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Úvodní slovo děkana FZV UP

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

dovolte mi konstatovat, že i v roce 2015 představovala Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého 
v Olomouci (dále jen FZV UP) stabilizované pracoviště s vysokou kvalitou výuky na bakalářském 
a magisterském stupni studia s rozvojem všech oblastí činnosti. Došlo k propracování organizace a vedení 
praxí se zvláštním dopadem na kvalitu absolventů. Jejich mimořádné uplatnění v praxi je jedním z kritérií 
prokazujících jejich kvalitu. 

FZV UP se zaměřila na nejvýznamnější strategické cíle. V prvé řadě na materiálně technické sjednocení 
a zmodernizování fakulty v souvislosti s rekonstrukcí prostor Teoretických ústavů Lékařské fakulty Uni-
verzity Palackého v Olomouci. Na konci roku byly splněny veškeré předpoklady k přestěhování fakulty do 
nových prostor s jedenácti učebnami a zázemím pro děkanát a jednotlivé ústavy. Fakulta v roce 2015 i přes 
výdaje související s redislokací udržela velmi důležitý cíl a tj. zachování vyrovnaného případně kladného 
hospodaření s efektivním využíváním finančních prostředků. 

V oblasti mezinárodní spolupráce se fakulta zaměřila na spolupráci s univerzitou v Prešově, v jejímž portfo-
liu jsou obdobné studijní programy. Bylo uzavřeno Memorandum o vzájemné spolupráci mezi Univerzitou 
Palackého v Olomouci a Prešovskou univerzitou v Prešově, které jmenovitě zdůraznilo spolupráci Fakulty 
zdravotnických věd a Fakulty zdravotníckých odborov. Intenzivní spolupráci odstartovala návštěva členů 
vedení FZV UP v Prešově a výměna akademických pracovníků v procesu zkvalitnění výuky. V rámci meziná-
rodní spolupráce byly uzavřeny desítky smluvních vztahů v projektu ERASMUS + a další. 

Prioritně naplňovaným strategickým cílem je na FZV UP nadále vědecko-výzkumný rozvoj, k čemuž přispěl 
i výběr nového ředitele Centra vědy a výzkumu FZV UP. Z pohledu vedení FZV UP byla věnována mimořád-
ná pozornost kvalitě a struktuře vzdělávacích činností s podporou doktorských studijních programů, ale 
i zkvalitňování výuky získáváním nových akademických pracovníků. V roce 2015 jsou v přípravě nové stu-
dijní programy především magisterský studijní program Intenzivní péče v porodní asistenci a Zdravotnický 
záchranář, které mají za úkol zatraktivnit studium na FZV UP a rozšířit portfolio nabídky studijních oborů 
široké veřejnosti.  FZV UP připravuje anglické studijní programy, především volitelný předmět Základy tra-
diční čínské medicíny a studijní program Kineziologie.

Mimořádný význam přikládala fakulta v roce 2015 přípravě projektových činností. Dovolte mi, abych zmínil 
unijní projekty OP VVV a IGA AZV MZ ČR. Fakulta se zapojila do celé řady činností mimo jiné do implemen-
tace jednotného vizuálního stylu UP nebo také do rozvoje spolupráce s poskytovateli zdravotní péče v ČR, 
především Fakultní nemocnicí v Olomouci. Fakulta pokračovala v posilování publikačních činností, a to 
fakticky i motivačními složkami. Došlo k dalšímu nárůstu kvalitní publikační činnosti v časopisech s impact 
faktorem. Historicky poprvé byla vyhlášena Cena děkana FZV UP za mimořádnou odbornou publikační 
činnost. V průběhu roku 2015 pokračoval projekt vzdělávání akademických pracovníků v anglickém jazyce. 
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doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA 
děkan 

Fakulty zdravotnických věd 
Univerzity Palackého v Olomouci

Pokračovala i stabilizace a zkvalitňování odborného časopisu fakulty „Profese online“ a průběžné vyhod-
nocování efektivity této činnosti. 

Vážení akademičtí pracovníci FZV UP, vážení zaměstnanci FZV UP, dovolte, abych již tradičně poděkoval za 
vše pozitivní, vykonané v roce 2015, jež přispělo ve prospěch perspektivy a rozvoje fakulty. O kvalitě Vaší 
práce svědčí mimo jiné i největší nárůst zájmu o studium na Fakultě zdravotnických věd v rámci Univerzity 
Palackého v Olomouci, a to i přes klesající populační křivku.
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1. Základní informace a řídící struktura FZV UP

Název a adresa fakulty
Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci se sídlem v Olomouci,  
Tř. Svobody 8, 771 11 Olomouc, Česká republika (dále jen „FZV UP“). 

Organizační schéma FZV UP
FZV UP má následující organizační členění (stav ke dni 31. 12. 2015):

1. Děkanát:

a. Studijní oddělení
b.  Referát ekonomický
c.  Referát personální – mzdový
d. Pokladna a podatelna
e. Referát pro vědu a výzkum a další referáty

2. Ústavy:

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

3. Fakultní účelová zařízení:

a. Knihovna FZV UP (vedoucí: Bc. Irena VOŘÍŠKOVÁ)
b. Centrum vědy a výzkumu (vedoucí: Mgr. Zdeňka MIKŠOVÁ, Ph.D.)
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Vedení FZV UP 
(stav ke dni 31. 12. 2015):

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

Statutární zástupce děkana   
a proděkanka pro studijní, sociální 
a pedagogické záležitosti:   Mgr. Zdeňka MIKŠOVÁ, Ph.D.

Proděkan pro vědu a výzkum:   prof. MUDr. Milan KAMÍNEK, Ph.D.

Proděkan pro vnější a vnitřní   
záležitosti a zahraniční spolupráci:  MUDr. Jan GALUSZKA, Ph.D.

Proděkan pro doktorská studia, 
studijní programy v cizích jazycích
a projektovou činnost:    prof. MUDr. David ŠKOLOUDÍK, Ph.D., FESO

Tajemnice:     Ing. Marie FIALOVÁ

Akademický senát FZV UP 
(stav ke dni 31. 12. 2015):
 

Předseda:      Mgr. Lukáš MERZ

Místopředseda – komora akad. pracovníků:  PhDr. Lenka MACHÁLKOVÁ, Ph.D.
 – studentská komora:  Dominik VILÍMEK    

Senátoři – komora akademických pracovníků:  Mgr. Štěpánka BUBENÍKOVÁ
       Mgr. Naděžda CALABOVÁ, DiS.
       Bc. Jiří HORALÍK 
       PhDr. Lenka MACHÁLKOVÁ, Ph.D. 
       Mgr. Lukáš MERZ
       Marie PAVLÍKOVÁ   

Senátoři – studentská komora:    Lukáš AUGUSTIN
       Mgr. Karolína KUTÁLKOVÁ
       Paulína MADEROVÁ
       Dominik VILÍMEK
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Vědecká rada FZV UP 
(stav ke dni 31. 12. 2015):

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

Interní členové:   Mgr. et Mgr. Petra BASTLOVÁ, Ph.D.
     MUDr. Jan GALUSZKA, Ph.D.
     doc. MUDr. Roman HAVLÍK, Ph.D.
     doc. PhDr. Kateřina IVANOVÁ, Ph.D.
     prof. MUDr. Milan KAMÍNEK, Ph.D.
     prof. MUDr. Milan KOLÁŘ, Ph.D.
     doc. PhDr. Jana MAREČKOVÁ, Ph.D.
     Mgr. Zdeňka MIKŠOVÁ, Ph.D.
     doc. MUDr. Martin PROCHÁZKA, Ph.D.
                                                  prof. MUDr. David ŠKOLOUDÍK, Ph.D.

Externí členové:   doc. PhDr. Miroslava KYASOVÁ, Ph.D. (LF MU Brno)
     doc. MUDr. Jiří PRÁŠEK, CSc. (KNM FN Brno)
     doc. PhDr. Adriana REPKOVÁ, Ph.D. (FO a ZOŠ SZU Bratislava)
     doc. Mgr. Martina TOMAGOVÁ, Ph.D. (JLF UK Martin)
     prof. PhDr. Valérie TÓTHOVÁ, Ph.D. (ZSF JČU České Budějovice)
     PhDr. Marek ZEMAN, Ph.D. (ZSF JČU České Budějovice)
     doc. Štefánia ANDRAŠČÍKOVÁ, Ph.D., MBA (PU Prešov)

Disciplinární komise FZV UP 
(stav ke dni 31. 12. 2015):

Předseda:   doc. MUDr. Ivanka VLACHOVÁ

Akademičtí pracovníci:   doc. MUDr. Alois KROBOT, Ph.D. 
     MUDr. Jiří CHARAMZA

Studenti:   Mgr. Jana KONEČNÁ 
     Jiří SROVNAL
     Martina JOHANESSOVÁ
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Etická komise FZV UP 
(stav ke dni 31. 12. 2015):

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. 2015):

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

Další členové:              Ing. Marie FIALOVÁ
     MUDr. Dana GALUSZKOVÁ, Ph.D., MBA
     Bc. Dominik GARNOL
     doc. MUDr. Roman HAVLÍK, Ph.D.
     MUDr. Filip HORÁK, MBA
     Mgr. Šárka VÉVODOVÁ, Ph.D.
     prof. MUDr. Milan KAMÍNEK, Ph.D.
     prof. MUDr. Zdeněk KOLÁŘ, CSc.
     prof. MUDr. Vítězslav KOLEK, DrSc.
     doc. PaedDr. Miroslav KOPECKÝ, Ph.D. 
     doc. MUDr. Alois KROBOT, Ph.D.
     Mgr. Zdeňka MIKŠOVÁ, Ph.D.
     Mgr. Lukáš MERZ
     doc. MUDr. Martin PROCHÁZKA, Ph.D.
     prof. MUDr. David ŠKOLOUDÍK, Ph.D., FESO
     MUDr. Vlastislav ŠRÁMEK, Ph.D.
     Ing. Jaroslav ZLÁMAL, Ph.D.
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2.  Studium a vzdělávací činnost

2.1  Seznam akreditovaných studijních programů 
na FZV UP v Olomouci 

Název studijního 
programu

Kód  
programu

Název studijního oboru Typ studia Forma studia
Standard. 
doba 
studia

Jazyk
Akreditace 
do:

Ošetřovatelství B5341 Všeobecná sestra Bakalářský
Prezenční
Kombinovaná

3 roky čeština 31. 7. 2020

Specializace 
ve  zdravotnictví

B5345 Fyzioterapie Bakalářský Prezenční 3 roky čeština 31. 12. 2018

Specializace 
ve  zdravotnictví

B5345 Radiologický asistent Bakalářský
Prezenční
Kombinovaná

3 roky čeština 31. 7. 2018

Porodní asistence B5349 Porodní asistentka Bakalářský
Prezenční
Kombinovaná

3 roky čeština 31. 7. 2020

Ošetřovatelství N5341
Ošetřovatelská péče 
v interních oborech

Magisterský 
navazující

Prezenční 
Kombinovaná

2 roky čeština 31. 12. 2016

Specializace 
ve zdravotnictví

N5345 Fyzioterapie
Magisterský 
navazující

Prezenční 2 roky čeština 30. 6. 2017

Ekonomika a říze-
ní zdravotnictví

N5346
Management zdravot-
nictví

Magisterský 
navazující

Prezenční 
Kombinovaná

2 roky          čeština 
31. 7. 2016
31. 10. 2016

Ošetřovatelství P5341 Ošetřovatelství Doktorský
Prezenční
Kombinovaná

3 roky čeština 31. 12. 2016
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2.2 Další vzdělávací aktivity mimo uskutečňování  
akreditovaných studijních programů

Fakulta pořádala nebo se spolupodílela na pořádání následujících odborných konferencí:

Akce Termín konání Pracoviště FZV

Porodní asistence v Rakousku a České republice 10. 4. 2015 Ústav porodní asistence

Profesionalita v ošetřovatelství II 21. 5. 2015 Ústav ošetřovatelství

Edukace v porodní asistenci 27. 5 2015
Ústav společenských a humanitních věd
Ústav porodní asistence

Neurorehabilitace chůzí 1. – 2. 10. 2015 Ústav fyzioterapie

Optofest (edukační sekce) 24. 10. 2015 Ústav společenských a humanitních věd

Moravská konference fetomaternální medicíny 6. 11. 2015 Ústav porodní asistence

XI. konference radiologických asistentů 21. 11. 2015 Ústav radiologických metod

Edukace pro zdraví 9. 12. 2015
Ústav společenských a humanitních věd
Ústav ošetřovatelství

Ústav ošetřovatelství FZV uspořádal v roce 2015 také dva přednáškové dny – v říjnu na téma Guidelines v ošet-
řovatelském výzkumu a paliativní péči (přednášela Dr. Nancy Preston, expert v oblasti paliativní péče z Univer-
zity v Lancasteru), v listopadu pak na téma Využití ošetřovatelských diagnóz a hodnotících nástrojů v klinické 
praxi za účasti významných osobností z oboru Ošetřovatelství (prof. Žiaková, doc. Tomagová, doc. Gurková). 
Toto pracoviště bylo také partnerem konference Nové trendy v ošetrovateľstve II, pořádané Trnavskou univer-
zitou v Trnavě. Přednostka Ústavu ošetřovatelství a zároveň proděkanka fakulty pro studijní, sociální a peda-
gogické záležitosti a statutární zástupkyně děkana Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D., převzala záštitu nad akcí X. 
Olomoucké a III. Motolské dny urgentní medicíny, která se konala v Olomouci ve dnech 5. – 6. listopadu 2015.

Ústav fyzioterapie uspořádal dva odborné workshopy pod vedením významného zahraničního experta 
v oboru kineziologie prof. Jima Richardse, Professor in Biomechanics at the School of Health Sciences, 
University of Central Lancashire, UK. První, pětidenní workshop na téma Assessment and Measurement of 
Movement se uskutečnil v květnu a byl určen zejména pro studenty oboru fyzioterapie, druhý, jednodenní, 
na téma Walking and Step Down Tasks: How can we measure changes due to conservative management of 
the lower limb?, se konal v říjnu a byl určen pro akademické pracovníky a studenty navazujícího magister-
ského studia. Pro studenty dále Ústav fyzioterapie uspořádal tři přednášky zahraničních expertů (Dr. Bar-
tosz Rutowicz, PhD, PT, MDT. z Jagielonské Univerzity v Krakowě, Mgr. Patrícia Shtin Baňárová z Fakulty 
zdravotníctva, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, PaedDr. Iveta Petríková Rosinová, 
PhD., MHA z Fakulty zdravotníctva, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne.
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Centrum vědy a výzkumu FZV v rámci projektu Podpora lidských zdrojů ve VaV nelékařských zdravotnic-
kých oborů Fakulty zdravotnických věd UP v Olomouci uspořádalo dva odborné workshopy na téma Kritic-
ké hodnocení a Implementace EBHC do kurikula studijních programů na FZV UP. 

Pracoviště fakulty také spolupracovala s Národním centrem ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických 
oborů v Brně při realizaci jím nabízených vzdělávacích programů (přednášky na téma ekonomika zdravotnic-
tví, financování zdravotnictví a marketing ve zdravotnictví) a dále také se SZŠ a VOŠz v Olomouci, pro které 
uskutečnila odborné přednášky v oboru radiologické asistence (Radiologie, Radiační onkologie, Nukleární 
medicína). Pracovníci fakulty přednášeli na odborných konferencích pořádaných jinými institucemi, např. na 
mezinárodní radiologické konferenci Slovenská sonografia, na odborné konferenci nelékařských zdravotnic-
kých oborů Nelékařské zdravotnické obory v proměnách času, dále na konferencích Moderní trendy v ošetřo-
vatelství, Sestra 2015 – vzdělávání, kompetence praxe, Efektivní strategie podpory zdraví III, Antropologické 
dny 2015, XXII. Sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny, XVII. Novákovy traumatologické dny, XXV. 
Zjazd Slovenskej společnosti Fyziatrie, Balneológie a liečebnej rehabilitácie, 3. multioborová konference pro 
nelékařské zdravotnické pracovníky. Pracovníci fakulty participovali take na odborně vzdělávácích akcích 
Veletrh vědy a výzkumu a Týden vědy a techniky AV v ČR. V rámci projektu Prevalence nadměrné hmotnosti 
a obezity a úroveň motorické výkonnosti u dětí v Olomouckém kraji a Nitranském kraji byl v měsících duben 
až červen prováděn antropologický výzkum na základních školách v uvedených regionech, jehož součástí byla 
osvěta v prevenci nadměrné hmotnosti a obezity u dětí a mládeže na školách, kde se výzkum uskutečnil.

Ze zahraničních aktivit se jednalo o aktivní účast pracovníků fakulty na týdenním workshopu v rámci skupiny 
ENNE (European Network for Higher Education in Nursing), který se konal v Estonsku, a dále na mezinárodních 
konferencích The 15th Doctoral Conference in Nursing Science (Graz), EAPC 2015–14th World Congress of the 
European Association for Palliative Care (Dánsko), EuroHeartCare 2015 (Chorvatsko) či XI międzynarodowa 
konferencja naukowo-szkoleniowa –  „Godność człowieka w opiece hospicyjnej i medycynie paliatywnej w 
aspekcie medycznym, filozoficznym, etycznym i społecznym”, Wroclaw (Polsko), Congress on NeurRehabilitati-
on and Neural Repair (Nizozemí), ICVR 2015 – International Conference on Virtual Rehabilitation (Španělsko). 
V říjnu 2015 zorganizovala fakulta pro studenty a akademické pracovníky přednášku JUDr. Lenky Teska Arnoš-
tové, Ph.D., náměstkyně ministra zdravotnictví ČR, na téma Aktuální problematika zdravotnické legislativy.

Pro uchazeče o studium bakalářských studijních oborů uspořádala fakulta, konkrétně Ústav porodní asi-
stence, přípravný seminář k přijímacím zkouškám, uchazeči o navazující magisterský studijní obor Fyzi-
oterapie měli možnost absolvovat přípravný kurz k přijímací zkoušce, který realizoval Ústav fyzioterapie. 
Uskutečnilo se také školení mentorek klinické praxe v oboru porodní asistence a v říjnu proběhla exkurze 
studentů anglické sekce Gymnázia Olomouc – Hejčín (včetně studentů z USA na výměnném pobytu) v od-
borných učebnách Centra praktických dovedností FZV.

Fakulta se v roce 2015 zapojila také do realizace Dětské univerzity, a to konkrétně přednáškou Jak jsem 
přišel na svět, kterou zajistil Ústav porodní asistence.

Mezi další vzdělávací aktivity mimo uskutečňování akreditovaných studijních programů je třeba zahrnout 
také realizaci programů celoživotního vzdělávání – viz kapitola 2.7.
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2.3 Studenti

Počet studentů v akreditovaných studijních programech

 (za posledních 5 let vždy k 31. 10. daného roku)

Forma 
Počet studentů

2015 2014 2013 2012 2011

BAKALÁŔSKÉ STUDIJNÍ OBORY

Všeobecná sestra P 112 88 70 69 71

Všeobecná sestra K 79 98 119 136 155

Ošetřovatelství K - - 1 - 4

Porodní asistentka P 76 81 77 74 77

Porodní asistentka K 42 43 47 51 70

Fyzioterapie P 79 80 81 77 73

Radiologický asistent P 81 77 75 69 65

Radiologický asistent K 20 23 38 43 59

NAVAZUJÍCÍ  MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ OBORY

Management zdravotnictví K 3 8 36 64 95

Dlouhodobá oš. péče u dospělých P - - 1 5 16

Fyzioterapie P 51 60 63 55 61

Ošetřovatelská péče v int. oborech P 25 24 30 27 -

Ošetřovatelská péče v int. oborech K 51 46 28 - -

DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

Ošetřovatelství P 2 6 5 6 7

Ošetřovatelství K 22 16 19 15 13

Celkem za FZV 643 650 690 691 766
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Studenti – samoplátci

FZV k datu 31. 12. 2015 neevidovala žádného studenta – samoplátce, kromě 7 účastníků programů celoži-
votního vzdělávání uskutečňovaných v rámci akreditovaných studijních programů. 

Studenti ve věku nad 30 let – stav k 31. 12. 2015

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY                                                                                        počet studentů

Všeobecná sestra – prezenční forma 1

Všeobecná sestra – kombinovaná forma 45

Porodní asistentka – prezenční forma 0

Porodní asistentka – kombinovaná forma 30

Radiologický asistent – prezenční forma 0

Radiologický asistent – kombinovaná forma 13

Fyzioterapie – prezenční forma 0

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ OBORY

Management zdravotnictví – kombinovaná forma 2

Fyzioterapie – prezenční forma 0

Ošetřovatelská péče v interních oborech – prezenční forma 0

Ošetřovatelská péče v interních oborech – kombinovaná forma 25

DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

Ošetřovatelství – prezenční forma 1

Ošetřovatelství – kombinovaná forma 18

Celkem 135
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Neúspěšní studenti v akreditovaných studijních programech

Osmi studentům FZV bylo v průběhu roku 2015 studium ukončeno tzv. z moci úřední (z důvodu nesplnění po-
žadavků studijního programu), dalších osmdesát šest studentů zanechalo studia na základě vlastního uvážení.

Ukončení studia 
z moci úřední

Zanechání studia
BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY

Všeobecná sestra – prezenční forma 1 9

Všeobecná sestra – kombinovaná forma 0 15

Porodní asistentka – prezenční forma 2 11

Porodní asistentka – kombinovaná forma 1 5

Radiologický asistent – prezenční forma 2 12

Radiologický asistent – kombinovaná forma 0 3

Fyzioterapie – prezenční forma 0 6

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ OBORY

Management zdravotnictví – kombinovaná forma 1 1

Fyzioterapie – prezenční forma 0 5

Ošetřovatelská péče v interních oborech – prezenční forma 0 4

Ošetřovatelská péče v interních oborech – kombinovaná forma 1 12

 DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

Ošetřovatelství – prezenční forma 0 2

Ošetřovatelství – kombinovaná forma 0 1

Celkem za FZV 8 86

Opatření pro snížení studijní neúspěšnosti

Studenti 1. ročníků byli při zápisu do studia seznámeni s právy a povinnostmi studenta a s obecnými poža-
davky stanovenými pro postup do vyššího ročníku a úspěšné ukončení studia. Na obor garantujících pra-
covištích fakulty působí koordinátoři jednotlivých studijních oborů FZV stanovení přednostou příslušného 
pracoviště, kteří odpovídají za organizaci výuky daného studijního oboru a v  průběhu akademického roku 
monitorují v součinnosti se studijním oddělením průběh studia za účelem včasné identifikace případných 
problémů. Studenti měli také možnost využít konzultačních hodin jednotlivých vyučujících a dále úředních 
hodin studijního oddělení, kde jim byly poskytovány informace ohledně možnosti řešení vzniklé situace 
s ohledem na Studijní a zkušební řád UP.

V roce 2015 provedla fakulta analýzu studijní neúspěšnosti jednotlivých studijních oborů, z jejíhož závěru 
vyplývá, že nejčastěji dochází k ukončení studia u kombinovaných forem výuky, kdy primárním důvodem 
není nezvládnutí studia, ale obtížné skloubení pracovních povinností s povinnostmi studijními, které vede 
k rozhodnutí studenta zanechat studia.
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2.4 Absolventi

Počet absolventů v akreditovaných studijních programech v roce 2015

        BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY                                                                          Počet absolventů

Všeobecná sestra – prezenční forma 16

Všeobecná sestra – kombinovaná forma 33

Porodní asistentka – prezenční forma 23

Porodní asistentka – kombinovaná forma 10

Radiologický asistent – prezenční forma 20

Radiologický asistent – kombinovaná forma 7

Fyzioterapie – prezenční forma 20

        NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ OBORY                                                                                                

Management zdravotnictví – kombinovaná forma 5

Dlouhodobá ošetřovatelská péče u dospělých 28

Fyzioterapie – prezenční forma 8

Ošetřovatelská péče v interních oborech – prezenční forma 8

        DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

Ošetřovatelství – prezenční forma -

Ošetřovatelství – kombinovaná forma -

Celkem 178



16 17

Obhájené bakalářské práce

obor Všeobecná sestra – prezenční studium

Autor Název

Bermellová Jana Zdravotní péče na okružních plavbách luxusními výletními loděmi

Celá Anna Specifika ošetřovatelské péče u pacienta s onemocněním astma bronchiale

Fritschová Dominika Vybrané aspekty ošetřovatelské péče u dítěte s cystickou fibrózou

Honková Kateřina
Vliv edukace na dodržování režimových opatření u dítěte s diabetem 1. typu – praxe založená na 
důkazech

Kadlecová Michaela Problematika soběstačnosti a mobility seniorů

Klecká Šárka
Účinnost produktů obsahujících stříbro v ošetřovatelské péči o nehojící se rány dolních končetin 
– praxe založená na důkazech

Kolářová Hana Ošetřovatelská péče u klienta islámské komunity

Krejčí Kateřina Sekundární onemocnění u pacienta po poranění míchy z pohledu ošetřovatelství

Krystková Ludmila Ošetřovatelská péče u pacientů s dehiscencí břišní rány

Kukulková Denisa Zátěž a její důsledky v profesi všeobecné sestry

Majvaldová Daniela Coping a důsledky stresu na zdraví všeobecných sester

Mannová Lucie Problematika péče o podvýživu u pacientů s Alzheimerovou demencí

Náplavová Dagmar Specifika ošetřovatelské péče u stomiků v oblasti intestinálního traktu

Pražanová Lucie Aspekty života pacientů s celiakií

Tománková Petra Atopický ekzém - kvalita života nemocných dětí a celé rodiny

Veselá Andrea Kvalita života žen po ablaci prsu

obor Všeobecná sestra – kombinované studium

Autor Název

Adamová Radka Prevence a péče o kůži seniorů

Bičová Eva Paliativní a ošetřovatelská péče o pacienta s nádorovým onemocněním slinivky břišní

Činčurová Gabriela Závislost na alkoholu a ošetřovatelská péče

Dražková Iveta Vybraná témata ošetřovatelské péče u srdečního selhání

Dundálková Lenka Demence jako problém u seniorů

Frydryšková Martina Kompetence sester

Hájková Milena Problematika výživy u pacientů s Alzheimerovou demencí
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Autor Název

Havelka Filip Úloha sestry při diferenciaci synkopálních stavů a léčbě reflexní a ortostatické nekardiální synkopy

Hlaváčková Pavla Výživa seniorů v domácí a institucionální péči

Hofmanová Alžběta Pracovní podmínky sester před léty a dnes

Horníková Dita Problematika ošetřovatelské péče u dialyzovaných pacientů

Hrudová Pavla Psychická zátěž v profesi všeobecných sester v nepřetržitém provozu

Junková Martina
Vztah, komunikace a spolupráce perioperační sestry s lékařem na operačním sále a negativní ná-
sledky pro pacienta vyplývající z nesouhry operační skupiny

Koňariková Petra Edukační proces diabetiků se zaměřením na prevenci syndromu diabetické nohy

Korandová Kamila
Motivace v rámci kvalifikační přípravy všeobecné sestry, motivace 
a demotivace všeobecných sester

Kosíková Dominika Problematika edukace všeobecné sestry na oddělení urgentního příjmu

Kostečková Šárka Iatrogenní příčiny ortostatické hypotenze a její vztah k pádům u dospělých

Krejčí Pavla Využití podtlakové terapie u ran a defektů

Krejčířová Lenka Self-management u dětí s astmatem

Kulová Tereza Preventivní povaha reprodukce v onkogynekologii

Marková Petra Závěrečná fáze života na jednotce intenzivní péče

Mlčochová Charlotte Pacient s onemocněním štítné žlázy a jeho edukace

Otrubová Pavla Prevence nejčastějších nozokomiálních nákaz

Plháková Kateřina Problematika pádů a zranění u hospitalizovaných seniorů s ortostatickou hypotenzí

Podmanická Ivona Poškození pacienta ve zdravotnickém zařízení

Polách Petr Parkinsonova nemoc a její vliv na vnímání kvality života

Prudičová Kamila Specifika ošetřovatelské péče u pacientů s obezitou

Rýznerová Romana Motivační faktory a faktory ovlivňující fluktuaci všeobecných sester

Scholasterová Darina Ošetřovatelská péče u klienta jiného etnika, kultury - Muslimové

Šoupalová Bronislava Dětská obezita

Urbánková Irena Péče o děti se sluchovým postižením

Vaverčáková Pavla Hygiena rukou zdravotnických pracovníků při poskytování péče

Vyjídáčková Kateřina Principy a postupy v dárcovství krve

Zakuťanská Jolana Specifika ošetřovatelské péče u klienta japonské minority
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obor Porodní asistentka – prezenční studium

Autor Název

Bílá Barbora Rakovina děložního čípku

Cacková Kamila Péče o inzulínovanou diabetičku v perinatálním období

Daňková Tereza Role porodní asistentky při krvácivých stavech v porodnictví

Dorňáková Alice Matkou po 35. roce života

Hemžalová Nikola Vývojová dysplazie kyčelní v práci porodní asistentky

Hluchníková Tereza Rozštěpové vady obličeje u plodu

Hrbáčová Markéta Očkování proti rakovině děložního čípku

Jansáková Anežka Sexualita v těhotenství

Minářová Martina Traumata v těhotenství

Nantlová Jarmila Poporodní deprese

Ondrušková Leona Vztahová vazba mezi matkou a dítětem

Popková Dominika Novorozenecká hyperbilirubinémie

Pospíšilová Nikola Prevence poranění hráze během vaginálního porodu

Prochásková Veronika Resuscitace novorozence

Přerovská Iva Asistovaná reprodukce a péče porodní asistentky

Ščibranová Eliška Role porodní asistentky v péči o ženu po operativním porodu

Štoplová Martina Babyboxy

Valentová Eva HIV a AIDS v práci porodní asistentky

Vančová Monika Streptokokové infekcie skupiny B v tehotenstve a pri pôrode

Vyležíková Jana Kojení a výživa nedonošených dětí

Výmolová Bohumila Péče porodní asistentky o ženy s karcinomem prsu

Zdražilová Karolína Tyreopatie v těhotenství

obor Porodní asistentka – kombinované studium

Autor Název

Bartošíková Magdalena Intimní hygiena dětí a dospívajících

Červíčková Henrieta Psychologické aspekty nefyziologického ukončení těhotenství do 16. týdne gravidity

Dočkalová Andrea Inkontinence moči u žen

Heczková Markéta Karcinom prsu v těhotenství

Jeřábková Natalja Vybrané sexuálně přenosné infekce v těhotenství

Kašparová Petra Poranění ženy při vaginálním porodu a jejich komplikace

Moravcová Lenka Mimoděložní těhotenství

Sklenářová Eva Mužská neplodnost

Szarzecová Adriana Apendicitida a žena
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obor Fyzioterapie

Autor Název

Cenková Kristýna Reflexní terapie plosky v rámci komplexní léčby bolestivých syndromů pohybového aparátu

Cvrkalová Adéla Využití virtuální reality při reedukaci chůze z pohledu EBM

Čermáková Helena Vliv genetických faktorů na vznik dětské mozkové obrny

Dvořáček Martin Korzetoterapie při léčbě idiopatické skoliózy

Fojtů Tereza Časná vertikalizace dětí s opožděním motorického vývoje

Gregůrková Adéla Neurobehaviorální vyšetření u novorozenců

Holínková Martina Testování a reedukace kognitivních funkcí v neurorehabilitaci

Hudcová Klára „Oblečkové“ metody v dětské rehabilitaci

Hynková Kristýna Syndrom bolestivého ramene u hemiparetiků

Kmínková Helena Variabilita motorické ontogeneze

Kropáčková Lucie Možnosti uplatnění představy a sledování pohybu ve fyzioterapii

Loučka Miroslav Efektivita robotické terapie horní končetiny u hemiparetiků

Machů Lucie Neuroplasticita jako výsledek neurorehabilitace

Melecká Antonie Možnosti fyzioterapie u vybraných úzkostných poruch

Mičková Eva DAFO- vplyv na stereotyp chôdze u detí s DMO

Nosálek Adam Efektivita virtuální reality ve fyzioterapii

Pavelková Veronika Efekt kineziotapu v korekci patokineziologií ramenního pletence

Pudilová Veronika Aplikace botulotoxinu u hemiparetiků po CMP- vliv na kvalitu funkce ruky

Trdličková Markéta Balanční a motorické dovednosti u dětí předškolního věku

Veselá Lucie Poruchy grafomotoriky

Vodičková Marie Možnosti rehabilitace po chirurgické intervenci v terapii karpálních nestabilit

obor Radiologický asistent – prezenční studium

Autor Název

Andrýsková Kateřina Diagnostika a vyšetřovací algoritmus náhlých příhod břišních z pohledu radiologického asistenta  

Beranová Markéta Skiaskopická vyšetření trávicí trubice a vývodných cest močových

Cyroňová Romana Radionuklidová terapie ve vybraných indikacích

Dvořáková Markéta Radionuklidová diagnostika onemocnění ledvin

Hašková Denisa Scintigrafie skeletu při diagnostice kostních metastáz u karcinomu prostaty

Hrachovcová Lucie Určení kostního věku s využitím zobrazovacích metod

Juřenová Marie Role intervenční radiologie u polytraumat

Kiovská Žaneta Kontrastní látky v diagnostickém zobrazování

Kuderová Dominika Radiodiagnostické vyšetření kyčelního kloubu

Látalová Marie Zobrazovací metody pro onemocnění tepen dolních končetin
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Autor Název

Majzlíková Martina Radionuklidová diagnostika štítné žlázy, příštítných tělísek a nádorů štítné žlázy

Moravcová Nikola Radiodiagnostické postupy u traumat dolní končetiny

Pietrová Zuzana Radiologické zobrazovací metody v diagnostice traumat horní končetiny

Pospíšilová Adéla Prevence v onkologii

Prokšová Dominika Radioterapie nádorů hlavy a krku (historie a současnost)

Repatá Anna Intersticiální brachyradioterapie karcinomu prostaty

Rýcová Martina Radioterapie karcinomu prostaty

Sečkařová Nikola Zobrazovací postupy u polytraumat

Schmalzová Zuzana Radiační ochrana při vyšetření PET/CT

Vavrušová Petra Elastografie - její princip a možné využití

obor Radiologický asistent – kombinované studium

Autor Název

Brázdová Zuzana Endovaskulární léčba kriticky ischemické končetiny

Hrdličková Jana Zobrazování temporomandibulárního skloubení

Matelová Martina Problematika kolorektálního karcinomu

Misařová Iva Úloha MRI v brachyterapii děložního čípku

Šindlerová Kamila Základní zobrazovací metody páteře

Školudová Jana Těhotné ženy s karcinomem prsu

Weigelová Veronika Léčba nádorů hlavy a krku
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Obhájené diplomové práce

Obor Ošetřovatelská péče v interních oborech – prezenční studium

Autor Název

Balounová Veronika Pracovní spokojenost českých a německých všeobecných sester pracujících v oblasti onkologie

Bardáčová Blanka Kvalita života onkologických pacientov v dobe liečby chemoterapiou.

Jaluvková Klára Adaptační proces v povolání všeobecné sestry

Stránělová Monika
Ošetřovatelská problematika a kvalita života pacientů s karcinomem hlavy a krku podstupujících 
radioterapii nebo chemoterapii

Švejdíková Barbora Kvalita života u seniorů s poruchami sluchu před a v průběhu používání sluchadel

Vetešníková Marcela Syndrom vyhoření a empatie u všeobecných sester

Obor Ošetřovatelská péče v interních oborech – kombinované studium

Autor Název

Cetlová Alice Kvalita života dospělých s malignitou léčenou v dětství

Dobešová Veronika Masáž stimulující dýchání a její vliv na spánek a dýchání u seniorů v dlouhodobé péči

Dočkalová Jana Kvalita života pacientů s nespecifickými střevními záněty.

Havlíčková Drahomíra Vnímání restriktivního pohybového režimu po implantaci kardiostimulátoru pacienty

Javůrková Hana Kontrola jako součást řídící činnosti liniového manažera v ošetřovatelství v Nemocnici Nymburk s.r.o.

Ondráčková Jana Prevence syndromu diabetické nohy

Sekaninová Marcela Realizace ošetřovatelské intervence Péče o umírající a Duchovní podpora u pacientů v interních oborech

Šikorská Lenka Vliv cirkadiánního chronotypu a spánek všeobecných sester interních oborů ve směnném provoze

Obor Fyzioterapie

Autor Název

Babinec Lukáš Efekt tréninku na zlepšení chůze, rychlosti a adaptace na C-millu u pacientů po cévní mozkové příhodě

Baranová Eva Hodnocení balančních reakcí po poranění pletence ramenního

Dostálová Anna Vliv kognitivního úkolu na posturu a krokový stereotyp

Housková Marcela
Analýza pohybu center of pressure v poloze na zádech u předčasně narozených dětí a dětí 
narozených v termínu

Chorváthová Jana Vliv ošetření měkkých tkání plosky na pohybový vzor chůze hemiparetických pacientů

Kacvinská Eva Funkčná rehabilitácia pacientov po zlomenine femuru pomocou C-mill.

Keblúšková Anežka Vplyv prostredia na výsledky klinických testov chôdze u pacientov po cievnej mozgovej príhode

Komrzá Lucie Virtuální realita v terapii vertiga
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Autor Název

Kříčková Lenka Vliv odlehčující ortézy na dynamiku chůze u pacientů s gonartrózou

Kubíčková Marcela
Vliv terapeutické intervence v oblasti ramenního pletence na pohybový vzor chůze hemiparetických 
pacientů

Kulhánková Lenka Posturální reaktibilita obézních

Kynčlová Pavla Vliv funkčního tréninku chůze s využitím virtuální nebo rozšířené reality u pacientů po CMP

Kyptová Martina Observace pohybu v rámci fyzioterapie pacientů po cévní mozkové příhodě

Martínková Jana Efekt PNF strečinku dorzální skupiny svalů dolní končetiny na posturální stabilitu

Molišová Markéta Syndrom vyhoření u fyzioterapeutů

Repková Mária Vplyv aktivácie krátkych svalov nohy na posturálnu stabilitu jedinca – verifikácia pomocou posturografie

Sajdlová Pavlína Srovnání efektu analytického cvičení dle svalového testu a elektrogymnastiky u svalové hypotrofie

Samková Lenka
Pilotní standardizace testu NAPI  
Neurobehavioral Assessment of the Preterm Infant

Sosnová Klára Hodnocení posturálních schopností dětí v prepubertálním a pubertálním období

Stejskalová Hana Vliv věku na posturální funkce

Straková Pavla Určení vztahu mezi distálními a proximálními segmenty dolních končetin při chůzi baletních tanečníků

Szarzec Richard Vliv opory o akrum na svalovou aktivitu ramenního pletence

Širmarová Jitka Strečink trupových svalů a posturální stabilita u běžců

Velc Radek
Vliv vibrační činky na pohybový vzor ramenního pletence – verifikace pomocí povrchové 
elektromyografie

Vlčková Iva Vztahy mezi variabilitou a svalovou únavou v prototypových pohybech

obor Management zdravotnictví

Autor Název

Dvořáková Kateřina Management nozokomiálních nákaz v Nemocnici Šternberk v letech 2010–2014

Pudichová Hana
Tvorba a dostupnost sítě zdravotnických zařízení s akutní lůžkovou péčí, optimalizace lůžkového 
fondu v Moravskoslezském kraji

Vyletěl Ivan Organizační, finanční a environmentální aspekty léčby terminálního selhání ledvin

Zapletalová Jana Analýza systému vzdělávání sester ve zdravotnické instituci

Spolupráce s absolventy

FZV UP spolupracovala s absolventy v rámci akcí pro odbornou veřejnost, které byly FZV UP připravovány 
(viz bod 2.2) a dále také v oblasti vědecké a pedagogické činnosti (vybraní absolventi působí na fakultě 
jako vědečtí či akademičtí pracovníci), či v oblasti realizace odborných praxí. Všichni absolventi FZV roku 
2015 byli seznámeni s možností zaregistrování se do Klubu absolventů UP, který slouží pro informování 
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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 se uplatnitelností svých absolventů, naopak byla a je pravidelně oslovována zdravotnic-
kými zařízeními s nabídkou pracovních příležitostí pro absolventy FZV. Ze statistik nezaměstnanosti ab-
solventů škol k datu 30. 9. 2015 zveřejněných na  integrovaném Portálu MPSV vyplývá, že Úřady práce ČR 
evidovaly mezi uchazeči o zaměstnání pouze 7 absolventů Fakulty zdravotnických věd UP, což je cca 0,03%  
z celkového počtu cca 23000 absolventů škol – uchazečů o zaměstnání.

Spolupráce s budoucími zaměstnavateli

FZV UP stejně jako v předchozích letech úzce spolupracovala s Fakultní nemocnicí Olomouc (FNO), Vojen-
skou nemocnicí Olomouc, zdravotnickými zařízeními skupiny AGEL, a.s. a dalšími zdravotnickými zařízeními 
v regionu, a to jak v oblasti odborných praxí studentů FZV UP, tak v oblasti distribuce nabídek pracovních 
příležitostí. Ředitel FNO je členem Vědecké rady FZV, zástupce AGEL, a.s., je členem Kolegia děkana. 

Nejintenzivnější je spolupráce s FNO jako nejvýznamnějším partnerem v oblasti zajištění žádoucí propoje-
ní teorie s praxí. FNO je zázemím pro realizaci praxí všech uskutečňovaných oborů studia. Je nadstandard-
ním 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 FNO, zdravotničtí 
odborníci  FNO se v rámci kooperace podílejí na výuce v bakalářských i navazujících magisterských studij-
ních programech, spolupráce probíhá nejenom v oblasti vzdělávací činnosti, ale i v oblasti tvůrčí činnosti. 

Vzdělávání zaměstnanců

Zaměstnancům FZV UP bylo umožněno dle jejich požadavků si v průběhu roku prohlubovat kvalifikaci 
formou účasti na odborných seminářích, školeních a konferencích. U akademických pracovníků byla na 
odborné kurzy, semináře vč. konferencí vynaložena částka ve výši 183 tis. Kč (jednalo se např. o kurz výuky 
anglického jazyka, kurz Klešťový porod, odborné kurzy pro porodní asistentky a profesní odborné konfe-
rence v zahraničí i v tuzemsku). 

Odborných seminářů a školení se zúčastnili rovněž zaměstnanci Děkanátu FZV UP a zaměstnanci, kteří 
pracují na projektech fakulty.

Celkem byla vynaložena pro zaměstnance fakulty na účast na školeních, seminářích a konferencích částka 
ve výši 203 tis. Kč.

Následující tabulky uvádějí počty kurzů celoživotního vzdělávání a dále počty účastníků kurzů celoživotní-
ho vzdělávání za rok 2015.
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Kurzy celoživotního vzdělávání (CŽV) na vysoké škole (počty kurzů)

Vysoká škola (název)
Kurzy orientované 
na výkon povolání Kurzy zájmové

U3V CELKEM
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00
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.
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do
 1

00
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Skupiny akreditovaných 
studijních programů KKOV

přírodní vědy a nauky 11–18         

technické vědy a nauky 21-39         

zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 41,43         

zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky 51–53  1 4 3* 8

společenské vědy, nauky a služby 61,67,71–73  1       1

ekonomie 62,65         

právo, právní a veřejnosprávní činnost 68         

pedagogika, učitelství a sociál. péče 74,75         

obory z oblasti psychologie 77         

vědy a nauky o kultuře a umění 81,82         

CELKEM   2 4   3 9

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

Vysoká škola (název)
Kurzy orientované 
na výkon povolání Kurzy zájmové

U3V
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Skupiny akreditovaných 
studijních programů KKOV

přírodní vědy a nauky 11–18         

technické vědy a nauky 21-39         

zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 41,43         

zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky 51–53  14 12 44* 70 5

společenské vědy, nauky a služby 61,67,71–73  22      22

ekonomie 62,65         

právo, právní a veřejnosprávní činnost 68         

pedagogika, učitelství a sociál. péče 74,75         

obory z oblasti psychologie 77         

vědy a nauky o kultuře a umění 81,82       

CELKEM   36 12 44 92 5

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

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

Studijní obor Forma
Počet při-

hlášek
Přijato 

Ke studiu 
se zapsalo

B5341 5341R009 – Všeobecná sestra P 346 83 51

B5341 5341R009 – Všeobecná sestra K 134 40 33

B5349 5341R007 –  Porodní asistentka P 194 53 29

B5341 5341R007 – Porodní asistentka K 18 17 14

B5345 5342R004 – Fyzioterapie P 492 41 28

B5345 5345R010 – Radiologický asistent P 124 54 36

B5345 5345R010 – Radiologický asistent K 13 9 9

N5345 5342T004 – Fyzioterapie P 161 38 26

N5341 5341T016 – Oš. péče v interních oborech P 30 22 12

N5341 5341T016 – Oš. péče v interních oborech K 54 35 24

P5341 5103V000 – Ošetřovatelství P 0 0 0

P5341 5103V000 – Ošetřovatelství K 7 7 7

Celkem 1573 399 269

2.5 Přijímací řízení

Počet podaných přihlášek, počet uchazečů přijatých a zapsaných ke studiu

Charakter přijímacích zkoušek

Přijímací zkoušky realizované v roce 2015 měly (s výjimkou doktorského studijního programu) charakter 
písemného testu, kde uchazeči vybírali ze čtyř nabízených variant správnou odpověď. Přijímací testy byly 
připravovány z části akademickými pracovníky UP (odborná část), z části externím dodavatelem (všeo-
becný 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 pí-
semném testu ústní pohovor, jehož účelem bylo prověření osobnostních a odborných předpokladů ucha-
zeče. Přijímací zkouška v rámci doktorského studijního programu měla podobu ústního pohovoru s cílem 
ověření znalostí k zvolenému tématu disertační práce, ověření předpokladů pro samostatnou výzkumnou 
práci a ověření schopnosti komunikace v anglickém jazyce na odborné téma. 
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2.6 Sociální záležitosti studentů 

Stipendia vyplácená studentům v roce 2015

Účel stipendia Počet studentů Finanční prostředky

Prospěchová stipendia 11 17.400 Kč

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

12 34.300 Kč

Na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního předpisu 13 49.450 Kč

Sociální stipendia 1 3.340 Kč

Na podporu studia v zahraničí 0 0

Mimořádná stipendia jiná 33 72.760 Kč

Doktorandská stipendia 3 202.500 Kč

Ubytovací stipendia 0  0

Celkem 73 379.750 Kč

Studentům FZV studujícím v prezenční formě studia, kteří absolvovali studium s vynikajícími studijními vý-
sledky, bylo přiznáno cílové prospěchové stipendium. Studenti zapojení do studentské vědecké činnosti zís-
kali 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. Studenti 
1.- 3. ročníku prezenční formy studia doktorského studijního programu pobírali doktorandské stipendium, 
vyplácené pravidelně v měsíčních intervalech. Dále bylo studentům v pregraduální i postgraduální formě stu-
dia v celkem 13 případech přiznáno studium za jejich aktivní účastí v projektech, dalším 33 studentům bylo 
přiznáno mimořádné stipendium v souvislosti s jejich aktivním zapojením do dění na fakultě příp. univerzitě 
či v souvislosti s reprezentací fakulty na akcích pro veřejnost (prezentace na odborných konferencích, vele-
trzích pomaturitního vzdělávání, burzách vysokých škol, apod.). V jednom případě fakulta přiznala sociální 
stipendium z důvodu tíživé sociální situace studenta na pokrytí nákladů spojených se studiem.  

Na centrální úrovni (rektorát UP) bylo studentům FZV na základě splnění podmínek stanovených Stipendijním 
řádem Univerzity Palackého v Olomouci FZV přiznáno zvláštní sociální stipendium a ubytovací stipendium

Ubytovací a stravovací služby

Ubytovací a stravovací služby pro studenty FZV jsou řešeny centrálně prostřednictvím Správy kolejí a menz 
Univerzity Palackého v Olomouci, která v areálech vysokoškolských kolejí disponuje téměř 5000 lůžky v jedno 
až třílůžkových pokojích, a v pěti menzách zajišťuje stravování pro cca 6500 strávníků. Dále mohou studenti vy-
užít možnosti stravování v rámci Fakultní nemocnice Olomouc.  Ubytování na vysokoškolských kolejích využilo 
v roce 2015 cca 40% studentů prezenční formy studijních oborů FZV a lze konstatovat, že v roce 2015 byla stej-
ně jako v předchozích letech poptávka studentů FZV po ubytování na vysokoškolských kolejích plně pokryta. 
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2.7 Celoživotní vzdělávání

Přehled kurzů celoživotního vzdělávání

V roce 2015 realizovala FZV programy celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných bakalářských stu-
dijních programů:

� Specializace ve zdravotnictví – obory Fyzioterapie, Radiologický asistent,
� Porodní asistence – obor Porodní asistentka,

a dále v rámci navazujícího magisterského studijního programu:

� Specializace ve zdravotnictví – obor Fyzioterapie.

Pro studenty, mentory praxí či odborný zdravotnický personál byl realizován kurz výuky anglického jazyka 
„Zdravotnická angličtina“ zaměřený na komunikaci s anglicky hovořícími pacienty či zahraničními studenty.

Dále byl realizován rekvalifikační kurz Zdravotník zotavovacích akcí, jehož absolventi získali po úspěšném 
složení závěrečné zkoušky „Osvědčení o rekvalifikaci“ s celostátní platností a mohou zastávat funkci zdra-
votníka na různých akcích, jako jsou zájezdy, dětské tábory, školy v přírodě, výukové a výcvikové kurzy, 
hromadné společenské a sportovní akce apod.

Fakulta se také podílela na programech celoživotního vzdělávání určených pro seniory – v roce 2015 při-
pravila tři specializované běhy pro 2. a 3. ročník Univerzity třetího věku (Zdraví a prevence, Komunitní péče, 
Vyšetřovací a léčebné metody).

Počet účastníků kurzů celoživotního vzdělávání

V realizovaných programech celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů bylo 
v roce 2015 zapsáno 12 účastníků, z toho 10 účastníků programu CŽV v rámci akreditovaných bakalářských 
studijních programů (8 v rámci oboru Fyzioterapie, 1 v rámci oboru Radiologický asistent a 1 v rámci oboru 
Porodní asistentka) a 2 účastníci programu CŽV v rámci akreditovaného navazujícího magisterského stu-
dijního programu Fyzioterapie.  

Kurz Zdravotnická angličtina navštěvovalo celkem 22 účastníků. Kurz Zdravotník zotavovacích akcí absol-
vovalo celkem 14 účastníků. Přednášek v rámci specializovaných běhů 2. a 3. ročníku Univerzity 3. věku se 
zúčastnilo celkem 44 posluchačů.  
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2.8 Vnitřní hodnocení kvality výuky
Pro hodnocení výuky a vybraných oblastí činnosti fakulty sloužil v roce 2015 celouniverzitní elektronický 
systém (aplikace evUPOL), který byl studentům poprvé k dispozici v rámci pilotního projektu na začátku 
roku 2015. K hodnocení výuky byl použit celouniverzitní formulář, pomocí kterého studenti hodnotili 
celkovou kvalitu výuky jednotlivých předmětů, úroveň přednášek, seminářů a cvičení a srozumitelnost 
výkladu, přístup vyučujícího, podmínky výuky, požadavky na ukončení předmětu, přínos předmětu k pro-
filu absolventa, angažovanost studenta a ovlivnění jeho zájmu o předmět. K výuce realizované v ak. roce 
2014/2015 bylo vyplněno celkem 1273 dotazníků, což znamená mírný nárůst oproti předchozím rokům, 
ale i tak výsledky hodnocení nelze vnímat jako reprezentativní. V 57 případech byl k hodnocení předmětu 
připojen slovní komentář. V závěru roku 2015 pak byla spuštěna cílená elektronická evaluace za zimní se-
mestr ak. roku 2015/2016 v upraveném systému EDIS jako výsledek spolupráce fakulty a Centra výpočetní 
techniky UP, s možností využití přímého odkazu http://s.upol.cz/eval. Odevzdáno bylo 2456 dotazníků 
a připojeno 220 slovních komentářů. Z údajů uvedených v evaluačních dotaznících za uvedená období 
vyplynula vesměs kladná odezva, hodnocení stupni „vynikající“ a „velmi dobré“ u všech položek dotazníků 
vysoce převažovalo nad ostatními stupni hodnocení, stejně tak byla pozitivní většina komentářů. V případě 
relevantních kritických podnětů k výuce byla situace projednána na úrovni vedení předmět garantujícího 
pracoviště, případně vedení FZV. 

2.9 Kvalita a kultura akademického života

Sociální záležitosti studentů a zaměstnanců

V roce 2015 FZV UP tvořila sociální fond, ze kterého byly poskytovány zaměstnancům FZV UP tyto druhy 
příspěvku:

� příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem,
� příspěvek na soukromé životní pojištění,
� dary k pracovním a životním jubileím.

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

3.1 Granty, projektová činnost

Zapojení do programů financovaných v rámci programu Erasmus+

Kód a název programu Řešitel Období realizace

2014-1-ES01-KA203-004735 
Healthcare English Language Programme

MUDr. Jan Galuszka, Ph.D 1. 9. 2014 – 31. 8. 2017

Zapojení do Studentské grantové soutěže na Univerzitě Palackého 
v Olomouci – soutěž FZV UP 

V roce 2015 bylo v rámci Studentské grantové soutěže (SGS UP; IGA UP) řešeno  8 projektů: 

Číslo a název projektu Řešitel  Finanční dotace 

IGA_FZV_2015_002
Transformace anglické verze dotazníku Patient Dignity Inventory 
(PDI) do českého jazyka

PhDr. Mgr. Helena Kisvetrová, Ph.D. 40 000 Kč
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Číslo a název projektu Řešitel  Finanční dotace 

IGA_FZV_2015_004
Prevalence nadměrné hmotnosti a obezity a úroveň motorické 
výkonnosti u dětí v Olomouckém kraji (Česká republika) a Nitran-
ském kraji (Slovensko)

doc. PaedDr. Miroslav Kopecký, Ph.D. 40 000 Kč

IGA_FZV_2015_007
Psychická bezpečnost práce nelékařských zdravotnických pra-
covníků

Mgr. Jiří Vévoda, Ph.D. 40 000 Kč

IGA_FZV_2015_009
Kvalita života v kontextu hodnocení self-managementu u osob 
s chronickým onemocněním.

Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. 40 000 Kč

IGA_FZV_2015_010
Posouzení strachu u hospitalizovaných pacientů po CMP

Mgr. Lenka Mazalová, Ph.D. 40 000 Kč

IGA_FZV_2015_011
Objektivizace efektu kognitivní terapie s využitím virtuální reality

Mgr. Lucie Szmeková 40 000 Kč

IGA_FZV_2015_013
Verifikace funkčního stavu ramenního pletence po konzervativ-
ně léčené akromioklavikulární luxaci

Mgr. Naděžda Calabová 40 000 Kč

IGA_FZV_2015_014
Eye tracking vyšetření predilekce očních pohybů u pacientů po 
cévní mozkové příhodě

Mgr. Jiří Stacho 40 000 Kč

Projekty v rámci institucionálního plánu UP Olomouc – FRUP

Kód a název programu Řešitel Období realizace

FRUP_2015_028
Inovace předmětů studijního oboru Porodní asistence v anglic-
kém jazyce a podpora pedagogické práce akademických pracov-
níků FZV UP v Olomouci.

Ing. Irena Jedličková  175 424 Kč 
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Zapojení do Institucionálních plánů VVŠ v roce 2015

V oblasti Strategického rozvoje a Přístrojového vybavení bylo zapojeno po jednom projektu, v oblasti Exce-
lence vzdělávání byly zapojeny dva projekty a v oblasti Internacionalizace tři projekty.

Oblast Název projektu Řešitel

Strategický rozvoj Zajištění udržitelnosti a konkurenceschopnost Profese online doc. PaedDr. Miroslav Kopecký, Ph.D.

Excelence vzdělávání
Modernizace výuky odborných předmětů a zajištění materiál-
ního vybavení pro CPD

doc. PaedDr. Miroslav Kopecký, Ph.D.

Excelence vzdělávání Podpora a rozvoj vzdělávání mentorů klinické praxe pro UPA Mgr. Renata Hrubá

Internacionalizace
Podpora zahraniční mobility studentů a akad. pracovníků 
účastí na ENNE IP 2015

Mgr. Jana Konečná   

Internacionalizace
Internacionalizace v zdělávání k podpoře rozvoje tvůrčí, vě-
decké a publikační činnosti

Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D.

Internacionalizace Udržení a rozvoj mezinárodní spolupráce MUDr. Jan Galuszka, Ph.D.  

Přístrojové vybavení Digitalizace administrativy a spisové služby FZV  MUDr. Jan Galuzska ,Ph.D.
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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 2015 je 
346 záznamů. 

Počty publikačních 
záznamů FZV UP v OBD 
za rok 2015 dle jednotlivých 
literárních forem

Počty publikačních záznamů 
FZV UP v OBD za rok 2015  
dle jednotlivých pracovišť

Literární forma 2014 2015

Abstrakt 64 56

Článek 52 51

Dizertace 2 0

Elektronická prezentace 0 0

Kapitola v knize 4 14

Kniha – celek
16 (z toho 

12x  kripta)
5 (z toho 

3x skripta)

Konference, workshop – pasivní účast 53 60

Konference, workshop – uspořádání 21 13

Ostatní (Firemní literatura) 1 0

Projekt 11 12

Přednáška nebo poster 111 113

Příspěvek ve sborníku 13 15

Recenze 1 1

Sborník – celek 3 2

Seriálová publikace 0 0

Vedení práce 14 3

Závěrečná práce 1 0

Pracoviště FZV 2014 2015

Děkanát (1000) 1 1

Ústav ošetřovatelství (1010) 88 90

Ústav fyzioterapie (1020) 134 97

Ústav radiologických metod (1030) 17 11

Ústav společenských a humanitních věd (1040) 28 26

Ústav zdravotnického managementu (1050) 20 10

Ústav porodní asistence (1060) 31 86

Ústav pro studium odborných předmětů 
a praktických dovedností (1070)

27 9

Centrum vědy a výzkumu (1071) 4 11
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3.3 Ediční činnost

Realizované publikace v roce 2015

1. BASTLOVÁ, P. Proprioceptivní neuromuskulární facilitace. Dotisk 1. vyd. Olomouc: Univerzita 
Palackého v Olomouci, 2015, 137 s. ISBN 978-80-244-4030-9.

2. MAREČKOVÁ, J., ŽIAKOVÁ, K. Příklady využití terminologií NNN v ošetřovatelské péči. Olomouc: 
Univerzita Palackého, 2015. 151 s. ISBN 978-80-244-4753-7.

3. MAREČKOVÁ, J. Příklady využití terminologií NNN v porodní asistenci. Olomouc: Univerzita 
Palackého, 2015. 72 s. ISBN 978-80-244-4734-6.

4. MIKŠOVÁ, Z. Profesionalita v ošetřovatelství II. ISBN 978-80-244-4862-6 CD, 978-80-244-4863-3 
 [online], Pdf verze.
5. VOMÁČKA, J. a kol. Zobrazovací metody pro radiologické asistenty. Druhé, doplněné vydání. 

Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, 157 stran. ISBN 978-80-244-4508-3.
6. KOZÁKOVÁ, R. Obecná a vývojová psychologie pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Dotisk, 

2015, 106 stran, A4, měkká vazba, ISBN:978-80-244-4259-4.
7. Profese online [online]. Olomouc: Univerzita Palackého, roč. 8, č. 1. ISSN 1803-4330.
8. Profese online [online]. Olomouc: Univerzita Palackého, roč. 8, č. 2. ISSN 1803-4330.
9. BASTLOVÁ, P., JURUTKOVÁ, Z., TOMSOVÁ, J., ZELENÁ, A. Výběr klinických testů pro fyzioterapeuty. 

1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, 101 stran. ISBN 978-80-244-4640-0.

Členové Ediční komise FZV

Mgr. Šárka VÉVODOVÁ, Ph.D.  – předsedkyně 
PhDr. Danuška TOMANOVÁ, CSc.  
PhDr. Helena KISVETROVÁ, Ph.D.  
Mgr. Barbora KOLÁŘOVÁ, Ph.D. 
Mgr. Štěpánka BUBENÍKOVÁ
doc. MUDr. Jaroslav VOMÁČKA, Ph.D., MBA 
MUDr. Jiří CHARAMZA 
doc. PaedDr. Miroslav KOPECKÝ, Ph.D.
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3.4 Konference, workshopy, sympozia

V průběhu roku 2015 pracovníci FZV uspořádali tyto odborné akce:

Termín konání Název konference

Duben Porodní asistence v Rakousku a České republice

Květen

Profesionalita v ošetřovatelství II.

Edukace v porodní asistenci

Workshop  „Assessment and Measurement of Movement“,  prof. Jim Richards, Professor in Biomecha-
nics at the School of Health Sciences, University of Central Lancashire, UK

Říjen

Guidelines v ošetřovatelském výzkumu a paliativní péči

Edukační sekce na Optofestu

Konference s mezinárodní účastí  Neurorehabilitace chůzí, Arcibiskupský palác

Workshop „Walking and Step Down Tasks: How can we measure changes due to conservative ma-
nagement of the lower limb“,  prof. Jim Richards, Professor in Biomechanics at the School of Health 
Sciences, University of Central Lancashire, UK

Irena Bartels, MA: Práce porodní asistentky v Estonsku; Vzdělávání porodních asistentek v Estonsku                                      

Listopad

Využití ošetřovatelských diagnóz a hodnotících nástrojů v klinické praxi

XI.konference radiologických  asistentů v Olomouci (spolupořadatel)

Moravská konference fetomaternální medicíny

Workshop  Mediální kompartment kolenního kloubu - diferenciální diagnostika a fyzioterapie, Dr. 
Bartosz Rutowicz, PhD, PT, MDT., Jagielonska Univerzita, Krakow

Prim. Dr. Leopold Wanderer: Práce porodní asistentky v Rakousku; Endometrióza

Prosinec Edukace pro zdraví

3.5 SVOČ
Fakultou je podporována studentská vědecká odborná činnost studentů akreditovaných studijních 
programů. Na konferenci SVOČ 2015 bylo prezentováno a obhájeno 13 prací – 7 z Ústavu fyzioterapie, 
1 z Ústavu porodní asistence a 5 z Ústavu ošetřovatelství. 

Jméno Ústav Téma Školitel

Jana Hladná POA Výchova k reprodukčnímu zdraví Mgr. Renata Hrubá

Bc. Marcela Sekaninová OSE
NIC Intervence Péče o umírající u pacientů v závěru 
života

PhDr. Helena Kisvetrová, Ph.D.

Bc. Barbora Švejdíková OSE Používání sluchadel u stárnoucí populace PhDr. Helena Kisvetrová, Ph.D.

Bc. Blanka Bardáčová OSE
Pacient s onkologickým onemocněním – vybrané 
aspekty

Mgr. Marinella Danosová, Dis.
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Jméno Ústav Téma Školitel

Bc. Lenka Šikorská OSE Životní a pracovní podmínky všeobecných sester PhDr. Lenka Machálková, Ph.D.

Bc. Veronika Balounová OSE Životní a pracovní podmínky všeobecných sester PhDr. Lenka Machálková, Ph.D.

Bc. Marek Tomsa FYT
Představa chůze v obrazu povrchové elektromyo-
grafie

Mgr. Barbora Kolářová, Ph.D

Bc. Michael Drahota FYT Zrcadlová terapie Mgr. Radek Mlíka, Ph.D.

Bc. Pavla Kynčlová FYT
Vliv funkčního tréninku chůze s využitiím vitruální 
nebo rozšířené reality u pacientů po CMP

Mgr. Lucie Szmeková

Bc. Anna Dostálová FYT
Vliv kognitivního úkolu na posturu a krokový 
stereotyp

doc. MUDr. Alois Krobot, Ph.D.

Bc. Jana Martínková FYT
Efekt PNF stretchingu dorzální skupiny svalů dolní 
končetiny na posturální stabilitu

Mgr. Petra Bastlová, Ph.D.

Bc. Richard Szarzec FYT
Vliv opory o akrum na svalovou aktivitu pletence 
ramenního

Mgr. Radka Crhonková

Bc. Lukáš Babinec FYT
Efektivita tréninku chůze na C-millu u pacientů po 
cévní mozkové příhodě

MUDr. Petr Kolář, Ph.D.

4.  Spolupráce FZV s institucemi v regionu, 
propojení teorie a praxe

V průběhu roku 2015 Fakulta zdravotnických věd UP prohloubila dlouhodobou mezifakultní spolupráci v 
rámci Univerzity Palackého. Jednalo se o přípravu společných výukových aktivit s Lékařskou fakultou a s 
Fakultou tělesné kultury, pokračovala spolupráce s Přírodovědeckou fakultou, nebo Cyrilometodějskou te-
ologickou fakultou UP. Tradičně blízké vztahy s Lékařskou fakultou dané historickým vývojem a oborovým 
zaměřením byly akcentovány adaptací nově rekonstruované části Teoretických ústavů LF pro účely Fakul-
ty zdravotnických věd. V oblasti zvyšování jazykových kompetencí svých zaměstnanců FZV UP navázala 
spolupráci s jazykovou školou UPLIFT Filozofické fakulty UP. V pedagogické oblasti pokračovala FZV UP ve 
spolupráci se Střední zdravotnickou školou a Vyšší odbornou školou zdravotnickou Emanuela Pöttinga a 
Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky Olomouc. Praktickou výuku svých studentů FZV reali-
zuje ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Olomouc, jakož i s dalšími zdravotnickými zařízeními regionu, pře-
devším s Vojenskou nemocnicí Olomouc a nemocnicemi sdruženými ve Středomoravské nemocniční, a.s. 
Fakulta soustavně spolupracuje s Odborem zdravotnictví Krajského úřadu Olomouckého kraje a dalšími 
institucemi zaměřenými na poskytování zdravotní péče a sociální problematiku, jako je například 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 porod-
ních asistentek, či Agentura domácí péče Novosádová. Smluvně zajištěna je rovněž spolupráce  FZV UP s 
lázněmi v Olomouckém kraji (Slatinice, Bludov, Priessnitzovy léčebné lázně).
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5. Pracovníci FZV

5.1 Pracovníci a mzdové prostředky za rok 2015

V tabulce “Pracovníci a mzdové prostředky„ jsou uvedeny údaje za pracovníky a poskytnuté mzdy za vy-
konanou práci bez sociálního a zdravotního pojištění podle jednotlivých zdrojů financování v členění dle 
jednotlivých kategorií pracovníků.

Pracovníci a mzdové prostředky
dle zdroje financování mzdy a OON(1)  (v tis. Kč)

Ukazatel

Zdroj financování

Kapitola 333 – MŠMT Operační programy EU

Fondy
Doplň-

ková 
činnost

CELKEM
bez VaV VaV

MŠMT OP 
VK

MŠMT OP 
VaVpI

ostatní 
poskyto-

vatelé

m
zd

y

O
O

N

m
zd

y

O
O

N

m
zd

y

O
O

N

m
zd

y

O
O

N

m
zd

y

O
O

N

m
zd

y

O
O

N

m
zd

y

O
O

N

m
zd

y 
(7

)

O
O

N

vy
so

ká
 š

ko
la

akademičtí 
pracovníci 12 963 610 343 0 972 0 0 0 0 0 20 0 221 32 14 249 642

vědečtí 
pracovníci 14 0 0 0 789 0 0 0 0 0 0 0 0 0 803 0

ostatní 4385 414 0 0 183 0 0 0 0 0 4 0 22 1 4 594 415

CELKEM 17 092 1 024 343 0 1 944 0 0 0 0 0 24 0 243 33 19 646 1 057

Navazující další tabulka uvádí přehled o počtech pracovníků dle jednotlivých kategorií, výši mezd a výši 
průměrných přepočtených mezd ze zdrojů MŠMT, ostatních zdrojů a průměrné měsíční mzdě celkem za 
všechny zdroje v členění dle jednotlivých kategorií akademických, vědeckých a ostatních pracovníků.
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č.ř. Ukazatel

kapitola 333 – MŠMT ostatní zdroje rozpočtu VŠ CELKEM

Počet 
pracovníků 

(3)
Mzdy

Průměrná 
měsíční 

mzda

Počet 
pracovníků

Mzdy
Průměrná 

měsíční 
mzda

Počet 
pracovníků

Mzdy
Průměrná 

měsíční 
mzda

1 2
3=sl.2/12/

sl.1
4 5

6=sl.5/12     
/sl.4

7 8
9=sl.8/12   

/sl.7

1

Vy
so

ká
 š

ko
la

ak
ad

em
ič

tí 
p

ra
co

vn
íc

i (
4) profesoři 1 779 65 0 2 0 1 781 65

2 docenti 3 1 871 52 1 93 8 4 1 964 41

3 odb. asistenti 20 8 994 38 4 1 057 22 24 10 051 35

4 asistenti 2 491 21 1 58 5 3 549 15

5 lektoři 4 901 19 0 3 0 4 904 19

6 CELKEM 30 13 036 36 6 1 213 17 36 14 249 33

7 vědečtí pracovníci (5) 0 14 0 1 789 66 1 803 67

8 ostatní (6) 14 4 385 26 1 209 17 15 4 594 26

11 CELKEM 44 17 435 33 8 2 211 23 52 19 646 31

Pracovníci a mzdové prostředky (bez OON)

5.2 Akademičtí a vědečtí pracovníci FZV (přepočtené počty)
Počet zaměstnanců fakulty ke konci účetního období činil vyjádřeno průměrným přepočteným evidenč-
ním počtem 51,52 zaměstnanců, ve fyzických počtech činil stav zaměstnanců 103 osob k 31. 12. 2015 
(mimo externích vyučujících a zaměstnanců na DPP). 

Následující tabulka uvádí přepočtené počty akademických a vědeckých pracovníků k datu 31. 12. 2015 
v členění dle pracovního zařazení. 

Akademičtí a vědečtí pracovníci (přepočtené počty)

FZV UP
 

Vědečtí 
pracovníci

CELKEM

Pr
of

es
oř

i

D
oc

en
ti

O
db

or
ní

as
is

te
nt

i

A
si

st
en

ti

Le
kt

oř
i Vědečtí, výzkumní a vývojoví 

pracovníci podílející se na 
pedagog. činnosti 

CELKEM 1,167 3,452 24,06 2,338 3,27 0,748 0,492 35,527
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5.3 Kvalifikační a věková struktura akademických pracovníků 
Kvalifikační a věková struktura a akademických a vědeckých pracovníků je vyjádřena v níže uvedené tabulce.

Věková struktura akademických a vědeckých pracovníků vysoké školy za rok 2015
(počty fyzických osob)

FZV UP
 

Akademičtí pracovníci

Vědečtí 
pracovníci

CELKEM

Pr
of

es
oř

i

D
oc

en
ti

O
db

or
ní

as
is

te
nt

i

A
si

st
en

ti

Le
kt

oř
i

Vědečtí, výzkum-
ní a vývojoví pra-
covníci podílející 
se na pedagog. 
činnosti 

C
el

ke
m

Že
ny

C
el

ke
m

Že
ny

C
el

ke
m

Že
ny

C
el

ke
m

Že
ny

C
el

ke
m

Že
ny

C
el

ke
m

Že
ny

C
el

ke
m

Že
ny

do 29 let 0 0 0 0 6 5 2 1 0 0 0 0 0 0 8

30–39 let 0 0 0 0 24 16 4 4 5 2 1 1 1 0 35

40–49 let 2 0 1 0 17 9 0 0 6 4 0 0 0 0 26

50–59 let 0 0 5 1 11 9 0 0 3 3 0 0 1 0 20

60–69 let 0 0 3 2 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 7

nad 70 let 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CELKEM 2 0 9 3 61 40 6 5 15 10 1 1 2 0 96

5.4  Rozsah pracovních úvazků a nejvyšší dosažená kvalifikace 
Další tabulka uvádí fyzické počty akademických pracovníků podle rozsahu pracovních úvazků 
a nejvýše dosazené kvalifikace.

Počty akademických pracovníků podle rozsahu pracovních úvazků a nejvyšší dosažené 
kvalifikace (počty fyzických osob)

FZV UP Akademičtí pracovníci
CELKEM 

Rozsahy úvazků prof. doc. DrSc., CSc., Dr., Ph.D., Th.D. ostatní

do 0,3 1 4 14 39 58

do 0,5 0 3 5 5 13

do 0,7 0 1 1 3 5

do 1,0 1 1 8 8 18

CELKEM 2 9 28 55 94
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5.5 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 3

CELKEM 3

5.6  Počty nově jmenovaných docentů a profesorů

Nově jmenovaní docenti a profesoři 
(počty) Vysoká škola (název) Počet

Věkový průměr 
nově jmenovaných

Profesoři jmenovaní v roce 2015 0 0

Docenti jmenovaní v roce 2015 0 0

CELKEM profesoři 0 0

CELKEM docenti 0 0

5.7 Počet odborníků z aplikační sféry podílejících se na výuce

Odborníci z aplikační sféry podílející se 
na výuce v akreditovaných studijních 
programech (počet)

Počet osob

Fakulta zdravotnických věd 55

CELKEM 55
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6. Další činnosti FZV

6.1 Odborný časopis Profese online (ISSN 1803-4330)

Profese online (http://profeseonline.upol.cz) je odborný recenzovaný časopis pro nelékařské zdravotnické 
obory. Je zařazený v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik v České republice, indexován 
v Bibliographia Medica Čechoslovaca (BMČ) Národní lékařské knihovny České republiky a zařazen ve služ-
bě WebArchiv. Od prosince roku 2015 je indexován v databázi Index Copernicus. V současné době pracuje 
na zařazení do databází SCOPUS a EBSCO.

Je určen profesionálům v oborech:

ošetřovatelství, porodní asistence, fyzioterapie, antropologie, psychologie, sociologie, radiologická asisten-
ce a specializace ve zdravotnictví, jejichž práce se orientuje na zvýšení kvality poskytované péče a rozvoj 
teoretické báze všech zdravotnických oborů.

Periodicita časopisu a vydavatel časopisu

Časopis je vydáván 2× ročně, k poslednímu dni příslušného měsíce (duben, říjen). 

Periodikum „Profese online“ navazuje od roku 2008 na původní tištěnou verzi s názvem „Profese“, kterou 
jako populárně naučný časopis vydávala Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků v Brně (dále 
POUZP) od roku 2006. Od roku 2008 vychází výhradně online a veškeré přijímané příspěvky jsou recenzo-
vány, čímž se zásadně mění charakter periodika. 

Na jeho zpracování se zpočátku podílelo několik vysokých škol z České republiky i Slovenska s centrál-
ní 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 čin-
nost, adresa a vedení redakce se tímto přesunula do Olomouce na FZV UP. Od října 2010 bylo tedy pe-
riodikum 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  bsahu časopisu. V prosinci 2013 POUZP oficiálně ukončila participaci na vydávání periodika a výhrad-
ním vydavatelem se stala FZV UP v Olomouci.
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Redakční rada časopisu 

Redakční rada časopisu pravidelně zasedá v následujícím složení:

doc.  PaedDr. Miroslav KOPECKÝ, Ph.D., šéfredaktor, předseda redakční rady (FZV UP)
Mgr. Šárka RÝZNAROVÁ, výkonná redaktorka (FZV UP)
Mgr. Eva TYLOVÁ, výkonná redaktorka (knihovna FZV UP)

Členové redakční rady ČR:

doc. MUDr. Jaroslav VOMÁČKA, Ph.D., MBA (FZV, LF UP Olomouc, FNOL)
Mgr. Radka BUŽGOVÁ, Ph.D. (OSU, Ostrava)
doc. et doc. PhDr. Kateřina IVANOVÁ, Ph.D. (LF UP, Olomouc)
doc. PhDr. Darja JAROŠOVÁ, Ph.D. (OSU, Ostrava)
PhDr. Mgr. Helena KISVETROVÁ, Ph.D.
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)
Mgr. Věra VRÁNOVÁ, Ph.D. (Česká konfederace porodních asistentek)

Mezinárodní členové redakční rady

Mgr. Juraj ČÁP, PhD. (JLF UK, Martin)
dr hab. n. farm. Elżbieta GROCHOWSKANIEDWOROK  (Medical University of Silesia Katowice, Poland)
doc. Mgr. Elena GURKOVÁ, PhD. (Prešovská Univerzita v Prešove)
dr hab. Halina KOŁODZIEJ, prof. nadzw. (Polish Academy of Sciences, Unit of Anthropology in Wroclaw, Poland)
RNDr. Barbora MATEJOVIČOVÁ, Ph.D.
Ph.D. Eleonora MESS (Wroclaw Medical University, Poland)
prof. Karen PLAGER, DNSc, RNC, FNP (Northern Arizona University, Flagstaff, USA
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)
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7. Internacionalizace FZV UP

Zapojení FZV UP do mezinárodních vzdělávacích programů včetně mobilit

V oblasti dlouhodobé strategie FZV UP v oblasti internacionalizace je hlavním cílem vytvoření studijních 
programů v anglickém jazyce. Za tímto účelem Fakulta v průběhu roku 2015 aktivně podporovala zvyšová-
ní jazykových kompetencí svých zaměstnanců v oblasti anglického jazyka. Příprava anglických programů 
se zaměřila na oblast studia fyzioterapie v anglickém jazyce a předmětu Základy tradiční čínské medicíny 
v anglickém jazyce.
V oblasti mezinárodního prostředí na FZV UP v roce 2015 ukončila své působení paní Yukari Yamada, které 
se vrátila do své vlasti, nově nastoupila paní docentka Štefánia Andraščíková.

Fakultě se v roce 2015 podařilo navýšit počet partnerských smluv, zahraniční mobilitu vyjíždějících i přijíž-
dějících studentů, jakož i akademických pracovníků. 
Dlouhodobé kontakty v rámci Erasmus+ zahrnují partnerské země Slovensko Polsko, Německo, Řecko, Špa-
nělsko, Belgie, Estonsko, Turecko, Finsko, Lotyšsko, Chorvatsko, Rakousko, Holandsko, Rakousko. Nově byla 
spolupráce rozšířena do Litvy a s partnerskou fakultou Prešovské univerzity. 
 
V rámci dlouhodobého vzdělávacího projektu Progetto Formazione, zaměřeného na možnosti stáží absol-
ventů oboru Všeobecná sestra na pracovištích Univerzitní kliniky v Miláně, Kardiologického centra Monzi-
no a Evropským onkologickým institutem v Miláně, proběhlo v roce 2015 setkání se zástupcem italského 
partnera Gianluigi Bagnolim. Za zprostředkování Britské obchodní komory FZV navštívila delegace ze Staf-
fordshire University, School of Nursing and Midwifery, pan Roy Thompson, ředitel Katedry zdravotnických 
služeb a porodnictví, a jeho kolegyně Donna Wareham. Předmětem jednání byly možnosti spolupráce 
v oblasti  ošetřovatelství a porodní asistence.
V rámci dlouhodobé spolupráce s University of Central Lancashire v Prestonu uspořádal Ústav fyzioterapie 
FZV cyklus přednášek a workshopů za účasti profesora Jamese Richardse. V rámci univerzitního programu 
internacionalizace uspořádala FZV přednášky zahraničních hostů z Estonska, Polska, Rakouska, Slovenska, 
Velké Británie. 
Spolupráce s Benediktinskou Univerzitou v Lisle, USA, která probíhá od roku 2012, pokračovala elektro-
nickou formou v oblasti vzájemné výměny znalostí mezi studenty a akademiky v oblasti Multikulturního 
ošetřovatelství.
Byla uspořádána konference s mezinárodní účastí pod názvem Neurorehabilitace chůzí, více než osm desítek 
účastníků měla též mezinárodní konference Profesionalita sester, pořádaná Ústavem ošetřovatelství FZV. 
V rámci mezinárodního programu ENNE (European Network of Nursing in Higher Education) se pracovnice 
a studentky Ústavu ošetřovatelství FZV UP jako jediný zástupce z České republiky zúčastnily setkání v Tartu, 
Estonsko.
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V průběhu celého roku 2015 pokračovala aktivní účast FZV UP v rámci projektu HELP programu Erasmus+: 
KA2 Strategické partnerství, včetně aktivní účasti Mgr. Merze na setkání konsorcia v březnu 2015 v Klai-
pedě v Litvě. Práce na této jazykové výukové podpoře kontinuálně probíhá formou prakticky každodenní 
komunikace prostřednictvím internetu. Shrnutí dosavadních výsledků je k dispozici na help-theproject.eu 
v sekci Results.

V oblasti mezinárodních aktivit byla FZV UP aktivně zastoupena na konferenci Euro Heart Care v Dubrovní-
ku, Chorvatsko. Významnou byla rovněž účast na mezinárodní konferenci New Trends in Teaching and Lear-
ning Medical English na University of Medicine and Pharmacy v Tigru Mures. Konference byla zaměřena na 
výuku angličtiny orientovanou na zdravotnické profese v oblasti vysokého školství.

Programy EU pro vzdělávání a přípravu na povolání

 Program Erasmus+ Ostatní programy Celkem

Počet projektů 3 3 6

Počet vyslaných studentů 14 6 20

Počet přijatých studentů 29 0 29

Počet vyslaných akademických pracovníků 6 6 12

Počet přijatých akademických pracovníků 0 0 0

Počet vyslaných ostatních pracovníků 2 0 2

Počet přijatých ostatních pracovníků 0 0 0
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Mobility studentů a akademických 
pracovníků FZV UP podle zemí

Země
Studenti Akademičtí pracovníci

Počet 
vyslaných

Počet 
přijatých

Počet 
vyslaných

Počet 
přijatých

Austrálie 1

Belgie 1 2 2

Estonsko 9 6 1

Finsko 6 2

Chorvatsko 2 1

Lotyšsko 4

Polsko 2

Slovensko 11 2

Spojené království 1

Španělsko 1 6

Honduras 1

CELKEM 20 29 12 0
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Partnerské univerzity – ERASMUS+

Slovensko Trenčínská Univerzita Alexandra Dubčeka 

Slovensko Slovenská zdravotnická univerzita v Bratislavě

Slovensko Comenius Univerzity in Bratislava

Slovensko Prešovská univerzita v Prešově

Slovensko Univerzita Konštantína Filozofa v Nitře

Slovensko Trnavská univerzita Trnava

Polsko Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Polsko Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa – Tarnow

Polsko Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Polsko Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa  Nysie

Polsko Pomeranian University in Słupsk

Posko Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Německo Ernst-Abbe-Fachhochschule Jena 

Německo Hochschule Berlin

Řecko Technological Educational Institute Patras

Španělsko Univerzitat Autonóma de Barcelona 

Španělsko Universidad de Granada 

Španělsko Universidad De Jaen

Belgie Provinciale Hogeschool Limburg - Hasselt 

Belgie University of Hasselt

Estonsko Tallinna Tervishoiu Kõrgkool 

Estonsko Tartu Tervishoiu Kõrgkool

Turecko Istanbul Medipol Üniversitesi

Nizozemí Hogeschool Zuyd 

Nizozemí Avans University of Applied Sciences, School of Health

Finsko Satakunnan Ammatikorkeakoulu 

Lotyšsko Riga Medical College 

Lotyšsko University of Latvia

Maďarsko Debreceni Egyetem

Litva Šilauliai State College

Chorvatsko Technical College in Bjelovar

Rakousko FH Campus Wien, University of Applied Sciences

Rakousko Fachhochschule Salzburg University of Applied Sciences

Velká Británie University of Central Lancashire
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8. Knihovna FZV
Webové stránky fakultní knihovny: http://knihovna.upol.cz/fzv

Oborová knihovna Fakulty zdravotnických věd se na začátku roku 2015 přestěhovala do nových prostor, 
které jsou součástí studovny časopisů knihovny Lékařské fakulty, a kde jsou pro potřeby knihovny FZV vy-
členěny dvě místnosti. V první místnosti je uložen fond knihovny FZV, a to na regálech volně přístupných 
studentům. V druhé místnosti je vyčleněn prostor pro studenty čítající 18 studijních míst včetně čtyř počí-
tačů. Z každého studijního místa je možno se připojit na síť UP. 

Přestěhování knihovny FZV do nových prostor umožnilo vytvořit přívětivé a vyhovující prostředí, jak pro 
studenty a akademické pracovníky, tak i pro odborné knihovníky. V roce 2015 bylo odstartováno přesigno-
vání fondu knihovny FZV a revize fondu, která se týkala i příručních knihoven akademických pracovníků. 
Přestěhování knihovny FZV do prostor knihovny LF ulehčilo také kooperaci a vzájemnou spolupráci obou 
knihoven.

Otevírací doba knihovny v roce 2015 činila 33,5 hodin týdně. V knihovně proběhlo několik exkurzí a ško-
lících akcí. Vedoucí knihovny FZV realizovala i odborné školení pro studenty FZV, které se zaměřovalo na 
rešeršní činnost a vyhledávání v elektronických informačních zdrojích (EIZ) a v neposlední řadě i v online 
zdrojích dostupných na internetu. Kromě školení poskytovaly pracovníci knihovny také odborné konzul-
tace v oblasti rešeršní činnosti a EIZ, dále službu ověřování dostupnosti plných textů a pro akademické 
pracovníky byly zajišťovány odborné rešerše. 

Knihovní fond byl doplňován především z finančních prostředků FZV a jednotlivých grantů FZV. Nesmíme 
však opomenout i příležitostné dary.
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Počet periodických titulů (předplacených na rok) 21

Počet periodických titulů českých (předplacených na rok) 14

Počet periodických titulů zahraničních (předplacených na rok) 7

Počet trvale uchovávaných periodických titulů celkem (předplacených i ukončených) 36

Počet trvale uchovávaných periodických titulů s ukončeným předplatným, českých 7

Počet trvale uchovávaných periodických titulů s ukončeným předplatným, zahraničních 7

Počet svazků periodické literatury celkem 141

Počet elektronicky přístupných periodik 7 (+ zdroje na EIZ UP)

Počet lokálních databází, vytvářených knihovnou 0

Počet uživatelů 848

Akvizice dokumentů (přírůstek) 111

Počet otevřených dnů v týdnu 5

Dostupnost hlavních služeb (počet hodin v týdnu) 33,5

Počet xerokopií (od 1. 6. 2010) 0

Počet kopírovacích zařízení 0

Počet studoven 1

Počet studijních míst (k prezenční výpůjčce) 18

Počet studentských PC 4

Počet absenčních výpůjček 3840

Počet prezenčních výpůjček 200

Počet prodloužení 2287

Průměr výpůjček na čtenáře 1,34

Počet výchovných akcí/konzultací 18

Počet hodin školení organizovaných pro uživatele 28

Počet SDI profilů 0

Počet rešerší 10

Počet účastníků výuky zajišťované knihovníky 87

Počet hodin výuky zajišťované knihovníky 10

MVS (Meziknihovní výpůjční služba) 0

MMVS (Mezinárodní meziknihovní výpůjční služba) 0

MVS (požadavky z jiných knihoven) 11

Počet ověřování dostupnosti plných textů z EIZ (elektronických informačních zdrojů) 410

Činnost knihovny FZV UP v Olomouci za rok 2015
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9. Zpráva o hospodaření FZV UP

FZV UP v Olomouci se v roce 2015 řídila v oblasti finanční, hospodářské, majetkové a personální příslušný-
mi ustanoveními zákona č.111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění a dalšími zákony platnými 
zákony pro tyto oblasti (zejména zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních 
z příjmu, zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce aj.). 

9.1 Roční účetní závěrka

9.1.2  Výkaz zisku a ztrát 

Univerzita Palackého v Olomouci a tedy i FZV UP účtovala o svém hospodaření dle vyhlášky č. 504/2002 Sb., 
kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů 
zapracovaných do prováděcích norem.
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Výkaz zisku a ztráty (1)      Příloha č. 2 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

 Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč (§4, odst. 3)
účet/součet 

(2)
řádek 

(3)
hlavní 

činnost (4)

doplňková 
(hospodářská) 

činnost (4)

A. Náklady  sl. 1 sl. 2

     I. Spotřebované nákupy celkem ř. 2 až 5 0001 3 068 0

            1. Spotřeba materiálu 501 0002 2 528  

            2. Spotřeba energie 502 0003 540  

            3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 503 0004  

            4. Prodané zboží 504 0005  

     II. Služby celkem ř. 7 až 10 0006 2 610 0

            5. Opravy a udržování 511 0007 79  

            6. Cestovné 512 0008 493  

            7. Náklady na reprezentaci 513 0009 123  

            8. Ostatní služby 518 0010 1 915  

     III. Osobní náklady celkem ř. 12 až 16 0011 27 938 0

            9. Mzdové náklady 521 0012 20 678  

            10. Zákonné sociální pojištění 524 0013 6 581  

            11. Ostatní sociální pojištění 525 0014 83  

            12. Zákonné sociální náklady 527 0015 579  

            13. Ostatní sociální náklady 528 0016 17  

    IV. Daně a poplatky celkem ř. 18 až 20 0017 2 0

            14. Daň silniční 531 0018 2  

            15. Daň z nemovitosti 532 0019  

            16. Ostatní daně a poplatky 538 0020  

    V. Ostatní náklady celkem ř. 22 až 29 0021 10 450 0

            17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0022  

            18. Ostatní pokuty a penále 542 0023  

            19. Odpis nedobytné pohledávky 543 0024  

            20. Úroky 544 0025  

            21. Kursové ztráty 545 0026 7  

            22. Dary 546 0027  

            23. Manka a škody 548 0028  

            24. Jiné ostatní náklady 549 0029 10 443  

     VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem ř. 31 až 36 0030 1 193 0

            25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 551 0031 1 193  

            26. Zůstat. cena prodaného dlouh. nehmot. a hmotného majetku 552 0032  

            27. Prodané cenné papíry a podíly 553 0033  

            28. Prodaný materiál 554 0034  

            29. Tvorba rezerv 556 0035  

            30. Tvorba opravných položek 559 0036  

     VII. Poskytnuté příspěvky celkem ř. 38 a 39 0037 0 0

            31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizač. složkami 581 0038  

            32. Poskytnuté členské příspěvky 582 0039  

     VIII. Daň z příjmů celkem ř. 41 0040 0 0

     Vnitronáklady   436  

            33. Dodatečné odvody daně z příjmů 595 0041  

Náklady celkem
ř. 6+11+17+21
+ 30+37+40 

0042 45 697 0
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Výkaz zisku a ztráty (1)      Příloha č. 2 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

 Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč (§4, odst. 3)
účet/součet 

(2)
řádek 

(3)
hlavní 

činnost (4)

doplňková 
(hospodářská) 

činnost (4)

B. Výnosy  sl. 1 sl. 2

    I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem ř. 44 až 46 0043 1 600 0

             1. Tržby za vlastní výrobky 601 0044  

             2. Tržby z prodeje služeb 602 0045 1 532  

             3. Tržby za prodané zboží 604 0046 68  

   II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem ř. 48 až 51 0047 54 0

             4. Změna stavu zásob nedokončené výroby 611 0048  

             5. Změna stavu zásob polotovarů 612 0049  

             6. Změna stavu zásob výrobků 613 0050 54  

             7. Změna stavu zvířat 614 0051  

   III. Aktivace celkem ř. 53 až 56 0052 0 0

             8. Aktivace materiálu a zboží 621 0053  

             9. Aktivace vnitroorganizačních služeb 622 0054  

             10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 623 0055  

             11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 624 0056  

    IV. Ostatní výnosy celkem ř. 58 až 64 0057 2 259 0

             12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 0058  

             13. Ostatní pokuty a penále 642 0059  

             14. Platby za odepsané pohledávky 643 0060  

             15. Úroky 644 0061  

             16. Kursové zisky 645 0062 1  

             17. Zúčtování fondů 648 0063 253  

             18. Jiné ostatní výnosy 649 0064 2 005  

   V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem ř. 66 až 72 0065 0 0

             19. Tržby z prodeje dlouh. nehmotného a hmotného majetku 652 0066  

             20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 653 0067  

             21. Tržby z prodeje materiálu 654 0068  

             22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 655 0069  

             23. Zúčtování rezerv 656 0070  

             24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 657 0071  

             25. Zúčtování opravných položek 659 0072  

  VI. Přijaté příspěvky celkem ř. 74 až 76 0073 0 0

             26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 681 0074  

             27. Přijaté příspěvky (dary) 682 0075  

             28. Přijaté členské příspěvky 684 0076  

   Vnitrovýnosy   6  

   VII. Provozní dotace celkem ř. 78 0077 41 928 0

             29. Provozní dotace 691 0078 41 928  

Výnosy celkem ř. 43+47+52+57
+65+73+77 0079 45 847 0

C. Výsledek hospodaření před zdaněním ř. 79 – 42 0080 150 0

             34. Daň z příjmů 591 0081  

D. Výsledek hospodaření po zdanění ř. 80 – 81 0082 150 0

hlavní + doplňková (hospodářská) činnost

Výsledek hospodaření před zdaněním ř. 80/1 + 80/2 0083 150

Výsledek hospodaření po zdanění ř. 82/1 + 82/2 0084 150
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9.1.3 Hospodářský výsledek 

FZV UP vykázala za rok 2015 kladný hospodářský výsledek ve výši 150 tis. Kč. Jedním z cílů finanční strate-
gie fakulty na rok 2015 bylo dosažení vyrovnaného popř. kladného hospodářského výsledku a vytvoření 
určité minimální finanční rezervy do budoucna na pokrytí potřeb souvisejících s rozvojem fakulty .

Hospodářský výsledek            (v tis. Kč)

Součásti VVŠ (1)
HV z hlavní 

činnosti
HV z doplňkové 

činnosti
HV celkem

150 150

Celkem 150 0 150

9.1.4 Financování vzdělávací, výzkumné, vědecké a další tvůrčí činnosti 
za rok 2015

Výsledky hospodaření dle jednotlivých zdrojů FZV UP za rok 2015                                      (v tis. Kč)

Název zdroje/čís. Označení náklady  výnosy
výsledek

hospodaření

Internacionalizace dotace MŠMT (zdroj 10) 195,89 195,89

Institucionální plán  MŠMT, FR UP (zdroj 16) 1 224,42 1 244,42 0

Příspěvek MŠMT (zdroj 11) 36 356,70 36 356,70 0

Fondy EU (zdroj 12) 3 309,40 3 309,40 0

Vzdělávání ostatní (zdroj19) 3 764,00 3 913,76 149,76

Rozvoj výzkumné organizace (zdroj 30) 509,00 509,00 0

Specifický výzkum (zdroj 31) 317,39 317,39 0

Celkem 45 696,80 45 846,56 149,76
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Fakulta využila legislativní možností dané zákonem č.111/1998 Sb., o vysokých školách a v souladu s § 18 
odst. 7 uvedeného zákona převedla zůstatek příspěvku ze státního rozpočtu na vzdělávací, vědeckou a výz-
kumnou činnost do Fondu provozních příspěvku (dále jen „ FPP“). Za účetní období r. 2015 byl dosažen 
v činnosti ostatní vzdělávání (zdroj19) kladný hospodářský výsledek ve výši 150 tis. Kč.

9.2 Analýza výnosů a nákladů 
Po projednání v AS UP Olomouc obdržel děkan fakulty dopisem rektora ze dne 16. 03. 2015 příspěvek pro 
FZV UP dle ukazatelů A ve výši 38 275 tis. Kč, dle ukazatele K příspěvek ve výši 4 983 tis. Kč a příspěvek na 
rozvoj výzkumné organizace ve výši 509 tis. Kč. Současně byla stanovena fakultě výše participace na nákla-
dech celouniverzitních aktivit ve výši 7 420 tis. Kč. Přidělené prostředky byly pro rok 2015 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 2015 byl 
projednán v Ekonomické komisi AS FZV UP a předložen k projednání a ke schválení v AS FZV UP a tento jej 
dne 26. 03. 2015 schválil.

9.2.1 Analýza výnosů

Nejdůležitější výnosovou položkou 36 356,7 tis. Kč představuje příspěvek z kapitoly MŠMT na vzdělávací 
činnost, který představuje 79,3 % celkových výnosů. Další významné položky příjmové stránky z kapitoly 
MŠMT tvořil zejména příspěvek na Institucionální plán vč. dotace z FR UP ve výši 1 244,42 tis. Kč neinvestič-
ních prostředků, dále dotace na specifický výzkum ve výši 317,39 tis. Kč, dotace na internacionalizaci ve výši 
195,89 tis. Kč a dotace na Rozvoj výzkumné organizace ve výši 509 tis. Kč. Fakulta také získala prostředky 
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a to ve výši 3 913,76 tis. Kč a tyto prostředky 
představovaly 8,5 % celkových výnosů. 

9.2.2 Vlastní výnosy

Vlastní činností fakulta získala výnosy ve výši 1 653,93 tis. Kč, což představuje cca 3,6 % celkových výnosů. 
Největší příjem z této činnosti tvořily poplatky za přijímací řízení ve výši 890 tis. Kč a tržby ze smluv za ce-
loživotní vzdělávání ve výši 357 tis. Kč. Dále se na výnosové složce vlastních výnosů podílely rovněž výnosy 
za pořádání konferencí ve výši 159,8 tis. Kč a dále výnosy z kurzů ve výši 116 tis. Kč. Tržby za prodané zboží 
činily za uvedené období 67,8 tis. Kč, změna stavu zásob výrobků dosáhla částky ve výši 54,2 tis. Kč. 
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Příjmy z poplatků a úhrad za další činnosti poskytované veřejnou vysokou školou        (v tis. Kč)

č.ř. Položka

Stipendijní 
fond 

– tvorba (1)

Výnosy 
(1)

Počet 
studentů 

(2)

Průměrná 
částka na 1 

studenta (3)

a b c d
1 Poplatky stanovené dle § 58 zákona 111/1998 Sb. 365 890 1 588 – 

2 poplatky za úkony spojené s příjímacím řízením (§ 58 odst. 1) – 890 1 588 560

3 poplatky za nadstandardní dobu studia (§58 odst. 3) 344    

4 poplatky za studium v dalším stud. programu (§58 odst. 4) 21    

5 poplatky za studium v cizím jazyce (§58 odst. 5) – 0   

6 Úhrada za další činnosti poskytované vysokou školou (4) (5) 0 357 12 – 

7 úplata za poskytování programů CŽV (§ 60) mimo U3V – 357   

8 úplata za poskytování U3V –    

9  –    

10 Celkem 365 1 247 1 588 – 

9.2.3 Analýza nákladů

Celkové náklady za všechny činnosti fakulty dosáhly za rok 2015 částky ve výši 45 696,8 tis. Kč., přičemž 
podíl nákladů na výuku a vzdělávání (příspěvek MŠMT) na celkových nákladech činil 79,6 %. Nejvýznam-
nější nákladovou položkou z celkových nákladů tvoří osobní náklady, které zahrnují mzdové náklady, ná-
klady na sociální a zdravotní pojištění a ostatní sociální náklady. Tyto náklady činí celkem 27 938 tis. Kč, což 
představuje cca 61,2 % celkových nákladů. Jiné ostatní náklady ve výši 10 450 tis. Kč se podílí na celkových 
nákladech ve výši 24,7 %. Tato položka zahrnuje zejména náklady na tvorbu Fondu provozních prostředků, 
náklady na tvorbu stipendijního fondu, náklady na stipendia doktorských studijních programů, stipendia 
za tvůrčí činnost a tvůrčí výsledky, stipendia prospěchová a ostatní stipendia. Další položky představují 
náklady na příspěvek úrazové pojištění Kooperativa a náklady na neuplatněný nárok na DPH. 

Spotřeba materiálu celkem představuje částku ve výši 3 068 tis. Kč tj. 6,7 % celkových nákladů. Jedná se ze-
jména o náklady na nákup drobného hmotného majetku, knihy a časopisy, kancelářské potřeby, spotřebu 
materiálu na výpočetní techniku, čisticí prostředky aj.

Nákup služeb dosáhl částky ve výši 2.610 tis. Kč a zahrnuje zejména náklady na školení, kurzy, poštovní 
a tel. poplatky, revize, náklady na BOZP, poradenskou činnost aj.

Vnitronáklady na služby představují částku ve výši 435,47 tis. Kč tj. 0,95 % celkových nákladů. Tato položka 
zahrnuje zejména náklady na reklamní kampaň UP , náklady na výrobu skript a publikací, náklady na auto-
dopravu aj.

Objem odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku ve výši 1 193 tis. Kč se podílí cca 2,8 % 
na  celkových nákladech. 
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9.3 Vývoj fondů fakulty
V rámci vývoje finančních prostředků v jednotlivých fondech byl za účetní období roku 2015 účetního období 
vykázán níže uvedený zůstatek fondů, které jsou tvořeny v souladu s § 18 č. 111/1998 Sb. o vysokých školách. 
Bližší informace o stavu jednotlivých fondů, tvorbě a čerpání jsou uvedeny v následujících tabulkách.

9.3.1 Výše převodu do Fondu provozních prostředků 

FZV UP Tvorba FPP ze zůstatku příspěvku 

Celkem 9 680

Tvorba FPP                 (v tis. Kč)

9.3.2 Fond reprodukce investičního majetku

Stav k 1. 1. 2015 3 236

Tvorba

z odpisů 0
ze  zisku za předchozí rok 254
příjmy z prodeje nehm. a hmot.dlouhod.majetku  
ze zůstatku příspěvku  
zůstat.cena nehm. a hmot.dlouhod. majektu  
ostatní příjmy celkem (1)  
Převod z fondů celkem 0
v tom: z fondu odměn  
             z fondu provozních prostředků  
             z rezervního fondu  

Celkem 254

Čerpání

Investiční celkem 0
v tom: stavby  
             stroje a zařízení  
             nákupy nemovitostí  
             ostatní inv. užití (1)  
Neinvestiční celkem (1)  
Převod do fondů celkem 0
v tom: do fondu odměn  
             do fondu provozních prostředků  
             do rezervního fondu  

Celkem 0

Stav k 31. 12. 2014 3 490

(v tis. Kč)
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9.3.3 Stipendijní fond

Stav k 1. 1. 2015 934

Tvorba

poplatky za studium dle § 58 zákona 111/81998 Sb. (1) 365
daňově uznatelné výdaje podle zák. 586/1992 Sb. o daních z příjmů  
ostatní příjmy (2)  

Celkem 1 166
Čerpání Celkem 133

9.4 Stav a pohyb majetku

9.4.1 Inventarizace

Inventarizace majetku FZV UP byla provedena k datu 31. 10. 2015 v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví v platném znění a Příkazem kvestora UP č. B3-14/1-PK ze dne 24. 09. 2015. Účetní hodnota 
inventarizovaného majetku představovala v pořizovacích cenách částku 22 554,38 tis. Kč, fyzický stav ma-
jetku k datu inventarizace činil 22 535,43 tis. Kč. Inventarizací byl zjištěn inventarizační rozdíl mezi fyzickým 
a účetním stavem ve výši – 18,87 tis. Kč. 

9.4.2 Stav majetku k 31. 12. 2015

Hodnota majetku dle tříd majetku k 31. 12. 2015              (v tis. Kč)

Název třídy majetku
Pořizovací 

cena majetku 
v tis. Kč

Odpisy 
majetku

Zůstatková 
cena majetku 
k  31. 12. 2015

1301 Software 1 584,52 1 299,43 285,09

2205 Stroje, přístroje a zařízení 7 100,34 5 527,90 1 572,44

2801
Drobný dlouhodobý hmotný 
majetek do r. 2002

401,59 401,59 0

3201 Umělecká díla 105,30 0 105,30

3202 Umělecká díla – insignie 467,90 0 467,90

9731 Drobný nehm. majetek 126,03 0 126,03

9732 Operativní  evidence NM 39,51 0 39,51

9733 Ocen. práva nad 7000 Kč 0 0 0

9741 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 14 296,50 0 14 296,50

9742 Operativní  evidence HM 10,38 0 10,38

Celkem 24 132,07 7 228,92 16 903,15

(v tis. Kč)
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9.5 Závěr
Hospodaření fakulty ovlivnil další pokles financovaných studentů a tedy i zdrojů poskytovaných formou 
příspěvku MŠMT. I přes výše uvedenou situaci se podařilo dosáhnout kladného hospodářského výsledku. 
Strategickým záměrem fakulty v roce 2015 bylo kumulovat prostředky ve vlastních fondech, zejména ve 
Fondu provozních prostředků a Fondu reprodukce investičního majetku pro zajištění budoucích provoz-
ních potřeb v dalších letech v souvislosti s  klesajícím počtem financovaných studentů a tím snižujícím se 
příspěvkem na výuku a vzdělávání z MŠMT.



56 57

Výroční zprávu zpracovali:
Mgr. Lenka Doleželová
MUDr. Jan Galuszka, Ph.D.
Ing. Alena Cholinská
Ing. Irena Jedličková
prof. MUDr. Milan Kamínek, Ph.D.
Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D.
Mgr. Romana Schneeweissová
doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA

Autor fotografií:
Univerzita Palackého v Olomouci

Vydavatel:
Fakulta zdravotnických věd
Univerzita Palackého v Olomouci

Sazba a grafická úprava:
Mgr. Šárka Rýznarová

Olomouc 2016


	Úvodní slovo děkana FZV UP
	Obsah
	1. Základní informace a řídící struktura FZV UP
	Název a adresa fakulty
	Organizační schéma FZV UP
	Vedení FZV UP 
	Akademický senát FZV UP 
	Vědecká rada FZV UP 
	Disciplinární komise FZV UP 
	Etická komise FZV UP 
	Kolegium děkana FZV UP 

	2. 	Studium a vzdělávací činnost
	2.1 	Seznam akreditovaných studijních programů na FZV UP v Olomouci 

	2.2	Další vzdělávací aktivity mimo uskutečňování 	akreditovaných studijních programů
	2.3 Studenti
	2.4 Absolventi
	2.5 Přijímací řízení
	2.6 Sociální záležitosti studentů 
	2.7 Celoživotní vzdělávání
	2.8 Vnitřní hodnocení kvality výuky
	2.9 Kvalita a kultura akademického života

	3. Výzkumná, vývojová a další tvůrčí činnost 
	3.1 Granty, projektová činnost
	3.2 Publikační činnost
	3.3 Ediční činnost
	3.4 Konference, workshopy, sympozia
	3.5 SVOČ

	4. 	Spolupráce FZV s institucemi v regionu, propojení teorie a praxe
	5. Pracovníci FZV
	5.1 Pracovníci a mzdové prostředky za rok 2015
	5.2 Akademičtí a vědečtí pracovníci FZV (přepočtené počty)
	5.3 Kvalifikační a věková struktura akademických pracovníků 
	5.4  Rozsah pracovních úvazků a nejvyšší dosažená kvalifikace 
	5.5 Počet akademických pracovníků s cizím státním občanstvím
	5.6  Počty nově jmenovaných docentů a profesorů
	5.7 Počet odborníků z aplikační sféry podílejících se na výuce

	6. Další činnosti FZV
	6.1 Odborný časopis Profese online (ISSN 1803-4330)

	7. Internacionalizace FZV UP
	8. Knihovna FZV
	9. Zpráva o hospodaření FZV UP
	9.1.2  Výkaz zisku a ztrát 
	9.1.3 Hospodářský výsledek 
	9.1.4 Financování vzdělávací, výzkumné, vědecké a další tvůrčí činnosti za rok 2015
	9.2 Analýza výnosů a nákladů 
	9.2.1 Analýza výnosů
	9.2.2 Vlastní výnosy
	9.2.3 Analýza nákladů

	9.3 Vývoj fondů fakulty
	9.3.1 Výše převodu do Fondu provozních prostředků 
	9.3.2 Fond reprodukce investičního majetku
	9.3.3 Stipendijní fond

	9.4 Stav a pohyb majetku
	9.4.1 Inventarizace
	9.4.2 Stav majetku k 31. 12. 2015

	9.5 Závěr


