Zdravotně sociální fakulta
Ostravské univerzity v Ostravě

V ÝROČNÍ Z PRÁVA
za rok 2007

Rok 2007 lze pro ZSF OU hodnotit jako rok relativně příznivý, a to jak z pohledu
studijní oblasti (počet studentů, uplatnitelnost absolventů po skončení studia, akreditace
nových studijních oborů i reakreditace - viz dále, kap. 1.), dále také ve vědě a výzkumu (i
když je nutno konstatovat, že fakulta má v této oblasti stále relativně značné rezervy!), tak i
z hlediska zahraničních vztahů, ve kterých pokračoval poměrně příznivý trend jejich dalšího
rozvoje a posilování.
Největším problémem (a současně i příslibem) fakulty je její umístění v areálu Zábřeh,
pro rozvoj kteréhož chystá fakulta své programy v rámci Operačních programů.

1. STUDIJNÍ A PEDAGOGICKÁ ČINNOST ZSF OU V ROCE 2007
V průběhu roku 2007 fakulta pokračovala v rozvoji nabídky studijních oborů se
zdravotnickým zaměřením. Přihlášku ke studiu si rámci řádného i dodatečného přijímacího
řízení podalo celkem 1590 uchazečů, z nichž nastoupil ke studiu přibližně každý čtvrtý
zájemce. Přijímací řízení bylo organizováno převážně ve spolupráci s agenturou SCIO a první
část byla uzavřen v červnu 2007.
V červnu také proběhly státní závěrečné zkoušky, fakultu opustili první absolventi
v oboru zdravotnický záchranář. 13. července pak proběhly slavnostní promoce 236
absolventů fakulty v 10 různých studijních oborech.
Koncem srpna pak byli zapsáni ke studiu noví studenti prvních ročníků, celkem
nastoupilo 460 nových studentů.
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V září 2007 zahájila fakulta další akademický rok 2007/2008 s nabídkou studia v 9
bakalářských oborech (z toho 3 v prezenční i kombinované formě studia), 2 navazujících
magisterských, jednom pětiletém magisterském a jednom doktorském studijním oboru. Ke dni
31.10.2007 měla fakulta v těchto oborech celkem 1110 studentů.
Novinkou byly 3 obory v kombinované formě studia, fakulta tak otevřela možnosti
studia také pro uchazeče, kteří již ve zdravotnictví pracují a chtějí si zvýšit kvalifikaci
bakalářským studiem – jde o profesi všeobecné sestry, porodní asistentky a radiologického
asistenta.
V říjnu 2007 se konaly také slavnostní imatrikulace nových studentů, promoce dalších
18 absolventů a slavnostní imatrikulační ples.
Fakulta v roce 2007 zahájila i vzdělávání v oblasti celoživotního vzdělávání – byla
zahájena výuka v programu CŽV v rámci akreditovaného studijního oboru Společenská
patologie a logistika terénních rizikových situací, byla získána akreditace specializačního
vzdělávání Ošetřovatelská péče v pediatrii (výuka zahájena 2008) a certifikovaného kurzu
Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence (výuka zahájena 2008). V rámci
projektu OU pro výuku v modulárním systému studia fakulta nabídla modul Zdravotník
zotavovacích akcí, k jehož uskutečňování získala akreditaci MŠMT. Absolventi tak získají
osvědčení opravňující k výkonu funkce zdravotníka zotavovacích akcí podle příslušné
zákonné normy. Studium v modulu zahájilo 85 studentů, v zimním semestru úspěšně ukončilo
modul 67 studentů, ostatní pokračují v roce 2008.

2. VĚDECKÁ A VÝZKUMNÁ ČINNOST V ROCE 2007
a) Grantové aktivity:
Řešené projekty:
1) projekty evidované v CEP:
 NR8556 prof. MUDr. Zdeněk Jirák, CSc.: Longitudinální prospektivní
studie rizika nádorových onemocnění u pracovníků exponovaných prachu s
obsahem krystalické formy oxidu křemičitého v České republice, řešený
2005-2009
 prof. MUDr. Zdeněk Jirák, CSc., spoluřešitelský: Ověření všesměrového
elektronického kulového teploměru Jokl-Jirák a vypracování normativů pro
hodnocení stereoteploty
 GA ČR: prof. PhDr. Jan Keller, CSc., spoluřešitelský: Změny na trhu práce
a perspektivy vzdělanosti v České republice
2) FRVŠ
 Ing. Karel Doležal: Inovace předmětů Sebeobrana záchranáře a Taktika
rizikové situace pro jiné Bc. obory na ZSF OU
3) ESF – OP RLZ
 MŠMT: Doc.PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.: Mentor klinické praxe v
ošetřovatelství a porodní asistenci, 2005-2008
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MŠMT: RNDr. Rostislav Matera, RNDr. Hana Sochorová, Ph.D.: Rozvoj
studijních oborů Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity v Ostravě
v oblasti zdravotnické informatiky pro zvýšení uplatnitelnosti absolventů
na trhu práce, 2006-2008
MŠMT: Mgr. Věra Holasová: Zvýšení připravenosti studentů sociální
práce na měnící se požadavky a potřeby budoucích zaměstnavatelů pomocí
kvalitnějšího vzdělávání v oblasti odborné praxe studentů, 2006-2008
MPSV: Zadání veřejné zakázky z OP RLZ: Mgr. Radim Kvasnička(KSP):
Zajištění vzdělávání metodiků a koordinátorů sociální péče o osoby
společensky nepřizpůsobivé
MŠMT ESF OP RLZ: OU jako spoluřešitel s UPOL: doc. MUDr. Jaroslav
Slaný, CSc.: Zavedené principů medicíny založené na důkazu do výuky na
vysokých školách
OP RLZ: OU jako spoluřešitel s DROM Brno: doc. PhDr. Darja Jarošová,
Ph.D.: Zdravotně sociální pomocníci ve vyloučených lokalitách
(SASTIPEN ČR), 2005-2007
MŠMT ESF OP RLZ: OU jako spoluředitel: RNDr. Rostislav Matera:
Implementace systému kombinovaného vzdělání pro nelékařské obory
Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

4) OSTATNÍ
 doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.: Mezinárodní sympozium
ošetřovatelství, Dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy
 Mgr. Dana Nedělníková, Ph.D.: Podpora vytváření systému terénní sociální
práce – vytvoření vzdělávacího programu a jeho pilotní ověření – veřejná
zakázka MPSV
5) IGS ZSF OU





Mgr. Zavadilová: Posouzení účinnosti intervenčního programu redukce
nadváhy a obezity změnou pohybového a výživového systému – II. etapa
Mgr. Marek Bužga: Pilotní projekt – Epidemiologická studie změn
metabolismu u pacientů po amputacích dolních končetin
Mgr. Radka Bužgová: Sociální, zdravotní a etické aspekty týrání,
zneužívání a zanedbávání seniorů
Mgr. Klára Janoušková: Strategie harmonizace péče o dítě a zaměstnání a
konstruování diskurzu mateřství

Podané v roce 2007 pro následující řešitelské období:


1. FRVŠ:
Mgr. Renata Zoubková: Tvorba nového studijního
"Individualizované ošetřovatelské koncepty v intenzivní péči"
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předmětu







PhDr. Jarmila Kristiníková, Ph.D.: Zřízení výukového a experimentálního
pracoviště pro protetiku a ortotiku
Prof. MUDr. Zdeněk Jirák, CSc.: Laboratoř pro praktickou výuku
fyziologie práce - financovaný
2. Rozvojový projekt na rok 2007
Ing. MUDr. Miroslav Přádka, Ph.D.: Rozvoj centra transmisní elektronové
mikroskopie
spoluřešitelský s ČVUT, VŠB-TU: doc. MUDr. Miroslav Janura, Dr. :
Národní laboratoř výuky biomechatroniky – společná laboratoř ČVUT,
VŠB-TU a OU
3. IS OU




MUDr. Milena Menzlová: Biologické hodnocení rizika dopravního hluku
Prof. MUDr. Zdeněk jirák, CSc.: Výzkum kombinovaných fyzikálních
faktorů pracovního prostředí a jejich měření - reakce organismu na
nerovnoměrnou radiačně-konvekční zátěž v experimentálních podmínkách
v klimatické komoře

4. Statutární město Ostrava, účelové dotace:



doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.: Mezinárodní sympozium ošetřovatelství
Mgr. Sabina Psennerová: Den první pomoci 2008

b) Ediční činnost
Ediční plán pro rok 2007 byl velmi obsáhlý, vyhotovení některých skript bylo přesunuto na
další rok. Zdravotně sociální fakulta vydala v roce 2007 tyto publikace:
978-80-7368-227-9

sborník

KHS

978-80-7368-228-6

skripta

Igor Dvořáček

Slezské dny preventivní medicíny
Medicínské právo pro
zdravotnické pracovníky

Klára Janoušková
Darja Jarošová

Sborník textů k projektu Zajištění
vzdělávání metodiků a
koordinátorů
Ošetřovatelská diagnostika

978-80-7368-231-6

sborník
monografie
brožura
studijní

978-80-7368-232-3
978-80-7368-233-0
978-80-7368-234-7
978-80-7368-235-4

sborník
skripta
skripta
skripta

978-80-7368-329-0
978-80-7368-330-6

příručka
sborník

978-80-7368-229-3
978-80-7368-230-9

Hana Sochorová
ZSF OU
Marek Smetana
Zdeněk Jirák
Jitka Svobodová
Projekt, Radim
Kvasnička
Samuel Lvončík
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Studijní brožura
Sborník příspěvků ze SVK ZSF
OU 2007
Vybrané kapitoly civilní ochrany
Fyzilogie - 2. vydání
Psychiatrie
Příručku pro metodiky sociální
prevence a sociální kurátory
Kongres Pracovního lékařství

978-80-7368-331-3
978-80-7368-332-0
978-80-7368-333-7

sborník
sborník
sborník

978-80-7368-334-4

skripta

978-80-7368-335-1

skripta

978-80-7368-336-8
978-80-7368-337-5
978-80-7368-338-2
978-80-7368-461-7
978-80-7368-462-4
978-80-7368-463-1
978-80-7368-464-8
978-80-7368-465-5
978-80-7368-466-2

sborník
skripta
skripta
skripta
skripta
skripta
skripta
skripta
skripta

Jaroslav Horáček
Jan Dostalík
Milan Grundmann
Eva Zacharová,Jitka
Šimíčková
Josef Nekula, Jana
Chmelová
Jitka Zemanová,
kolektiv
Marek Smetana
Darja Jarošová
Bohdana Dušová
Renáta Zoubková
Sabina Psennerová
Hana Tomášková
Marek Bužga
Hana Sochorová

15. sjezd patologů
15. sjezd patologů
III.Čsl.konferenci klin.farmak.
Zdravotnická psychologie
Základy zobrazování magnet.rez.
Urgentní medicína,Dostálovy dny
IZS a jeho složky
Organizace a řízení zdravotnictví
Chronická bolest
Prakt.cvičení z neodkladné péče
Prakt.cvičení z 1. pomoci
Základy biostatiky
Praktická cvičení z fyziologie
Základy biofyziky - 2. vydání

c) Studentské vědecké konference
SVK na ZSF OU konaná dne 25.4.2007
Na SVK bylo prezentováno celkem 36 příspěvků ve 4 sekcích. Účast byla mezinárodní a
meziuniverzitní: vystoupili studenti z VŠB Ostrava, JLF Martin, ZSF JU České Budějovice a
ZSF OU. Sekce Zobrazovací metody, Ochrana veřejného zdraví, Ošetřovatelství,
Kombinovaná. Každá sekce měla své předsedající odborníky, kteří na závěr vyhodnotili
nejlepší práci, příp. práce. Staly se jimi:
Sekce Zobrazovací metody: za vítězné byly vyhlášeny dva příspěvky vzhledem k velkému
počtu prezentací – své práce představilo 15 autorů či autorských týmů.
Přednáška Zobrazovací metody ve veterinárním lékařství autorek Mileny Bullové, Evy
Tomečkové a Zuzany Mlčochové ze ZSF OU
a
přednáška Černobyl – 21 let poté autorek Terezy Spáčilové a Lenky Králové ze ZSF OU
Sekce Ochrana veřejného zdraví: vystoupilo 6 autorů. Komise shledala všechny příspěvky
velmi kvalitní a stanovila následují pořadí na prvních třech příčkách:
Ocenění za nejlepší přednášku si odnesla Lucie Suchánková (ZSF OU) s příspěvkem
Biologické hodnocení rizika hluku v tiché a hlučné části Ostravy
Na 2. místě skončila Kamila Jančová a příspěvek Možnosti dotazníků při šetření zdravotního
stavu. Srovnání ,,sluchových dotazníků“ od obyvatel různých lokalit a jejich částečná
valorizace a na 3 místě pak Lenka Malechová s příspěvkem Ekonomické aspekty očkování
proti invazivním pneumokokovým onemocněním.
Sekce Ošetřovatelství: vystoupilo 6 autorů.
Vítězství získala Mariana Volfová z Jesseniovy lékařské univerzity v Martině s příspěvkem
Compliance u seniorov.
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Sekce Kombinovaná: bylo prezentováno 9 prací s několika oborů, proto rozhodování o
nejlepším příspěvku bylo zvlášť složité. Nakonec komise stanovila toto pořadí:
1. místo: Jaroslav Pekara (ZSF OU): Průzkum napadení zdravotnických záchranářů
místo a 3. místo se stejným počtem bodů: Eva Lysová (ZSF OU): Srovnání výsledků
různých metod stanovení podílu tělesného tuku a autorský kolektiv Martin Jožák, Pavel
Kubíček, Filip Zelenka, Marek Záhorský (ZSF OU): Pocit bezmoci.
d) Doktorské studium – Ph.D.
Dne 22.6.2007 proběhla úspěšně obhajoba tří disertačních prací:
Mgr. Dana Nedělníková: ,,Teoretické vymezení sociální práce se skupinami“
Mgr. Anna Krausová: ,,Komunitní vzdělávání jako přístup k řešení problému sociální
exkluze“
Mgr. Petr Wija: ,,Stárnutí a sociální politika: otázky pro stárnoucí společnost“
e) publikační činnost akademických pracovníků ZSF OU
Části monografických publikací, statě: 26
Článek ve sborníku: 109
Články v seriálových publikacích: 157
Edice děl: 2
Monografie: 12
Odborný posudek, recenze: 12
Prezentace na konferencích a odborných seminářích v ČR: 147
Prezentace na kongresech a seminářích v zahraničí: 47
Působení v zahraničí: 9
Učební texty: 18

3. MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
Program LLP Erasmus
V r. 2007 došlo k mírnému nárustu počtu uzavřených bilaterálních smluv v rámci
programu LLP Erasmus na 46 smluv se 43 univerzitami v 20 zemích EU. (KSP 28, ÚOM 11,
KRE 3, ÚPA 1, ÚOVZ 2, ÚZM 1. Ve srovnání s rokem 2006 klesl počet výjezdů
akademických pracovníků za účelem výuky, počet studentů i přijatých vyučujících. Naopak
stoupl počet přijatých studentů.
Výjezdy vyučující
Výjezdy studenti
Přijatí vyučující
Přijatí studenti

KSP ÚOPA KRE ÚOVZ Celkem
9
13
1
23
5
10
6
21
9
4
1
14
3
1
2
6

6 studentek z ÚOM se zúčastnilo pobytu na Intenzivním programu v Holandsku a Skotsku.
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4 absoventky z KSP se zúčastnily praktické stáže v Rakousku a Skotsku v rámci programu
Leonardo.
Ostatní zahraniční spolupráce:
Katedra rehabilitace uzavřela smlouvu v rámci Intenzivního programu Erasmus
s finskou univerzitou v Jyväskylä a stala se partnerem projektu Gerontechnology and
Therapeutical Exercise.
Ústav ošetřovatelství a porodní asistence je od r. 2005 členem evropské sítě vysokých
škola Florence Network, partnerem v Intenzivních programech Erasmus v Holandsku a Velké
Británii a má uzavřenou bilaterální smlouvu o spolupráci s JLF Martin na Slovensku.
Pokračuje spolupráce s Northern University of Arizona – USA, zahájená v r. 2006.
V listopadu 2007 navštívila ved. Ústavu doc. Jarošová Ghanu v Africe na pozvání Narh-Bita
School of Nursing v Temě a v prosinci 2007 byla podepsána mezi OU a Narh-Bita School
bilaterální smlouva o spolupráci (výměna ak. materiálů a informací, učitelské a studentské
mobility, společný výzkum a publikování, účast na seminářích a speciálních krátkodobých
akcích).
Katedra sociální práce je partnerem projektu SOWOSEC – Social Work and Social
Economy, jehož nositelem je FH Campus Wien. Cílem je příprava společného magisterského
studijního programu spolu s Německem, Francií, Maďarskem, Polskem a Slovenskem.
Kancelář ECSPRESS – disponuje databází 355 adres ze 41 zemí západní, střední a východní
Evropy, bývalého Sovětského svazu, USA a Austrálie. Prostřednictvím databáze distribuuje
informace o konferencích, výzkumných a vzdělávacích projektech, seminářích, letních
školách i o možnostech publikovat. Díky ECSPRESS našla řada škol střední a východní
Evropy partnery v rámci programu Erasmus nejen v západní Evropě, ale rozvinula se
spolupráce mezi školami tohoto regionu navzájem.
Katedra sociální práce pořádala v dubnu 2007 Jarní školu sociální práce, které se zúčastnili
studenti doktorského a magisterského programu sociální práce a profesoři univerzit z Finska,
Francie, Německa, Slovenska a Velké Británie.
Výsledkem spolupráce Katedry sociální práce se zahraničními vysokými školami
v Evropě a výsledkem snah o prohloubení výzkumu v sociální práci bylo v roce 2007 založení
European Research Institut for Social Work se sídlem na Ostravské univerzitě.
Zakládající listina ERIS uvádí následující poslání institutu: „ERIS bude realizovat
v partnerských zemích i mimo ně vysoce kvalitní výzkumné projekty a bude vytvářet vysoce
kvalitní vzdělávací materiály pro studijní programy sociální práce“.
a. Zakládající evropské univerzity:
•
•
•
•
•
•
•

Ostravská univerzita v Ostravě
Catholic University of Eichstätt-Ingolstadt (D)
University of Hertfordshire (GB)
Université Catholique de Lille (F)
University of Kuopio (Fin)
Trnavská Univerzita v Trnavě (SK)
Catholic University of Nordrhein-Westfalen (D)

b. Cíle ERIS:
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•
•
•
•
•
•

Zabývat se výzkumem (klást důraz zejména na srovnávací výzkumy a
ucházet se o podporu výzkumných projektů na evropské úrovni).
Vytvářet databázi informací (o realizovaných výzkumných projektech,
disertačních pracích, publikacích, vydavatelská činnost).
Podporovat odborný růst nových vědeckých pracovníků z řad studentů
i akademických pracovníků.
Nabízet expertízy politikům i agenturám sociální práce po celé Evropě.
Být zdrojem znalostí a dovedností pro vytváření dobré praxe sociální práce
v celé Evropě.
Nabízet rozvoj vědomostí a dovedností pro managery i sociální pracovníky
z praxe.

Spolupráce v rámci ERIS umožní promítnout aktuální výsledky výzkumu na evropské
úrovni do vzdělávacího procesu na FSS. Zároveň umožní pedagogům i studentům získávat
zpětnou vazbu na evropské úrovni.

Výroční zprávu předkládá

Doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.
Děkan ZSF OU
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