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PROGRAMY A OBORY FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ UJEP

Tříleté bakalářské studijní programy  
a obory FZS UJEP – prezenční  

forma studia 

studijní program: B5341 Ošetřovatelství

studijní obor: 5341R009 Všeobecná sestra

studijní program: B5349 Porodní asistence

studijní obor: 5341R007 Porodní asistentka

studijní program: B5345 Specializace 
ve zdravotnictví

studijní obor: 5342R002 Ergoterapie

studijní obor: 5342R004 Fyzioterapie

Tříleté bakalářské studijní programy  
a obory FZS UJEP – kombinovaná  

forma studia a celoživotní vzdělávání

studijní program: B5341 Ošetřovatelství

studijní obor: 5341R009 Všeobecná sestra

studijní program: B5349 Porodní asistence

studijní obor: 5341R007 Porodní asistentka

studijní program: B5345 Specializace 
ve zdravotnictví

studijní obor: 5342R002 Ergoterapie

studijní obor: 5342R004 Fyzioterapie

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ UJEPVEDENÍ FAKULTY

DĚKAN: doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc.

PRODĚKAN PRO STUDIUM: PhDr. Kateřina Vaníková, Ph.D.

PRODĚKAN PRO VĚDU A ZAHRANIČNÍ VZTAHY: PhDr. Hana Kynštová, Ph.D.

PRODĚKAN PRO ROZVOJ A TAJEMNÍK FAKULTY: Ing. Miloš Němeček

Fakulta zdravotnických studií UJEP (dále FZS) je 
nejmladší fakultou Univerzity J. E. Purkyně. Fa-
kulta byla založena 1. března 2012 transformací 
Ústavu zdravotnických studií UJEP (dále ÚZS). 
Vznik ÚZS v roce 2003 byl podmíněn novými 
oborovými požadavky na vzdělávání, spojený-
mi se vstupem ČR do EU, a požadavky zdravot-
nických pracovišť regionu. Terciární vzdělávání 
plynule navazuje na koncepci edukačního pro-
cesu zdravotnických oborů. Umožňuje získat 
způsobilost k výkonu nelékařských zdravot-
nických povolání a k výkonu činností souvise-
jících s poskytováním zdravotní péče. V oblasti 
vědy a výzkumu se jednotlivé katedry orientují 
na problematiku danou svými specifickými 
obory edukace, konkrétně všemi teoretickými 
a klinickými zdravotnickými a ošetřovatelskými 

obory s důrazem na ergoterapii, fyzioterapii, po-
rodní asistentku a všeobecnou sestru. 

Fakulta má akreditované 4 studijní obory – Ergo-
terapie, Fyzioterapie, Všeobecná sestra a Porodní 
asistentka – v prezenční i kombinované formě 
studia. Pro zvyšování kvalifikace akademických 
pracovníků a studentů byla zřízena dvě pracovi-
ště – Laboratoř pro studium pohybu a Laboratoř 
pro studium chronických onemocnění. Tato pra-
coviště realizují grantovou činnost akademických 
pracovníků i studentů a navazují spolupráci s dal-
šími výzkumnými pracovišti v ČR i mimo ni. FZS 
společně s Krajskou zdravotní, a. s., zřídila již osm 
klinik (neurochirurgická klinika, kardiologická kli-
nika, gynekologicko-porodnická klinika, klinika 
úrazové chirurgie, oční klinika, dětská klinika, 
klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní 
medicíny a klinika urologie a robotické chirurgie), 
kde se uskutečňuje klinická a praktická výuka 
v akreditovaných studijních programech a sou-
visející výzkumná a vývojová činnost. Od akade-
mického roku 2016/2017 spolupracuje fakulta též 
s nově zřízeným Oddělením sportovní medicíny 
Krajské zdravotní, a. s. Je navázána partnerská 
spolupráce s oborově příbuznými vysokými ško-
lami v Dánsku, Estonsku, Finsku, Chorvatsku, 
Litvě, Německu, Polsku, Portugalsku, Slovensku, 
Slovinsku, Španělsku a v Turecku. Na těchto vy-
sokých školách mohou studenti absolvovat část 
svého studia v rámci programu Erasmus+, případ-
ně v rámci tohoto programu vycestovat na praktic-
kou stáž do zahraničí.

Vedení FZS UJEP — druhý zprava doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc., vlevo Ing. Miloš Němeček, proděkan pro rozvoj a tajemník fakulty, 
druhá vlevo PhDr. Kateřina Vaníková, Ph.D., proděkan pro studium, vpravo PhDr. Hana Kynštová, Ph.D.,  

proděkan pro vědu a zahraniční vztahy
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VŠEOBECNÁ SESTRA  
– KATEDRA OŠETŘOVATELSTVÍ A PORODNÍ ASISTENCE

studijní program: Ošetřovatelství
studijní obor: Všeobecná sestra
typ studia: bakalářské

délka studia: tříleté

forma studia: prezenční, kombinovaná

ukončené: státní závěrečnou zkouškou 

obhajobou bakalářské práce

získaný titul: Bc. 

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ
Studium v oboru Všeobecná sestra otevírá cestu na široký 
evropský zdravotnický pracovní trh. Absolventům přináší 
mnoho možností uplatnění v oblasti péče o zdraví, preven-
ce vzniku onemocnění a komplikací a v neposlední řadě za-
jištění důstojného stáří. 
Propojení teoreticko-praktické výuky garantuje odborníky 
– profesionály v péči o jedince, rodinu a komunitu. Absol-
vent získá dovednost naslouchat, sestavit individuální plán 
ošetřovatelské péče, vše kvalitně zrealizovat a vyhodnotit. 
Součástí studia je i příprava na výzkumně-vědeckou práci 
s odbornou prezentací – studium je ukončeno obhajobou 
bakalářské práce, u níž student prezentuje odborné doved-
nosti sběru klinických dat s cílem zvýšit kvalitu ošetřovatel-
ské péče.
V rámci Dne otevřených dveří pořádaných na FZS jsou pra-
covníky kompetentně zodpovězeny zájemcům všechny 
otázky týkající se studia. Katedra se podílí na pořádání 
univerzitních Dnů vědy a umění, pořádá Kurzy první pomoci 
a sebeobrany, spolupracuje s klinikami Krajské zdravotní, a. s., v Ústí nad Labem na projektech v oblasti výzkumu. Nové 
poznatky jsou prezentovány na odborných konferencích. Studenti jsou rovnocennými partnery akademických pracovníků 
v oblasti výuky, vzdělávání, vědy i výzkumu.

Odborná výuka oboru Všeobecná sestra

Odborná výuka oboru Všeobecná sestra

Den otevřených dveří

PORODNÍ ASISTENTKA  
– KATEDRA OŠETŘOVATELSTVÍ A PORODNÍ ASISTENCE

studijní program: Porodní asistence
studijní obor: Porodní asistentka
typ studia: bakalářské

délka studia: tříleté

forma studia: prezenční, kombinovaná

ukončené: státní závěrečnou zkouškou 

obhajobou bakalářské práce

získaný titul: Bc. 

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ
Studijní obor Porodní asis-
tentka vychovává odborníky, 
kteří pečují o ženu v prů-
běhu celého jejího života. 
Jsou schopni poskytnout 
potřebný dohled, základ-
ní a specializovanou péči 
bez odborného dohledu 
těhotným, rodícím ženám, 
šestinedělkám. Absolvent-
ka studia je schopna také 
pečovat o fyziologického 
i patologického novorozen-
ce, kojence a zprostředkovat 
lékařskou pomoc. V přípa-
dě nedostupnosti lékařské pomoci je schopna poskytnout neodkladnou 
pomoc. Standardizovaná kvalitní péče je poskytována formou ošetřova-
telského procesu. Součástí vzdělávacího programu jsou preventivně edu-
kační činnosti zaměřené zejména na oblast gynekologie a porodnictví, 
prenatální péči, předporodní přípravu, porod, šestinedělí, laktační pora-
denství, péče o novorozence, v neposlední řadě prevence a minimalizace 
rizikových faktorů vzniku onemocnění. Komplexní ošetřovatelskou péči 
uzavírá poradenství v socioprávní oblasti. V průběhu studia mají absol-
ventky možnost spolupracovat s akademickými pracovníky v rámci vedení 
předporodních kurzů, které jsou zajišťovány studentkami na akademické 
půdě pod odborným dohledem garanta. Předporodní kurzy probíhají již 
čtvrtým rokem, sestávají z pěti lekcí, během nichž se ženy dozví potřebné 
informace a praktické rady týkající se období těhotenství, porodu, šesti-
nedělí, kojení a péče o novorozence. Součástí kurzu je možnost prohlídky 
porodního sálu Krajské zdravotní, a. s., v Ústí nad Labem. Ženy absolvující 
tento kurz po své zkušenosti vždy kladně hodnotí zejména jeho vedení 
a kvalitu. V oblasti výzkumu mají studenti možnost sběru klinických dat 
ve spolupráci s Gynekologicko-porodnickou klinikou Krajské zdravot-
ní, a. s. Své zkušenosti mohou prezentovat při obhajobě bakalářských 
prací či na odborných konferencích, čímž přispívají ke zvyšování kvality 
ošetřovatelské péče nejen v oblasti zdraví ženy, ale i v rámci rodiny či 
komunity.

Předporodní kurz

 Praxe

Výuka

3. Mezinárodní konference FZS UJEP
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ERGOTERAPIE – KATEDRA ERGOTERAPIE

studijní program: Specializace  
ve zdravotnictví

studijní obor: Ergoterapie
typ studia: bakalářské

délka studia: tříleté

forma studia: prezenční, kombinovaná

ukončené: státní závěrečnou zkouškou

obhajobou bakalářské práce

získaný titul: Bc.

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ
Studijní obor Ergoterapie připravuje studenty pro práci er-
goterapeuta, tedy odborníka, který využívá jako prostředek 
i cíl léčby smysluplných činností z oblastí soběstačnosti, 
pracovních i zájmových činností.
Ergoterapeut se věnuje osobám se zdravotním postižením 
v různých typech zdravotnických a sociálních zařízení. Ob-
vykle pracuje jako člen rehabilitačního týmu, kde zajišťuje 
návaznost rehabilitace léčebné na ostatní složky rehabili-
tace ucelené. 
Studium umožňuje studentům získat speciální odborné 
vědomosti a dovednosti oboru. Praktická výuka probíhá 
ve specializovaných odborných učebnách fakulty a v průbě-
hu praxí a stáží na odborných pracovištích ve zdravotnic-
kých zařízeních a v zařízeních sociální péče.

FYZIOTERAPIE – KATEDRA FYZIOTERAPIE

studijní program: Specializace  
ve zdravotnictví

studijní obor: Fyzioterapie
typ studia: bakalářské

délka studia: tříleté

forma studia: prezenční, kombinovaná

ukončené: státní závěrečnou zkouškou

obhajobou bakalářské práce

získaný titul: Bc.

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ
Studijní obor Fyzioterapie připravuje studenty pro výkon po-
volání na specializovaných pracovištích léčebné rehabilita-
ce, na pracovištích pro léčbu bolesti, v lázních a léčebnách. 
Studium umožňuje studentům získat odborné znalosti, kte-
ré vyžaduje povolání fyzioterapeuta. 
Výuka je přednostně zaměřena na diagnostiku poruch funk-
ce především pohybového systému a na jejich komplexní 
léčbu v rámci fyzioterapie. Vedle důkladné teoretické pří-
pravy je kladen velký důraz na praktickou výuku. Ta probí-
há formou praktických cvičení v odborných učebnách, praxí 
a stážemi na odborných pracovištích.

OSTATNÍ AKTIVITY

Výuka fyzioterapie pomocí figurantů

Ergoterapeutická dílna

Hotové výrobky

Dánsko – Sjaelland

Cvičení na zdravá záda

Praktická výuka

 » ZAHRANIČNÍ 
AKTIVITY

Široká síť partnerských univer-
zit nabízí studentům mnoho 
možností výjezdů na studijní 
či praktickou stáž v rámci pro-
gramu Erasmus+. 
Studenti přijíždějící ze zahra-
ničních stáží si přivážejí nejen 
cenné zkušenosti a praktické 
dovednosti ze svého oboru, 
ale také nové životní impulzy 
z odlišného kulturního pro-
středí, nová přátelství, nové 
vzpomínky a dojmy. 

 » ERGOTERAPEUTICKÉ DÍLNY
Ergoterapeutické dílny vznikly rekonstrukcí přízemních 
prostor fakulty a jsou využívány pro výuku studentů oboru 
Ergoterapie. V těchto dvou kvalitně vybavených odborných 
učebnách, v nichž najdete mj. hrnčířský kruh, pec na vypa-
lování keramiky, šicí stroje či ruční lis, si studenti osvojují 
terapeutické techniky a postupy, které následně využívají 
při plnění odborných praxí. Součástí dílen je také bezbarié-
rová kuchyň s indukční deskou, troubou a ledničkou a bez-
bariérová koupelna s WC, kde se studenti při praktických 
cvičeních seznamují s problematikou sebeobsluhy lidí s tě-
lesným a zrakovým postižením.
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 » VĚDECKÁ A VÝZKUMNÁ ČINNOST, MOŽNOST ZAPOJENÍ PRO STUDENTY
Pro talentované a ambiciózní studenty je možnost začít s vlastní vědecko-výzkumnou činností již po prvním roce bakalář-
ského studia. V rámci tzv. „Studentské grantové soutěže“ mohou studenti předkládat projekty k tématům ze svého oboru, 
kterými se chtějí několik měsíců intenzivně zabývat. Vybrané projekty jsou podpořeny stipendiem do výše 15.000 Kč. Často 
jsou odstartováním rozsáhlejší vědecké činnosti a nezřídka předurčují odborné zaměření studenta. Celá řada těchto pro-
jektů poslouží jejich autorům později jako stabilní základ pro bakalářskou práci. Na FZS bylo obhájeno již několik prací, 
jejichž přínos pro vědu je zjevný. 

 » SPORT NA FZS UJEP
V rámci studia oboru Ergoterapie a oboru Fyzioterapie mají studenti mož-
nost zvolit si výběrový předmět Letní TV kurz a absolvovat tak pětidenní po-
bytový kurz u Máchova jezera za 1 kredit. Studenti si osvojí základy turistiky 
a cyklistiky, naučí se pracovat s mapou, aktivitám v přírodě a tábornickým 
dovednostem. Obdobně zaměřený je i Zimní TV kurz, který je navíc obo-
hacen o zimní sporty pro tělesně postižené. Studenti si při něm vyzkouší 
manipulaci s postiženými i vlastní tělesnou aktivitu z pohledu postižených. 

 » AKTIVITY FZS UJEP
V rámci studia se mohou studenti zapojit do realizace pořádaných osvě-
tových a dalších aktivit. Tradiční, pravidelně pořádanou akcí je Den zdraví, 
který bývá realizován každoročně v dubnu. V jeho rámci je nabízen program, 
který vychází ze zaměření fakulty a podává osvětu ve všech čtyřech vyučo-
vaných oborech. Jeho součástí bývá ukázka předporodního kurzu, cvičení, 
laboratorní diagnostika, zdravý raut, přednášky a měření. Zájemci si mohou 
nechat změřit např. hladiny cukru a cholesterolu v krvi či techniku došlapu. 
Témata přednášek odrážejí aktuální zdravotní problematiku jako například 

Den zdraví

Letní TV kurz

Cvičení jógy

Zimní TV kurz

Dánsko – Sjaelland

Španělsko – La Coruňa

Portugalsko – Leiria
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civilizační choroby, riziko vzniku kardiovaskulárních one-
mocnění, zdravou životosprávu a podobně. 
Studenti Katedry fyzioterapie se podílejí již pátým rokem 
na vedení cvičebních lekcí pro ženy po operaci prsu, a to 
ve spolupráci se zapsaným spolkem Ústecký Arcus, z.s. 

 » KONFERENCE FZS UJEP
FZS pořádá každoročně mezinárodní vědeckou konferenci 
s názvem „Nové trendy ve zdravotnických vědách“, která 
reflektuje aktuální stav vědeckých poznatků v nelékařských 
zdravotnických oborech zaměřených na ošetřovatelství, po-
rodní asistenci, fyzioterapii a ergoterapii. Finanční podporu 
této konference každoročně poskytuje Ústecký kraj a spon-
zoři z ústeckého regionu.

 » UBYTOVÁNÍ

Kolej K3Kolej K1, K2

Fakulta zdravotnických studií nabízí svým studentům ubytování na kolejích UJEP, a to K1, K2 a K3. Nacházejí se v Ústí nad 
Labem, v městské části Klíše. MHD trolejbusová linka: 52, 58 a 59 – výstupní zastávka Klíše Lázně (u K1, K2). 

Den zdraví 

LABORATOŘE

Menza UJEP

Měření krevního tlaku

Monitoring chůze

Měření tuku, svalové hmoty a vody v těle

 » STRAVOVÁNÍ
Studenti se mohou stravovat v Menze, která se nachází 
v areálu univerzitního kampusu Pasteurova 3544/1, Ústí 
nad Labem. Provoz Menzy je zajištěn objednávkovým sys-
témem, na který je nutno zakoupit magnetickou kartu. Kartu 
zakoupíte za 60 Kč. 
Více informací k ubytování a stravování naleznete na http://
skm.ujep.cz/.

 » OSTATNÍ SLUŽBY
Univerzita disponuje sportovními zařízeními, která jsou 
k dispozici jak studentům, tak akademickým pracovníkům. 
Ke sportovnímu vyžití je k dispozici Sportovní hala, České 
mládeže 8, kde se nachází funkční laboratoř, tenisové kur-
ty, velká i malá tělocvična, posilovna a horolezecká stěna. 
V budově Hoření 13 se nachází velká i malá tělocvična a po-
silovna. Na koleji K1, Klíšská 979/192, pak naleznete tělo-
cvičnu, tenisový kurt a kurty na beach volejbal. 

FZS disponuje dvěma laboratořemi, Laboratoří pro studium 
chronických onemocnění, vedoucí Mgr. Zuzana Růžičková, 
a Laboratoří pro studium pohybu, vedoucí Mgr. Marek Je-
línek, Ph.D. Laboratoře umožňují celkové vyšetření se za-
měřením na určení kardiovaskulárních rizik a chyb v rámci 
životního stylu, odbornou pomoc při úpravě jídelníčku, 
nastavení pohybového režimu a aktivit, odbornou podpo-
ru při redukci hmotnosti a behaviorální změně chování pro 
udržení nastavených životních změn. Laboratoře se zabývají 
pohybem nejen lidí zdravých, ale i lidí s určitou poruchou 
nervosvalového aparátu (ortopedické vady, posturální po-
ruchy, Morbus Parkinson a další) či s interním onemocně-
ním (cukrovka).

Laboratoře jsou určeny pro všechny studenty studující 
na fakultě, popřípadě i pro studenty z jiných fakult ústecké 
univerzity. Studenti se seznamují s přístroji pro biomecha-
nickou analýzu pohybu a s přístroji pro monitoring a ana-
lýzu kardiovaskulárního a respiračního systému. Zároveň 
se učí analyzovat složení těla (aktivní svalová hmota, tuk, 
voda) a aktivně vyhledávat u rizikových jedinců míru kardio-
vaskulární zátěže.

Laboratoří, které jsou v České republice zaměřené na analý-
zu pohybu, je poměrně málo. V současnosti v Laboratoři pro 
studium pohybu na fakultě naleznete dvě siloměrné desky 
Kistler, dvoumetrovou tlakoměrnou desku Footscan, 11 in-
fračervených kamer Oqus 300 systému Qualisys pro 3D ana-
lýzu pohybu a telemetrické zařízení Biomonitor ME6000 pro 
sběr povrchového elektromyografického signálu (SEMG). 
Společně tyto přístroje tvoří kompletní sestavu pro analýzu 
pohybu, čímž se laboratoř FZS řadí mezi několik málo labo-
ratoří v ČR, které disponují takto komplexním přístrojovým 
vybavením.

PhDr. Hana Kynštová, Ph.D. 
proděkan pro vědu a zahraniční vztahy
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ROZHOVOR S DĚKANEM doc. PhDr. ZDEŇKEM HAVLEM, CSc.
Fakultu zdravotnických studií na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem vede doc. PhDr. Zdeněk Havel, 
CSc., již druhým rokem. Do této funkce byl zvolen v roce 2015 na čtyřleté funkční období. Redakce Infolistů panu docen-
tovi položila několik otázek, týkajících se školy. 

OTÁZKY PRO STUDENTY
Na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (FZS UJEP) studuje v současném 
semestru 709 studentů. Redakce Infolistů položila dvěma z nich tři otázky:

1. Proč jste se rozhodli pro studium na Fakultě zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem?

2. Jaký obor studujete a proč?

3. Co byste na vaší fakultě vyzdvihli?

Pavla Bartoňová, 2. ročník 

Obor: Porodní asistentka

1. Pro studium na FZS UJEP jsem se rozhodla hned z několi-
ka důvodů. Jedno z hlavních pozitiv pro mě byla možnost 
mít praxi v místě svého bydliště po celou dobu studia. 
Dalším důvodem bylo osobní doporučení absolventek 
FZS UJEP, které mám ve svém okruhu přátel. V neposled-
ní řadě to bylo také kvůli lepší finanční dostupnosti v po-
rovnání s vysokými školami v ostatních velkých městech.

2. Studuji druhým rokem obor Porodní asistentka. K volbě 
tohoto oboru mě vedla hlavně touha pracovat spíše se 
ženami a ve velké většině i s mladými lidmi. K dětem mám 
také velice hezký vztah a jednou možná budu pracovat 
na novorozeneckém oddělení, kde bude má péče zamě-
řena primárně na novorozence, nikoliv pouze na ženu. 

3. Na naší fakultě bych vyzdvihla především vzdělanost 
a individuální přístup všech kantorů, doktorů, magister 
a profesorek, které se podílejí na našem vzdělávání. 

Děkan fakulty doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc.

v komunikaci, kurz předporodní přípravy či cvičení pro ženy 
po operaci prsu. Specifické aktivity pak nabízí naše labo-
ratoře. Když budu jmenovat nabídku služeb Laboratoře 
pro studium pohybu, tak se jedná o rozložení tlaku chodi-
del do podložky při stoji a chůzi pomocí tlakové desky FO-
OTSCEN nebo vyšetření stability stoje (poruchy rovnováhy) 
či síly odrazu (výška výskoku), a to jak pro studenty, tak i pro 
sportovní a obecnou populaci. Disponujeme rovněž vyšet-
řením v Laboratoři pro studium chronických onemocnění, 
jako je orientační preventivní vyšetření lipidového profilu, 
orientačně preventivní vyšetření glykemie, preventivní vy-
šetření na zařízení Body-Stat (zjišťuje složení těla, např. tě-
lesný tuk, svalovou hmotu, obsah vody v těle), preventivní 
vyšetření krevního tlaku, preventivní vyšetření pulsní oxy-
metrií, preventivní spirometrická vyšetření. V průběhu roku 
2017 připravujeme další akce. Půjde o edukace dívek před 
první návštěvou gynekologa, laktační poradenství, či akce, 
které v rámci dotačního programu „Podpora aktivit zamě-
řených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého 
kraje“ podpořil Krajský úřad Ústeckého kraje, jako např. 
rozvoj odpovědnosti ke zdraví u těhotných žen, podpora 
zdravotní gramotnosti v oblasti výživy kojenců, podpora 
zdravotní gramotnosti a osvojování si chování zaměřeného 

na problematiku pánevního dna, podpora zdravotní gramot-
nosti žen po operaci prsu, poradenství a edukace dětí s de-
ficitem v komunikaci, motorice a pozornosti a Zdravý životní 
styl – nikdy není pozdě. Samozřejmě, že všechny zájemce 
o tyto aktivity uvítáme. Stačí se přihlásit osobně nebo tele-
fonicky u vedoucích jednotlivých akcí.

Jaká je vize výstavby nové fakulty? Kde by mohla sídlit a ko-
lik nově pojme studentů?
V současnosti se Fakulta zdravotnických studií UJEP potýká 
s nevyhovujícími prostory pro výuku a zázemí. Usiluje proto 
o výstavbu nové budovy. Budova by měla pojmout 922 stu-
dentů, součástí budovy by měla být i aula pro 350 studentů. 
Původně byla budova navrhována do kampusu Univerzity 
J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, ale při hledání vhodného 
pozemku pro výstavbu nám vyšla maximálně vstříc Krajská 
zdravotní, a. s., která nám nabídla umístění fakulty do areálu 
Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, což by mělo řadu 
výhod. Studenti by byli spojeni s provozem nemocnice, vyu-
čující z řad lékařů by neztráceli čas přejížděním a připravo-
vali by si z řad studentů budoucí zaměstnance. Vedení UJEP 
zadalo zpracování architektonické studie nové fakulty pro 
areál Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

ptal se Petr Sochůrek, redaktor Infolistů
Jak dlouho působíte na Fakultě zdravotnických studií UJEP 
v Ústí nad Labem?
Na tuto otázku musím odpovědět šířeji. Ve vysokém škol-
ství působím od roku 1972. Nejdříve jsem začal pracovat 
na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem a od založení uni-
verzity (1991) až do současnosti pracuji na UJEP. Výjimku 
činí pouze roky 1994–1995, kdy jsem byl vedoucím Katedry 
tělesné výchovy na Pedagogické fakultě ZČU v Plzni. V roce 
1995 jsem se vrátil na UJEP jako prorektor, později jsem byl 
dvakrát po sobě zvolen rektorem (2001–2007). Na ÚZS UJEP 
mě přivedl v roce 2011 tehdejší ředitel doc. Tichý, který mě 
pověřil funkcí zástupce ředitele pro akreditaci. V roce 2012 
se nám podařilo transformovat ÚZS UJEP na Fakultu zdra-
votnických studií UJEP. Po rezignaci doc. Tichého jsem byl 
v roce 2015 zvolen děkanem, funkční období mám do roku 
2019. Za zmínku také stojí, že díky řediteli zdravotní péče 
Masarykovy nemocnice, MUDr. Josefu Liehnemu, bylo v le-
tech 2013 až 2015 založeno, jako společná zařízení FZS UJEP 
a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí 
nad Labem, o. z., dalších pět klinik. 

Kolik členů čítá celý pedagogický sbor?
Studenty připravuje pro budoucí povolání celkem 43 aka-
demických pracovníků a dalších 62 externích vyučujících 
včetně mentorek pro praktickou výuku. Kvalifikační struk-
tura akademických pracovníků je následující: 3 profesoři, 
4 docenti, 18 odborných asistentů s titulem Ph.D., 14 od-
borných asistentů (většina z nich studuje doktorský studijní 
program) a 3 asistenti.

Kolik studentů projde vaší fakultou v jednom semestru?
Na fakultě studuje celkem 709 studentů, z toho 171 Er-
goterapii, 237 Fyzioterapii, 88 Porodní asistentku a 213 

Všeobecnou sestru. Studium probíhá v prezenční i kombi-
nované formě. Studium je poměrně náročné, až 11 % stu-
dentů studium nedokončí. 

Je v tuto chvíli možné se ještě přihlásit ke studiu na FZS?
Na FZS jsou akreditovány 4 studijní obory: Ergoterapie, Fy-
zioterapie, Porodní asistentka a Všeobecná sestra. V sou-
časné době probíhá druhé kolo přijímacího řízení pro 
všechny 4 obory v prezenční i kombinované formě studia, 
ke studiu je možné se přihlásit až do 28. 7. 2017. V prvním 
kole se ke studiu všech oborů přihlásilo 697 uchazečů. V le-
tošním roce bude fakulta přijímat až 260 studentů do pre-
zenční a 80 studentů do kombinované formy studia. 

Se kterými klinikami a zdravotnickými pracovišti v Krajské 
zdravotní spolupracujete?
Jak jsem již uvedl, společnými zařízeními fakulty a Masa-
rykovy nemocnice jsou kliniky. Pracovníci klinik se podílí 
na pedagogickém procesu, navrhují bakalářské práce, jsou 
jmenováni do komisí pro státní závěrečné zkoušky a spo-
lupracují s akademickými pracovníky na tvůrčí činnosti. 
Přednostové všech osmi klinik patří k předním erudovaným 
odborníkům ve svých oborech v ČR, a proto mohou předávat 
studentům nejnovější poznatky z těchto oborů. Podle mého 
názoru je spolupráce s klinikami na vysoké úrovni. 

Často se mluví o nedostatku zdravotníků v celé České repub-
lice. Jaká je úspěšnost vašich absolventů na trhu práce?
V roce 2016 úspěšně ukončilo studium na FZS 145 absol-
ventů. Všichni absolventi jsou v této době zaměstnáni. Na-
šim studentům můžeme garantovat 100% zaměstnatelnost 
ve zdravotnických zařízeních nejen v ČR, ale i v zahraničí. 
V řadě případů si mohou studenti zdravotnická pracoviš-
tě opravdu vybírat. Během studia nabízí například Krajská 
zdravotní, a. s., stipendium pro studenty, kteří nastoupí 
jako zaměstnanci do jejích nemocnic. Stipendium kromě 
této společnosti nabízí i Ústecký a Karlovarský kraj. 

Jsou nějaké akce, které vaše fakulta pořádá nejen pro stu-
denty, ale také pro širokou veřejnost?
Zaměstnanci fakulty nabízí pro veřejnost i studenty celou 
řadu aktivit a některé z nich podporuje v rámci programu 
Prevence Všeobecná zdravotní pojišťovna v Ústí nad La-
bem. Pro veřejnost i studenty nabízíme kurzy, kterými jsou 
například: cvičení pro těhotné, cvičení pro zdravé pánevní 
dno, přípravný kurz pro přijímací zkoušky oborů Ergoterapie 
a Fyzioterapie, přípravný kurz pro přijímací zkoušky oborů 
Porodní asistentka a Všeobecná sestra, kurz první pomoci 
a sebeobrany, psychomotorická cvičení pro děti s deficitem 
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MEZINÁRODNÍ DEN PORODNÍCH ASISTENTEK A SESTER  
NA FZS UJEP V ÚSTÍ NAD LABEM

Mezinárodní den porodních asistentek

Mezinárodní den všeobecných sester

Krajská zdravotní nabízí studentům stipendia
Krajská zdravotní, a. s., nabízí studentům medicínských oborů možnost zapojení do stipendijního programu pro-
střednictvím svého nadačního fondu. V rámci stipendia mohou studenti získat 7 000 Kč měsíčně na úhradu ná-
kladů spojených se studiem na vysoké škole. Ve spojení se stipendiem ve výši 5 000 Kč od Ústeckého kraje tak 
studenti mohou získat celkem 12 000 Kč měsíčně, resp. 120 tisíc Kč na akademický rok. 
Stipendijní program je v tuto chvíli určen studentům čtvrtého a vyšších ročníků vysokoškolského prezenčního 
studia v oborech Lékař a Farmaceut. Pro studenty druhého a vyššího ročníku vysokoškolského prezenčního stu-
dia nebo vyššího odborného prezenčního studia také v oborech Radiologický asistent, Všeobecná sestra, Fyzio-
terapeut a Zdravotnický záchranář a pro studenty čtvrtého ročníku středoškolského prezenčního studia v oboru 
Zdravotnický asistent. Stipendijní program úspěšně funguje již od roku 2008 a do pěti nemocnic Krajské zdravot-
ní, a. s., přivedl řadu mladých lékařů.
Žádost o stipendium musí být podána vždy v termínu určeném výzvou na adresu: Krajská zdravotní, a. s., Sociální 
péče 3316/12A, odbor personální, 401 13 Ústí nad Labem. Obálka by měla být označena „Stipendium“. Veškeré in-
formace spolu se žádostí o stipendium, směrnicí a smlouvou zájemci naleznou na internetových stránkách Krajské 
zdravotní, a. s., http://www.kzcr.eu/nadacni-fond/default.aspx. 

V prvním a druhém květnovém týdnu si odborná i laic-
ká veřejnost každý rok připomíná významné dny, dnes již 
celosvětového formátu, které poukazují na význam a dů-
ležitost profese porodní asistentky a zdravotní sestry. Me-
zinárodní den porodních asistentek připadá na 5. květen 
a navazuje na něj 12. května Mezinárodní den sester. Tyto 
dny bývají velkou příležitostí pro zdravotnický personál se-
tkávat se s ostatními odborníky ve svých oborech, s klienty 
a klientkami, propagovat své specializované profese a po-
dělit se tak o radosti i strasti těchto náročných povolání. FZS 
se letos připojila k oslavám a pro své studenty zorganizova-
la dvě odpoledne, která měla podpořit profesní hrdost bu-
doucích sester a porodních asistentek. Obě akce proběhly 
pod záštitou odborných organizací, České komory porod-
ních asistentek a České asociace sester, dále za podpory 
Ústeckého kraje a ve spolupráci s Krajskou zdravotní, a. s. 
Jako první se dne 4. května sešly na akademické půdě stu-
dentky oboru Porodní asistence, management gynekologic-
ko-porodnické kliniky při ústecké Masarykově nemocnici, 
akademičtí pracovníci a ostatní pozvaní hosté. V bohatém 

programu se střídaly odborné přednášky na téma péče 
o ženu a její dítě, význam a aplikace bondingu v porod-
nické praxi, sdělení studentek ze studijního pobytu v rám-
ci ERASMUS z Estonska a také velmi zaujala přednáška 
doc. MUDr. Tomáše Bindera, přednosty ústecké gyneko-
logicko-porodnické kliniky, o vizi a směřování českého 

Martin Sirota, 1. ročník

Obor: Ergoterapie

1. Hlavním důvodem je můj pozitivní vztah k lidem 
a FZS UJEP v rámci svých oborů nabízí přesně to, co po-
važuji za přínosné a čemu bych se rád věnoval. Navíc, 
má kamarádka zde již studuje a po rozhovoru s ní bylo 
Ústí jasná volba.

2. Na Fakultě zdravotnických studií UJEP studuji obor Ergo-
terapie. Tento obor jsem si vybral z důvodu mých vlast-
ností a pozitivních vztahů k lidem. Celková náplň oboru 
je pomáhat osobám, které nás potřebují z pohybového, 
ale i z psychického hlediska. Učíme se mnoho zajíma-
vých věcí od empatie až po odborné anatomické znalos-
ti, které jsou nezbytnou součástí pro výkon této práce. 

Během praxe, kterou absolvujeme jeden měsíc v kaž-
dém semestru, využívám svých znalostí a schopností 
z přednášek, seminářů, ale také z odborných praktik. 
Pro studenta je důležité cítit smysluplnost oboru, který 
studuje. Toto přesně já v oboru Ergoterapie cítím, a proto 
jsem schopen zvládnout i obtížnější části studia. Jedním 
z mých cílů v rámci studia na této fakultě je zvýšit pově-
domí veřejnosti o tomto oboru, který je nyní neoddělitel-
nou součástí celého zdravotnictví.

3. Rád bych vyzdvihl celkový přístup akademických pracov-
níků ve všech oborech a hlavně to, že teoretická část je 
ihned aplikována na praktickou. U zdravotnických obo-
rů je tato příprava důležitá při nástupu do zaměstnání. 
Například praktické učebny s lehátky mají určitou kapa-
citu studentů, a proto jsou studenti většinou rozděleni 
do menších skupin, kde je pak učitel schopen aplikovat 
osobní přístup ke každému studentovi a věnovat mu tak 
více potřebné pozornosti. Důležité je zmínit, že naše fa-
kulta podporuje studenty, kteří se zapojují do činností 
nebo přicházejí s vlastními iniciativními projekty. Sám 
jsem osobně zažil podporu celé fakulty, když jsme měli 
možnost s kamarádkou vytvořit a realizovat projekt 
„UJEP svítí modře“. Jsem opravdu rád, že jsem členem 
Fakulty zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem. 

ptal se Petr Sochůrek, redaktor Infolistů

12 000  Kč 
na měsíc

120 000  Kč 
na akademický 

rok
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5 000  Kč 
na měsíc



porodnictví do budoucna. Na blok odborných přednášek 
navazovaly praktické workshopy s tématy šátkování a no-
šení dětí, resuscitace novorozence a v neposlední řadě 
i zkušenosti a doporučení soukromé porodní asistentky 
v komunitní péči o ženu. Workshopy se u studentek setkaly 
s velkým zájmem.
Mezinárodní den sester 12. května byl věnován všeobecným 
sestrám a jejich svátku. Celé slavnostní odpoledne se neslo 
v duchu podtitulu setkání „Sestra – teorie a praxe aneb ses-
tra jako multifunkční bytost“. Na úvod pozdravil všechny zú-
častněné MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní péče ústecké 
Masarykovy nemocnice, který vyzdvihl důležitost, náročnost 
a zodpovědnost sesterské profese. Poté následoval sled 
přednášek věnovaných pozici sestry ve zdravotnickém týmu, 
pohledu zdravotníka coby onkologického pacienta na práci 
sestry u lůžka a hlavní sestra Krajské zdravotní, a. s. – Ne-
mocnice Děčín, o. z., Mgr. Tomášková přiblížila sesterskou 
profesi z pohledu manažera ošetřovatelské péče. Na závěr 

bloku přednášek vystoupili studenti 1. ročníku oboru Vše-
obecná sestra se svými počátečními představami o studiu 
a konfrontovali je s realitou. Pochopitelně se na závěr roz-
poutala bouřlivá debata mezi studenty a zástupci z praxe. 
Po přestávce proběhly dva workshopy věnované sonografii 
v práci sestry, a především jejím novým trendům a konceptu 
bazální stimulace s praktickým využitím jeho prvků v ošet-
řovatelské praxi. 
Obě setkání, pro nás sváteční odpoledne, proběhla k plné 
spokojenosti jak akademických pracovníků a hostů, tak 
především studentů, kteří většinou vydrželi až do pozdních 
odpoledních hodin. Do budoucna bychom chtěli z těchto 
neformálních setkání vytvořit tradici a připomínat si tyto 
významné dny pro porodní asistentky a všeobecné sestry 
pravidelně. 

Mgr. Ludmila Lamplotová  
Katedra ošetřovatelství a porodní asistence 

FZS UJEP v Ústí nad Labem

JAK SE K NÁM DOSTANETE
Fakulta zdravotnických studií UJEP 
je třípatrová zelená budova.
 » pěšky z hlavního nádraží 

(cca 10 min.),  
zastávka MHD Divadlo  
(cca 5 min.)

 » parkovat můžete v garážích 
obchodního centra Forum  
(FZS vzdálená cca 5 minut)

KONTAKT: 
Fakulta zdravotnických studií UJEP 
Velká Hradební 13,  
400 96 Ústí nad Labem
telefon: 475 284 214  
 475 284 231 
 725 316 840 
 724 758 544
e-mail: fzs@rt.ujep.cz
web: fzs.ujep.cz

Poděkování

Redakce Infolistů děkuje vedení a pedagogickému sboru Fakulty zdravotnických studií  
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v čele s doc. PhDr. Zdeňkem Havlem, CSc.,  

za spolupráci při vzniku této speciální přílohy. 

 


