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Ústí nad Labem 16. 9. 2019 
 
SETKÁNÍ ZDRAVOTNICKÝCH FAKULT 
 
Na pozvání děkana Fakulty zdravotnických studií UJEP (FZS UJEP),  
doc. PhDr. Zdeňka Havla, CSc., zavítalo dne 11. 9. 2019 do Ústí nad Labem 
vedení stejnojmenné fakulty z Plzně, Fakulty zdravotnických studií 
Západočeské univerzity v Plzni (FZS ZČU). Přítomen byl i děkan FZS ZČU, 
PhDr. Lukáš Štich. 
 
Hlavním tématem jednání byly nové studijní programy, investiční záměry a hlavně 
společně připravovaný projektový záměr.  
 
Doc. Zdeněk Havel seznámil plzeňské kolegy s aktuálním úspěchem, nově 
akreditovaným navazujícím magisterským studijním programem Organizace a 
rozvoj zdravotnických zařízení, v němž ústecká zdravotnická fakulta 
v nadcházejícím akademickém roce poprvé zahájí výuku. Spolupracovat bude 
v rámci tohoto studijního programu s další ústeckou fakultou, fakultou sociálně 
ekonomickou.  
 
„Děkan FZS ZČU, dr. Lukáš Štich, nás pro změnu informoval o záměru rozšířit 
působnost své fakulty na detašované pracoviště do Chebu,“ říká proděkan pro 
rozvoj a kvalitu RNDr. Karel Hrach, Ph.D. 
 
Děkani obou fakult se vzájemně informovali také o investičních záměrech pro 
nejbližší období. V případě FZS UJEP půjde o zahájení výstavby zcela nové 
fakultní budovy v areálu ústecké Masarykovy nemocnice, v případě FZS ZČU o 
pokračování velkorysé rekonstrukce fakulty v centru Plzně, náročnější o to, že se 
jedná o budovu historicky cennou.  
 
„Obě fakulty spojuje nejen stejný název, ale i velmi podobná struktura studijních 
programů. Shodně vzdělávají studenty v programu Všeobecné ošetřovatelství, 
Porodní asistence a ve studijním programu Ergoterapie a Fyzioterapie. Na FZS 
ZČU mají akreditovány navíc také programy Radiologická asistence, Zdravotnické 
záchranářství, Ortotik-protetik a Zdravotní laborant. První dva ze jmenovaných 
programů již připravuje k akreditaci také FZS UJEP,“ doplňuje proděkan Hrach.  
 
Je tedy zákonité, že obě fakulty hodlají i v budoucnosti úzce spolupracovat. 
Během setkání proto proběhla velmi intenzivní porada nad společně chystaným 
projektovým záměrem, jehož hlavním cílem bude stanovení metodiky pro 
hodnocení kvality bakalářských profesně zaměřených studijních programů 
v oblasti přípravy odborníků pro zdravotnictví. Jak uvedla proděkanka pro studium 
FZS UJEP dr. Tichá: „Tato kritéria ve svém důsledku povedou ke zvyšování 
úrovně výstupních odborných dovedností a obecných způsobilostí absolventů. 
Očekávaným přínosem bude i následné zvyšování kvality poskytované zdravotní 
péče.“ 
 
Fotografie k volnému užití: Vizualizace nové budovy FZS UJEP v Masarykově 
nemocnici v Ústí nad Labem 
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