 

na Univerzitě Pardubice/ IN2 

Projekt Interní rozvojové soutěže  

IRS – Inovace předmětů zaměřených na péči o dítě – podán 

CRP projekt Hlas 

 

Angažovanost v Asociaci vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických 

profesí České republiky 

Stipendijní fond 

IS STAG 

Spolupráce s Centrem mezinárodních mobilit 

Studijní a zkušební řád 

Stipendijní řád 

Směrnice fakulty a univerzity týkající se studia 
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B. Otevřenost 
 
Klíčová oblast rozvoje FZS UPa naplňující její vizi v sobě zahrnuje následující priority: propagaci 

FZS UPa, spolupráci s aplikační sférou, regionem i se zahraničními univerzitami a pracovišti 

ve výzkumu. 
 
Priorita B1  Propagace FZS UPa a šíření jejího dobrého jména  
  Naplňování komunikační strategie fakulty s vybranými cílovými skupinami vně 

i uvnitř fakulty s využitím inovativních nástrojů a forem propagace a 

komunikace. 

 Popularizace vědy, pěstovaných disciplín a oborů zejména organizováním 

popularizačních akcí, účastí na prezentačních akcích a veletrzích, zapojením  

do projektů orientovaných na popularizaci vědy a vysokoškolského studia.  

  

Nástroje Projekty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

OP VK – Inovace a internacionalizace Fakulty zdravotnických studií/ IN+IN 

OP VK – Integrace a inovace výuky v rámci studijních programů realizovaných 

na Univerzitě Pardubice/ IN2 

OP VK – Univerzita Pardubice a kampus bez bariér/ HANDICAP 

OP VK – Brána vědě/ní otevřená II./ BRAVO II. 

Podpora incoming i outgoing mobilit studentů a akademických pracovníků 

Studentské vědecké konference 

Projekty zaměřené na popularizaci vědy a vysokoškolského studia 

Smlouvy o spolupráci s partnery 

Jednotný vizuální styl univerzity 

www stránky fakulty 

Intranet pro studenty a zaměstnance 
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Priorita B2 Spolupráce s aplikační sférou a regionem  

  Spolupráce s aplikační sférou při přípravě a řešení projektů aplikačního výzkumu.  

 Systematický rozvoj studentských praxí a stáží v odborných zařízeních. 

 Zapojování studentů zejména magisterského a doktorského studia do projektů 

spolupráce s aplikační sférou. 

 Konzultace s aplikační sférou při inovaci obsahu studijních programů v souladu 

s budoucími potřebami praxe. 

 Zapojení odborníků z praxe do výuky adekvátními formami u jednotlivých úrovní 

studijních programů. 

 Rozvoj odborných stáží výzkumných a akademických pracovníků v institucích. 

 Spolupráce s potenciálními zaměstnavateli v oblasti uplatňování absolventů. 

 Zdokonalení přípravy, propagace, realizace i evidence kurzů celoživotního 

vzdělávání. 

 Posilování spolupráce s absolventy. 

  

Nástroje Projekty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

OP VK – Inovace a internacionalizace Fakulty zdravotnických studií/ IN+IN  

OP VK – Brána vědě/ní otevřená II./ BRAVO II. 

Projekty národních a mezinárodních grantových agentur  

Univerzitní konferenční centrum 

www stránky fakulty 

Intranet pro studenty a zaměstnance 

 

 



7 

 

 

Priorita B3 Spolupráce ve výzkumu se zahraničními univerzitami a výzkumnými pracovišti  

  Zapojení do mezinárodních výzkumných programů akademických pracovníků 

a studentů doktorských i magisterských studijních programů. 

 Působení zahraničních výzkumných pracovníků na fakultě. 

 Rozšiřování zahraničních výzkumných stáží akademických pracovníků, mladých 

výzkumníků a studentů doktorských studijních programů.  

  

Nástroje Projekty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

OP VK – Inovace a internacionalizace Fakulty zdravotnických studií/ IN+IN 

OP VK – Brána vědě/ní otevřená II./ BRAVO II. 

www stránky fakulty a univerzity 

Podpora vědecké činnosti formou odměn 

Centrum transferu technologií a znalostí 
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Priorita B4  Zahraniční spolupráce v univerzitním vzdělávání 

  Zkvalitňování výuky předmětů v anglickém jazyce a zajištění přístupnosti těchto 

předmětů i pro české studenty, zvyšování počtu a zlepšování kvality studijních 

opor vázaných na předměty vyučované v anglickém jazyce. 

 Zdokonalování systému informací ECTS – o fakultě, studijních programech  

a oborech, jednotlivých předmětech a relevantním okolí.  

 Rozšiřování nabídky výuky v anglickém jazyce a zkvalitňování jejich realizace.  

 Vytváření „mobility windows” v rámci vybraných semestrů jednotlivých 

studijních oborů a prosazování obsahového naplňování smlouvy o studiu tak,  

aby průběh mobility byl součástí standardního studijního plánu studenta. 

 Uzavírání nových smluv o spolupráci se zahraničními univerzitami s důrazem  

na jejich přínos a naplňování. 

 Rozvoj spolupráce s partnerskými univerzitami/fakultami (v rámci uzavřených 

smluv o spolupráci). 

  

Nástroje Systém uznávání výsledků studia na jiné univerzitě v ČR či v zahraničí 

Pravidelné vyhodnocování mobilit a zveřejňování výsledků jejich hodnocení  

Projekty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

OP VK – Inovace a internacionalizace Fakulty zdravotnických studií/ IN+IN 

OP VK – Brána vědě/ní otevřená II./ BRAVO II. 

Stipendijní fond 

Program Erasmus+  

Bilaterální smlouvy o spolupráci  

CEEPUS 

IS STAG 

Poradenské služby fakulty 

Spolupráce s Centrem mezinárodních mobilit 

Studijní a zkušební řád 

Stipendijní řád  

Směrnice o uznávání studia  

www stránky fakulty a univerzity 
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C. Efektivnost a řízení 
 
Řízení fakulty založené na uznávání akademických svobod se dlouhodobě zaměřuje na zvyšování 

efektivnosti (účelnosti, hospodárnosti i účinnosti) jak akademických, tak podpůrných činností. 

Základním postulátem rozvoje fakulty, jejích výsledků a zvyšování její prestiže je lidský potenciál, 

kterým disponuje. Mezi vytyčené priority se kromě zmíněného lidského potenciálu řadí: kvalita  

ve strategickém řízení, zlepšování prostředí fakulty, materiálně-technické zázemí výuky a výzkumu  

a podpůrné procesy akademických činností.  
 
Priorita C1 Lidský potenciál a kultura akademického života 
  Posilování pozitivního tvůrčího klimatu na fakultě, zejména pomocí vhodných 

komunikačních a informačních forem. 

 Podpora kvalifikačního růstu akademických a výzkumných pracovníků. 

 Rozvíjení forem podpory zapojování akademických pracovníků do grantů  

a výzkumných projektů.  

 Rozpracování a realizace systému práce se studenty, zejména doktorských 

studijních programů. 

 Prevence plagiátorství důsledným a systematickým prosazováním etických 

zásad. 

 Realizace kurzů se zaměřením na efektivní využití IT a na jazykové vzdělávání 

(práce s EIZ – elektronickými informačními zdroji, atd.). 

  

Nástroje Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů, mladých akademických a výzkumných 

pracovníků 

Etická komise FZS UPa 

Interní grantová agentura Univerzity Pardubice 

Příprava postdoktorských pobytů 

Pravidelná hodnocení výkonu a výsledků akademických pracovníků na fakultě 

Systém intenzivní vnitřní komunikace, systém krizové komunikace 

Projekty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

OP VK – Inovace a internacionalizace Fakulty zdravotnických studií/ IN+IN  

OP VK – Integrace a inovace výuky v rámci studijních programů realizovaných 

na Univerzitě Pardubice/ IN2 

OP VK – Univerzita Pardubice a kampus bez bariér/ HANDICAP 

Vnitřní mzdový předpis 

Disciplinární řád pro studenty fakulty 

Pracovní řád univerzity 

Etický kodex  

Shromáždění akademické obce, formální i neformální platformy pro osobní setkávání 

Využívání nové budovy FZS UPa 

Buddy systém pro zahraniční studenty 
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Priorita C2  Kvalita ve strategickém řízení 

  Péče o adekvátní finanční řízení fakulty v rámci strategického řízení 

akademických činností a jeho provázání s věcnými záměry rozvoje univerzity. 

 Zlepšení systému vnitřního hodnocení činností a rozvoj jeho jednotlivých prvků. 

 Zapojování studentů do života akademické obce, zejména při vnitřním hodnocení 

výuky studenty. 

 Spolupráce s vedením UPa. 

  

Nástroje Systém vnitřního hodnocení 

Sledování rozvoje lidských zdrojů 

Vnitřní kontrolní systém 

Projekty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost  

OP VK – Inovace a internacionalizace Fakulty zdravotnických studií/ IN+IN 

 

IS VERSO  

MIS – manažerský informační systém  

OBD – osobní bibliografická databáze 

Intranet pro studenty a zaměstnance 

Vnitřní předpisy univerzity a fakulty 

Pravidla financování a sestavování rozpočtu 

Vnitřní mzdový předpis 

Prémiový řád FZS UPa 

Směrnice fakulty a univerzity týkající se studia 

Hodnocení výuky studenty a absolventy 
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Priorita C3 Modernizace prostorového zázemí fakulty a materiálně-technické zajištění výuky  

a výzkumu  

 Rozvoj informačních a komunikačních technologií a infrastruktury. 

 Zajišťování a inovace adekvátního přístrojového vybavení pro výzkum  

a pro výuku. 

 Využívání nové budovy FZS UPa. 

 Vybudování odborných laboratoří pro nově vzniklé studijní programy, obory 

včetně kurzů celoživotního vzdělávání. 

 Využívání zázemí pro studenty fakulty v PKN. 

 Spolupráce s PKN na zlepšení sociálního zázemí pro studenty. 

  

Nástroje Projekty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

OP VK – Inovace a internacionalizace Fakulty zdravotnických studií/ IN+IN 

OP VK – Integrace a inovace výuky v rámci studijních programů realizovaných 

na Univerzitě Pardubice/ IN2 

Projekty interní rozvojové soutěže   

IRS – Inovace předmětů zaměřených na postupy v perioperační péči  

Interní grantová agentura Univerzity Pardubice 

Finanční prostředky státního rozpočtu, MŠMT, EU 

Investiční program Univerzity Pardubice na období let 2011 – 2015 

Fond rozvoje investičního majetku 
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Priorita C4  Zdokonalování podpůrných procesů akademických činností a služeb  

 Administrativní a koordinační podpora výzkumných, vzdělávacích a dalších 

tvůrčích projektů. 

 Zkvalitnění zpracování a analýzy dat o výsledcích výzkumu, vývoje a inovací. 

 Podpora komercionalizace výsledků výzkumu, vývoje a inovací. 

 Zdokonalování prvků informačního systému s ohledem na měnící se požadavky 

okolí a vnitřní inovace dat. 

 Rozvoj poradenství pro uchazeče, studenty a absolventy v relaci k měnícím se 

podmínkám okolí. 

  

Nástroje Projekty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

OP VK – Inovace a internacionalizace Fakulty zdravotnických studií/ IN+IN  

Jednotný informační systém 

Intranet pro studenty a zaměstnance 

Vnitřní předpisy univerzity a fakulty 

Směrnice univerzity a fakulty 

Opatření a příkazy rektora a děkana 

Institucionální rozvojový plán Univerzity Pardubice 
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Použité zkratky 
 

ECTS  European Credit Transfer System (evropský systém převoditelných kreditů) 

EU  Evropská unie 

FZS UPa Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice 

PKN  Pardubická krajská nemocnice, a.s. 

IT  Informační technologie 

IS STAG Informační systém studijní agendy 

IS VERSO Informační ekonomický systém 

MIS  Manažerský informační systém 

MŠMT  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 

MZ  Ministerstvo zdravotnictví České republiky 

OBD  Osobní bibliografická databáze 

OP VK  Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

CEEPUS Central European Exchange Programme for University Studies (centrální evropský 

výměnný program pro vysokoškolské vzdělávání) 

 

 

 

 

 

Aktualizace Dlouhodobého záměru Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice pro rok 2015 

byla projednána ve Vědecké radě Fakulty zdravotnických studií dne 13. listopadu 2014 a schválena 

Akademickým senátem Fakulty zdravotnických studií dne 28. listopadu 2014. 


