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1. ÚVODNÍ SLOVO DĚKANA
Zdravotně sociální fakulta JU v Českých Budějovicích v roce 2008 pokračovala ve vytčených
cílech. Chtěli jsme řešit, nebo se více podílet na řešení grantů, což i přes množství podaných
žádostí o projekty v různých agenturách nevyšlo tak, jak bychom si přáli.
Dlouhodobým úkolem je aktualizace a zdokonalování webových stránek fakulty, postupně
vše kontrolujeme a upravujeme, je nutné však s nimi stále pracovat, aby splňovaly všechny
požadavky. Zřídili jsme intranetové stránky pro zaměstnance fakulty.
Fakulta měla v roce 2008 opět hlavní zdroj financí z dotace a „nevědecké“ činnosti. Podíl
specifické vědy z vědecké činnosti je však stále malý.
Jako děkan spolupracuji především se svými proděkany, tajemníkem a akademickým
senátem.
Proděkanka pro studium Valérie Tóthová byla v roce 2008 jmenována profesorkou v oboru
ošetřovatelství. Po letech usilovné vědecké a pedagogické práce se tak stala první profesorkou
v tomto oboru v České republice. Vede velmi dobře studijní úsek i katedru ošetřovatelství. Její
zásluhou jsme získali akreditaci habilitačního řízení v oboru Zdravotně sociální péče a rigorózní
řízení ve studijním programu Rehabilitace, studijní obor Rehabilitační-psychosociální péče
o postižené děti, dospělé a seniory a ve studijním programu Ošetřovatelství, studijní obor
Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech.
Proděkanka Adéla Mojžíšová má na starosti zahraniční spolupráci. Ta se jí daří rozšiřovat
a zkvalitňovat.
Proděkan pro vědu a výzkum Leoš Navrátil se dobře stará o avíza všech grantových
a projektových možností. V roce 2008 získali dva vědečtí pracovníci titul docent v oboru
ošetřovatelství. Obhajoby disertačních prací pokračovaly podle plánů.
Karierní růst pedagogických pracovníků pokračoval. Fakulta má 7 nových doktorů (Ph.D.).
Je však žádoucí, aby se absolventi doktorského studia již připravovali na habilitaci.
Rozhodování děkana ovlivňuje významně úsek tajemníka fakulty, a to především
ekonomické oddělení. Náročnost úseku institutu tajemníka se také projevuje ve stále větší
administrativě.
Práce akademického senátu je systematická, bez vzájemných problémů.
Na fakultě probíhá systém celoživotního vzdělávání. Přínos tohoto úseku je po stránce
odborné, pedagogické i ekonomické významný. Je nutné připomenout program CŽV, který
zajišťuje i bývalým naším absolventům statut zdravotně sociálního pracovníka.
Součástí celoživotního vzdělávání je Univerzita třetího věku – celostátně i mezinárodně
uznávaná aktivita naší fakulty, včetně garantky těchto aktivit, paní prorektorky doc. Jany
Šemberové, CSc. Aktivity přinášejí s sebou celou škálu významných činností pro seniory.
Musím však připomenout, že činnost je také bohatě finančně dotována ve prospěch ZSF. Také
z této činnosti vznikají vědecké publikace.
Výraznou složkou činnosti je rozvojová pomoc, především v Zambii, JAR a Namibii.
Studenti, především studentky, odjíždějí do ciziny, kde získávají zkušenosti se skutečnou bídou.
Velmi záslužnou je aktivita, týkající se adopce zambijských dětí „na dálku“.
V roce 2008 jsme podnikli důležité kroky k obnově Nadačního fondu ZSF JU v Českých
Budějovicích na podporu zdravotně a sociálně handicapovaným spoluobčanům. V roce 2009
počítá správní rada fondu s převzetím adopcí na dálku od firmy Czechoslovak AID.
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Veřejnost a akademickou obec informujeme prostřednictvím intranetu, časopisu QUO
VADIS a aktualizujeme webové stránky.
V roce 2008 se rozvíjela v dalších předmětech e-learningová výuka. Již máme zpětnou
vazbu, že získává na dobré pověsti. Je přínosem především pro kombinované studium.
Děkuji Ing. Šemberovi a MUDr. Tomšíkové za významnou spolupráci. Je to celofakultní
a celostátní potřeba – podmínky pro reakreditaci oborů a akreditace nových oborů.
Studentské hodnocení výuky se na popud vedení fakulty, které iniciovalo potřebu
zvýšeného počtu účastníků, provádělo na sklonku roku přímo fyzicky v učebnách. Již nyní
máme zprávy, že se zúčastnilo takto hodnocení více než 60 % studentů. Vyhodnocení bude
provedeno na jaře 2009.
V roce 2008 došlo také k jedné změně ve struktuře fakulty – katedra speciální a sociální
pedagogiky byla přičleněna ke katedře psychiatrie a psychologie a vzniklo tak jedno pracoviště
– katedra psychologie a speciální pedagogiky, kterou vede doc. PhDr. Jana Šemberová, CSc.
Studijní program Rehabilitace, obor Rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti,
dospělé a seniory, je u nás stále velmi atraktivní. Atraktivnost a jedinečnost si musí obory
uchovat. Jedinečnost spočívá v tom, že vychováváme zdravotně sociálního pracovníka.
Významné jsou aktivity pracovníků fakulty tzv. nevědecké. Tyto aktivity mají výsledky
v lidských vztazích a pocitech. Je to pro nás hlavním posláním.
Děkuji všem spolupracovníkům za aktivní přístupy při realizaci úkolů Zdravotně sociální
fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích v roce 2008.
prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc., dr.h.c.
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2. Organizační schéma Zdravotně sociální fakulty JU
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3. ORGÁNY ZSF JU
Vedení fakulty
Děkan fakulty:

prof. MUDr. Miloš VELEMÍNSKÝ, CSc.
tel.: +420 389 037 501
fax: +420 387 438 389
e-mail: velem@zsf.jcu.cz

Proděkani:

proděkanka pro pedagogickou činnost
prof. PhDr. Valérie TÓTHOVÁ, Ph.D., R.N.
tel.: +420 389 037 504, +420 389 037 530
fax: +420 389 037 539
e-mail: tothova@zsf.jcu.cz
proděkan pro vědu a výzkum
prof. MUDr. Leoš NAVRÁTIL, CSc.
tel.: +420 603 435 273; +420 389 037 590
fax: +420 386 354 828
e-mail: leos.navratil@volny.cz
proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy
doc. PhDr. Adéla MOJŽÍŠOVÁ, Ph.D.
tel.: +420 389 037 505
fax: +420 389 037 829
e-mail: mojzis@zsf.jcu.cz

Tajemník:

Ing. Bohumír PAPÁČEK
tel.: +420 389 037 700
fax: +420 387 438 389
e-mail: bpapac@zsf.jcu.cz

Adresa děkanátu fakulty:
Jírovcova 24/1347,
370 04 České Budějovice
tel.: +420 389 037 501
fax: +420 387 438 389
http://www.zsf.jcu.cz
Na této adrese sídlí:
 Kancelář děkana
 Ekonomické oddělení
 Personální oddělení
 Studijní oddělení
 Technik BOZP
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Vědecká rada ZSF JU
A. Interní
























prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc.
prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc.
prof. MUDr. Štefan Krajčík, CSc.
prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc.
prof. MUDr. Jozef Novotný, CSc.
prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc.
prof. MUDr. Arnošt Pellant, DrSc.
prof. Ing. Václav Řehout, CSc.
prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D., R.N.
prof. PhDr. Dalibor Tureček, CSc.
doc. MUDr. Věra Adámková, CSc.
doc. PhDr. Sylva Bártlová, Ph.D.
doc. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D.
doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D.
doc. PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D.
doc. MUDr. Jozef Rosina, CSc.
doc. PhDr. Gabriela Sedláková, Ph.D.
doc. PhDr. Jana Šemberová, CSc.
doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc.
doc. RNDr. Miroslav Šíp, DrSc.
doc. MUDr. Vladimír Vurm, CSc.
doc. PhDr. Helena Záškodná, CSc.
doc. RNDr. Friedo Zölzer, Ph.D.

B. Externí













prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc.
prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.
prof. Ing. Ladislav Šimák, Ph.D.
doc. MUDr. Jaroslav Horáček, CSc.
prof. PhDr. Alžběta Mrázová, Ph.D.
doc. PhDr. Mária Boledovičová, Ph.D.
doc. PhDr. Miroslava Kyasová, Ph.D.
doc. MUDr. Anna Nečasová, CSc.
doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.
doc. MUDr. Helena Zavázalová, CSc.
PhDr. Marie Čermáková
MUDr. Václav Chmelík
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Akademický senát ZSF JU
http://www.zsf.jcu.cz/struktura/organy/akademicky-senat
email: akademicky.senat@zsf.jcu.cz
Předseda:
 Mgr. et Mgr. Ondřej Doskočil
tel.: +420 389 037 650
e-mail: doskocil@zsf.jcu.cz
Místopředsedové:
 Mgr. Petra Zimmelová, Ph.D.
 Bc. Pavel Scholz
Členové:
 MUDr. Josef Kříž
 MUDr. Miloš Velemínský ml.
 PhDr. Andrea Hudáčková, R.N.
 PhDr. Jan Vitoň
 Mgr. Renata Havránková
 Mgr. Václav Šnorek
 Žaneta Abesková
 Bc. Veronika Drymlová
 MUDr. Markéta Kastnerová
 Mgr. Monika Měrotská
Zástupci fakulty v Akademickém senátu Jihočeské univerzity:
 Mgr. et Mgr. Ondřej Doskočil
 Mgr. Václav Šnorek
 Ing. Iva Brabcová, R.N.
 Bc. Pavel Scholz
 Pavel Fošum

Disciplinární komise
Předseda:
 plk. JUDr. Milan Kučera, Ph.D. – katedra právních oborů
Členové:
 Mgr. Magdalena Čapková, Ph.D. – Ústav soc. práce, katedra klinických oborů
 PhDr. Mgr. Marie Trešlová – katedra ošetřovatelství
 Mgr. Miluše Vítečková – 3. roč. kombi – doktorské studium
 Karolina Hudečková – 3. roč. prezen. – zdrav. záchranář
 Mgr. Klára Vorlová – 3. roč. – prezen.– doktorské studium
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Adresy dalších objektů ZSF
Boreckého 27, 370 11 České Budějovice

Katedra psychiatrie a psychologie

Katedra právních oborů, řízení a ekonomiky

Katedra informačních systémů

Katedra laboratorních metod a zdravotnické techniky

Katedra filozofie a etiky v pomáhajících profesích

Oddělení pro doktorská studia

Oddělení pro celoživotní vzdělávání

Oddělení pro vědu a výzkum

Knihovna

Ediční oddělení

Oddělení správy IT

Technické oddělení
U Výstaviště 26, 370 05 České Budějovice

Katedra ošetřovatelství

Oddělení pro zahraniční vztahy
Staroměstská 16, 370 04 České Budějovice

Katedra sociální práce a sociální politiky

Katedra veřejného a sociálního zdravotnictví
E. Destinnové 46, 370 05 České Budějovice

Katedra speciální a sociální pedagogiky
A. Barcala 32, 370 05 České Budějovice

Projekty ESF

Ústav sociální práce
Česká 20, 370 01 České Budějovice

Katedra supervize a odborné praxe
Nemocnice, a. s. Boženy Němcové 54, 370 87 České Budějovice

Katedra klinických oborů
Poliklinika JIH, Medipont, s. r. o., Matice školské 17, 370 01 České Budějovice

Katedra preklinických oborů

Katedra radiologie a toxikologie
Hradce u Homol

Letní výuková základna Hradce
Na Libuši 613, 391 65 Bechyně

Školicí středisko Bechyně
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4. STUDIJNÍ A PEDAGOGICKÁ ČINNOST
V akademickém roce 2008/09 dosáhla fakulta počtu 2 182 řádných studentů, z toho 1 575 studentů
v bakalářských studijních oborech a 476 studentů v navazujících magisterských studijních oborech.
V doktorském studijním oboru studovalo 131 doktorandů.
V září roku 2008 byli zapsáni první studenti do dvou bakalářských studijních oborů a to do
prezenční formy studia ve studijním programu Speciální pedagogika, oborů Speciální pedagogika
a Speciální pedagogika – vychovatelství.
V roce 2008 proběhla úspěšně akreditace kombinované formy studia navazujícího
magisterského programu Ošetřovatelství, studijního oboru Ošetřovatelství ve vybraných studijních
oborech. Uchazeči o studium mají možnost si vybrat ze tří nabízených modulů: modul
ošetřovatelská péče ve vnitřním lékařství, oš. péče v chirurgii a oš. péče v pediatrii.
Dle souhlasného stanoviska MZ ČR absolventi budou oprávněni vykonávat zdravotnické
povolání se zaměřením na Management v ošetřovatelství (§ 145 vyhlášky č. 424/2004 Sb.), Mentor
v ošetřovatelství a Ošetřovatelskou péči v oborech specializačního vzdělávání (dle nařízení vlády
č. 463/2004 Sb., které stanoví obory specializačního vzdělávání) a to pro specializační obory:
Ošetřovatelská péče v pediatrii (§ 51 vyhlášky č. 424/2004 Sb.) a Ošetřovatelská péče o pacienty ve
vybraných klinických oborech (v souladu s vyhláškou č. 424/2004 Sb., kterou se stanoví činnosti
zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, § 53) a to v následujících klinických
oborech: ošetřovatelská péče o pacienty v chirurgických oborech, ošetřovatelská péče o pacienty
s onemocněním zažívacího traktu, ošetřovatelská péče o pacienty s onemocněním pohybového
aparátu a ošetřovatelská péče o pacienty s kardiovaskulárním onemocněním.
Dále byl otevřen nový navazující magisterský studijní program Ochrana obyvatelstva, studijní
obor Civilní nouzová připravenost v prezenční i kombinované formě studia. Tento studijní obor
vznikl transformací předcházejícího studia oboru Krizová radiobiologie a toxikologie.
Navazující magisterský obor umožňuje studentům výběr ze dvou modulů. Vedle společných
předmětů si student může zvolit buď modul OZ (ekonomicko-zdravotnicko-organizační) se
zaměřením na problematiku ekonomicko-hospodářskou a organizačně zdravotnickou ve vztahu ke
krizovému řízení, nebo modul RT (radio-toxikologický) se zaměřením na problematiku CBRNE.
Otevřen byl i doktorský studijní program Ošetřovatelství ve spolupráci s Fakultou
zdravotnických studií Pardubické univerzity.
Zdravotně sociální fakultě JU v Č. Budějovicích byla udělena akreditace vzdělávacího programu
– studium v oblasti pedagogických věd – speciální pedagogika.
Studium je akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci systému
dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v souladu se zákonem č. 563/2004, o pedagogických
pracovnících, a s vyhláškou č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků,
akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků. Délka studia je 5 semestrů.
S velkým zájmem uchazečů probíhá výuka studijního programu Univerzity 3. věku – Péče
o člověka a jeho zdraví v Českých Budějovicích a Člověk v přírodě a ve společnosti v Písku, určený
zájemcům důchodového věku se středoškolským vzděláním.

12

Počet studentů na ZSF JU k 31. 10. 2008
Studijní program
B1513 – Biofyzika
B5341 – Ošetřovatelství

B5342 – Rehabilitace

B5345 – Specializace ve
zdravotnictví

B5347 – Veřejné
zdravotnictví
B6731 – Sociální politika a
sociální práce

Studijní obor
Aplikovaná radiobiologie
a toxikologie
Biofyzika a zdravotnická technika
Porodní asistentka
Porodní asistentka
Všeobecná sestra
Všeobecná sestra
Rehabilitační-psychosociální péče
o postižené děti, dospělé a seniory
Rehabilitační-psychosociální péče
o postižené děti, dospělé a seniory
Prevence a rehabilitace sociální
patologie
Radiologický asistent

Forma
kombinovaná

Počet
34

prezenční
prezenční
kombinovaná
prezenční
kombinovaná
prezenční

13
58
54
181
232
156

kombinovaná

159

prezenční

70

prezenční

35

Radiologický asistent
Zdravotní laborant
Zdravotnický záchranář
Fyzioterapie
Ochrana veřejného zdraví

kombinovaná
prezenční
prezenční
prezenční
prezenční

79
47
81
85
70

Sociální práce ve veřejné správě

prezenční

25

kombinovaná
prezenční

84
6

kombinovaná
prezenční
prezenční

58
26
22

prezenční

113

kombinovaná

126

prezenční

56

kombinovaná

63

prezenční

59

prezenční
kombinovaná
prezenční

11
48
29

kombinovaná

90

prezenční
kombinovaná

8
4
2182

B2825 – Ochrana
obyvatelstva

Ochrana obyvatelstva se zaměřením
na CBRNE

B7506 – Speciální pedagogika

Speciální pedagogika
Speciální pedagogika –
vychovatelství
Rehabilitační-psychosociální péče
o postižené děti, dospělé a staré
osoby
Rehabilitační-psychosociální péče
o postižené děti, dospělé a staré
osoby
Ošetřovatelství ve vybraných
klinických oborech
Ošetřovatelství ve vybraných
klinických oborech
Odborný pracovník v ochraně
veřejného zdraví
Civilní nouzová připravenost
Civilní nouzová připravenost
Prevence, náprava a terapie zdravotní
a sociální problematiky dětí,
dospělých a seniorů
Prevence, náprava a terapie zdravotní
a sociální problematiky dětí,
dospělých a seniorů
Ošetřovatelství
Ošetřovatelství

N5342 – Rehabilitace

N5341 – Ošetřovatelství

N5347 – Veřejné
zdravotnictví
N2825 – Ochrana
obyvatelstva
P5345 – Specializace ve
zdravotnictví

P5341 – Ošetřovatelství
Celkem

13

Zdravotně sociální fakulta měla celkem 7 zahraničních studentů, z toho všichni studovali
v bakalářských studijních oborech.
Dále v rámci celoživotního vzdělávání má ZSF JU studijní program Univerzity 3. věku – Péče
o člověka a jeho zdraví, který je orientován na zdravotní a sociální problematiku péče o člověka ve
zdraví i nemoci. Studium je určeno pro zájemce, kteří dovršili důchodový věk a mají středoškolské
vzdělání. Jedná se o bezplatnou formu studia. Uchazeči si mohou vybrat místo studia: buď skupina
s výukou probíhající v Českých Budějovicích, nebo v Písku.

Studijní program
9902 – Univerzita 3. věku

Studijní obor
Péče o člověka a jeho zdraví
(České Budějovice)
Člověk v přírodě a ve spol.
(Písek)

Forma
kombinovaná

Počet
97

V akademickém roce 2007/08 ukončilo studium celkem 23 absolventů čtyřsemestrového
rozšiřujícího studia Speciální pedagogiky a celkem 28 absolventů šestisemestrového rozšiřujícího
studia Speciálních pedagogik. Po úspěšné obhajobě závěrečné písemné práce a vykonání
závěrečných zkoušek obdrželi osvědčení o absolvování studia.
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Graf č. 1 Počet studentů v letech 1997–2008
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POČET ABSOLVENTŮ V AKADEMICKÉM ROCE 2007/2008
(přehled počtu absolventů v roce 2008)
Rehabilitační péče o postižené děti, dospělé a staré osoby – pětileté magisterské studium
Forma výuky
prezenční
kombinovaná
CELKEM ABSOLVENTŮ

Počet absolventů
1
2
3

Rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory – tříleté bakalářské
studium
Forma výuky
prezenční
kombinovaná
CELKEM ABSOLVENTŮ

Počet absolventů
54
48
102

Prevence a rehabilitace sociální patologie – tříleté bakalářské studium
Forma výuky
prezenční
CELKEM ABSOLVENTŮ

Počet absolventů
23
23

Všeobecná sestra – tříleté bakalářské studium
Forma výuky
prezenční
kombinovaná
CELKEM ABSOLVENTŮ

Počet absolventů
46
60
106

Porodní asistentka – tříleté bakalářské studium
Forma výuky
prezenční
CELKEM ABSOLVENTŮ

Počet absolventů
13
13

Radiologický asistent – tříleté bakalářské studium
Forma výuky
prezenční
kombinovaná
CELKEM ABSOLVENTŮ
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Počet absolventů
12
28
40

Zdravotní laborant – tříleté bakalářské studium
Forma výuky
prezenční
CELKEM ABSOLVENTŮ

Počet absolventů
14
14

Zdravotnický záchranář – tříleté bakalářské studium
Forma výuky
prezenční
CELKEM ABSOLVENTŮ

Počet absolventů
13
13

Ochrana veřejného zdraví – tříleté bakalářské studium
Forma výuky
prezenční
CELKEM ABSOLVENTŮ

Počet absolventů
29
29

Aplikovaná radiobiologie a toxikologie – tříleté bakalářské studium
Forma výuky
prezenční
kombinovaná
CELKEM ABSOLVENTŮ

Počet absolventů
15
14
29

Biofyzika a zdravotnická technika – tříleté bakalářské studium
Forma výuky
prezenční
CELKEM ABSOLVENTŮ

Počet absolventů
1
1

Rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a staré osoby – navazující
magisterské studium
Forma výuky
prezenční
kombinovaná
CELKEM ABSOLVENTŮ

Počet absolventů
41
31
72

Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech – navazující magisterské studium
Forma výuky
prezenční
CELKEM ABSOLVENTŮ
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Počet absolventů
25
25

Krizová radiobiologie a toxikologie – navazující magisterské studium
Forma výuky
prezenční
kombinovaná
CELKEM ABSOLVENTŮ

Počet absolventů
17
10
27

Prevence, náprava a terapie zdravotní a sociální problematiky dětí, dospělých a seniorů –
doktorské studium
Forma výuky
prezenční
kombinovaná
CELKEM ABSOLVENTŮ

Počet absolventů
3
4
7

Celkem počet absolventů v roce 2008: 504

Zdravotně sociální fakulta měla v akademickém roce 2007/2008 celkem 504 absolventů. Z toho
341 absolventů bakalářských studijních oborů Rehabilitační – psychosociální péče o postižené děti,
dospělé a seniory, Prevence a rehabilitace sociální patologie, Všeobecná sestra, Porodní asistentka,
Radiologický asistent, Ochrana veřejného zdraví, Aplikovaná radiobiologie a toxikologie, Biofyzika
a zdravotnická technika. Studium ukončili první absolventi bakalářských oborů Zdravotní laborant
a Zdravotnický záchranář. Studium ukončili poslední 3 absolventi pětiletého magisterského
studijního oboru Rehabilitační péče o postižené děti, dospělé a staré osoby a 124 absolventů
navazujících magisterských oborů Rehabilitační – psychosociální péče o postižené děti, dospělé
a staré osoby, Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech a Krizová radiobiologie
a toxikologie.
Své studium ukončilo 7 absolventů doktorského studijního programu Specializace ve
zdravotnictví, oboru Prevence, náprava a terapie zdravotní a sociální problematiky dětí, dospělých
a seniorů. Úspěšně ukončili státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce své tříleté
studium na ZSF JU a byl jim udělen akademický titul „Ph.D.“.
Student, jehož studijní průměr za celou dobu studia byl do průměru 1,50 a státní závěrečnou
zkoušku vykonal s celkovým prospěchem „výborně“ absolvoval studium s vyznamenáním, tzn.
obdržel červený diplom. Celkem bylo vydáno 117 červených diplomů, z toho 79 v bakalářských
studijních oborech a 38 v navazujících magisterských studijních oborech.
Student, jehož studijní průměr za celou dobu studia byl do průměru 1,20 a absolvoval studium
s vyznamenáním obdržel Cenu rektora. Celkem bylo uděleno 9 těchto ocenění u studentů
magisterských studijních oborů. Těmto studentům bylo vyplaceno i mimořádné stipendium za
vynikající výsledky během celého studia a při státní závěrečné zkoušce.
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Graf č. 2 Počet absolventů v letech 1997–2008
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PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEM. ROK 2008/2009
(přehled počtu uchazečů a počtu zapsaných studentů)

prezenční bakalářské studium
STUDIJNÍ
PROGRAM
Rehabilitace

Ošetřovatelství
Specializace ve
zdravotnictví

Veřejné
zdravotnictví
Speciální
pedagogika
Ochrana
obyvatelstva
CELKEM

STUDIJNÍ OBOR
Rehabilitační-psychosociální péče
o postižené děti, dospělé a seniory
Prevence a rehabilitace sociální
patologie
Všeobecná sestra – Č. Budějovice
Všeobecná sestra – Písek
Porodní asistentka
Fyzioterapie
Radiologický asistent
Zdravotní laborant
Zdravotnický záchranář
Ochrana veřejného zdraví
Speciální pedagogika
Speciální pedagogika –
vychovatelství
Ochrana obyvatelstva se zaměřením
na CBRNE

POČET
PŘIHLÁŠENÝCH
213

POČET
ZAPSANÝCH
51

155

16

213
46
113
187
28
48
120
97

60
24
25
12
16
29
22

55
41

27
23

27

22

1 343

327

kombinované bakalářské studium
STUDIJNÍ
PROGRAM
Rehabilitace
Ošetřovatelství
Specializace ve
zdravotnictví
Sociální politika
a sociální práce
Ochrana
obyvatelstva
CELKEM

STUDIJNÍ OBOR

POČET
PŘIHLÁŠENÝCH
173

POČET
ZAPSANÝCH
48

113
45
18
25

47
27
17
15

Sociální práce ve veřejné správě

203

20

Ochrana obyvatelstva se zaměřením
na CBRNE

47

27

624

201

Rehabilitační-psychosociální péče
o postižené děti, dospělé a seniory
Všeobecná sestra – Č. Budějovice
Všeobecná sestra – Písek
Porodní asistentka
Radiologický asistent
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prezenční navazující magisterské studium
STUDIJNÍ
PROGRAM
Rehabilitace
Ošetřovatelství
Veřejné
zdravotnictví
Ochrana
obyvatelstva
CELKEM

STUDIJNÍ OBOR
Rehabilitační-psychosociální péče
o postižené děti, dospělé a staré
osoby
Ošetřovatelství ve vybraných
klinických oborech
Odborný pracovník v ochraně
veřejného zdraví
Civilní nouzová připravenost

POČET
PŘIHLÁŠENÝCH
72

POČET
ZAPSANÝCH
43

77

27

39

31

17

11

205

112

kombinované navazující magisterské studium
STUDIJNÍ
PROGRAM
Rehabilitace
Ošetřovatelství
Ochrana
obyvatelstva
CELKEM

STUDIJNÍ OBOR
Rehabilitační-psychosociální péče
o postižené děti, dospělé a staré
osoby
Ošetřovatelství ve vybraných
klinických oborech
Civilní nouzová připravenost

POČET
PŘIHLÁŠENÝCH
106

POČET
ZAPSANÝCH
46

131

62

137

48

374

156

prezenční doktorské studium
STUDIJNÍ
PROGRAM
Specializace ve
zdravotnictví
Ošetřovatelství
CELKEM

STUDIJNÍ OBOR
Prevence, náprava a terapie
zdravotní a sociální problematiky
dětí, dospělých a seniorů
Ošetřovatelství

POČET
PŘIHLÁŠENÝCH
5

POČET
ZAPSANÝCH
5

4
9

4
9

kombinované doktorské studium
STUDIJNÍ
PROGRAM
Specializace ve
zdravotnictví
Ošetřovatelství
CELKEM

STUDIJNÍ OBOR
Prevence, náprava a terapie
zdravotní a sociální problematiky
dětí, dospělých a seniorů
Ošetřovatelství

Celkem přihlášeno: 2 589 uchazečů
Celkem se zapsalo: 832 studentů
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POČET
PŘIHLÁŠENÝCH
26

POČET
ZAPSANÝCH
19

8
34

8
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Graf č. 3 Počet uchazečů o studium v letech 1997–2008
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Graf č. 4 Počet studentů, absolventů a uchazečů o studium
v letech 1997–2008
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Počet
absolventů
43
14
54
84
96
148
190
299
527
576
504
-

Ubytování studentů
Studentům prezenční formy studia na JU, kteří studují ve standardní době studia v Českých
Budějovicích, jsou z celkové lůžkové kapacity KaM (kolejí) vymezeny pro jednotlivé fakulty
ubytovací kvóty v poměru počtu studentů.
Zdravotně sociální fakultě bylo přiděleno pro ubytování studentů prvních ročníků prezenční
formy studia v akademickém roce 2008/2009 celkem 189 lůžek.
Rozhodujícím kritériem pro ubytování studentů je vzdálenost trvalého bydliště studenta od sídla
Zdravotně sociální fakulty JU v Českých Budějovicích. Studentům přijatých do prvních ročníků
studia je „Žádost o ubytování v koleji“ zaslána společně s přijetím ke studiu. Přijatý uchazeč pak
obdrží písemné rozhodnutí o přidělení či nepřidělení ubytování na koleji JU.
Studenti druhých a vyšších ročníků si podávají žádosti o ubytování jak v elektronické, tak
písemné podobě přímo na recepci dané koleje a koleje zveřejní seznamy ubytovaných.
V roce 2008 byli ubytováni všichni nově přijatí studenti. V průběhu měsíce října byla ještě
nabízena poslední neobsazená místa zájemcům o ubytování na koleji z řad vyšších ročníků.

24

5. E-LEARNING
Oproti roku 2007 kdy jsme e-learning na naší fakultě začali zavádět, zaznamenali jsme v roce 2008
značný nárůst. Počet vytvořených kurzů vzrostl oproti minulému roku z 10 na 38, což odpovídá
navýšení o 280 %. Počet autorů vzrostl o 300 % – ze 7 na 21 a počet kurzů vytvořených cíleně pro
jednotlivé ročníky a obory vzrostl o 284 % z 19 na 85 kurzů, do kterých byli zapsáni studenti.
Počet registrovaných studentů v e-l prostředí Moodle vzrostl ze 450 na 1 730 (z celkového počtu
cca 2 100 studentů).
Nárůst počtu vytvořených kurzů podle kateder
Rok
2007
Katedra klinických oborů
8
Katedra ošetřovatelství
2
Katedra veřejného a sociálního zdravotnictví
0
Katedra supervize a odborné praxe
0
Katedra sociální práce a sociální politiky
0
Katedra právních oborů a řízení ekonomiky
0
Ostatní katedry
0
Celkem
10

2008
16
8
4
8
1
1
0
38

nárůst
+8
+6
+4
+8
+1
+1
0
+21

Potvrdilo se, že Zdravotně sociální fakulta JU má skvělé zázemí v kádru pedagogických
pracovníků, kteří jsou schopni využívat moderní technologie.
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6. VÝSLEDKY VĚDECKO-VÝZKUMNÉ ČINNOSTI
Rozvoji vědecko-výzkumných aktivit věnovalo v roce 2008 vedení ZSF JU tak jako
i v předcházejících letech trvalou pozornost a vědecká práce patřila mezi priority každé katedry. Jak
svědčí přiložená dokumentace, na fakultě se trvale zvyšuje počet úspěšně přijatých projektů. Práce
na výzkumných projektech umožňuje společnou práci zkušených učitelů se začínajícími vědeckými
pracovníky nebo studenty ZSF JU. Poskytuje tak možnost předávání zkušeností, mladí pracovníci
se učí zpracování literární rešerše, základům experimentální práce, zpracování a hodnocení
výsledků i jejich prezentaci a publikování. Především pro studenty magisterského a doktorského
studia je určena Grantová agentura ZSF JU, která jim umožňuje řešit první vědecké projekty. Pro
podporu prezentace výsledků vydává ZSF tři odborné časopisy (z toho jeden v angličtině), které
jsou rovněž k dispozici na webových stránkách fakulty. Významným způsobem podporuje aktivní
účast zejména mladších pracovníků na odborných konferencích nejen v České republice, ale
i v zahraničí.
Vedení fakulty pravidelně sleduje naplňování Dlouhodobého záměru v oblasti vědy a výzkumu
za rok 2008 ve všech klíčových směrech.
V oblasti sociální rehabilitace se vědecko-výzkumná práce fakulty zaměřila především na
oblast zkvalitnění životních podmínek handicapovaných a problematiku mladé generace, kde byla
trvalá pozornost věnována úrazům, násilí, dětským právům. Výzkum byl orientován nejen na situaci
v České republice, ale i v zahraničí, zejména v Africe. Právě práce zde, ať již pedagogů, či studentů,
již získala řadu uznání jak u odborné, tak i laické veřejnosti. Opomíjena nebyla ani oblast kvality
života, a to zejména u generace 50 plus, sociální politiky a studia lidských práv menšin žijících
v České republice.
V problematice ošetřovatelství jednoznačně dominoval výzkum vedoucí ke zvýšení kvality
péče o nemocné a ošetřovatelské péče.
V oblasti ochrany obyvatelstva byla výzkumná činnost orientována na studium vlivu trvale
přítomných nox v životním prostředí, které jsou důsledkem jak přírodních procesů, tak činnosti
člověka, interakce ionizujícího a neionizujícího záření a zkoumání vlivu psychiky lidského jednání
při řešení mimořádných událostí a možnost minimalizace případných negativních jevů způsobené
zejména vlivem chybného informování veřejnosti hromadnými sdělovacími prostředky. Zdravotně
sociální fakulta je dnes v České republice považována za významnou v oblasti přípravy specialistů
zejména v oblasti krizového řízení v medicíně s využitím přírodních věd, což se projevuje mimo
jiné v zastoupení jejích členů ve vědeckých a oborových radách podobně zaměřených fakult jiných
vysokých škol.
Trvalým cílem všech výzkumných skupin je účast na řešení projektů v rámci 7. rámcového
programu Evropské unie.
VÝZNAMNÉ VĚDECKÉ VÝSLEDKY
ZSF JU v Českých Budějovicích se stala klíčovou institucí mezinárodní organizace Child Watch
International za Českou republiku díky přispění prof. Marka Smalla (USA, Clemson University),
Mgr. et Mgr. Jitky Dvořákové, Ph.D., a Mgr. Jany Stejskalové (Zierhutové), Ph.D. Další informace
dostupné na: http://www.childwatch.uio.no/key-institutions/europe/.
Byla schválena akreditace mezinárodního programu s názvem Graduate CertIFicate in
International Family and Community Studies. MPSV, 2008, na jehož přípravě se podílela ZSF
společně s Clemson University (USA, Jižní Karolína). Garanti: prof. Melton, prof. Small, prof.
McDonell, prof. Limber, Mgr. et Mgr. Dvořáková, Ph.D.
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OCENĚNÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ FAKULTY


Prof. MUDr. Miloši Velemínskému, CSc. byl na slavnostním zasedání Vědecké rady Vysoké
školy sociálnej práce a zdravotníctva sv. Alžbety v Bratislavě udělen titul Doctor honoris causa
(Dr.h.c.).



Na slavnostním aktu k 90. výročí Dne vzniku samostatného československého státu v obřadní
síni českobudějovické radnice převzal prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc., z rukou primátora
Mgr. Juraje Thomy medaili „Za zásluhy“ o pediatrii a rozvoj Jihočeské univerzity.



Doc. PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D., byla jmenována Adjunct profesorem na americké Clemson
University (Jižní Karolína) – Institut for Family and Neighborhood Life.



Řešitelský kolektiv pracovníků katedry radiologie a toxikologie získal ocenění za nejlepší
sdělení na mezinárodní konferenci LASER FLORENCE 08.



V hodnocení grantu IGA MZČR řešitelky prof. Tóthové s názvem „Zajištění efektivní, kulturně
diferencované ošetřovatelské péče pro vietnamskou a čínskou minoritu v České republice“
získala ZSF JU nejlepší hodnocení „A“.

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PUBLIKACE AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ FAKULTY


Monografie

ČAPKOVÁ, M., TORÁČOVÁ, L., VELEMÍNSKÝ, M.: Prevence úrazů u vybraných věkových
skupin obyvatelstva, 1. vyd., Praha: Triton, 2008. s. 98. ISBN 978-80-7387-200-7
DVOŘÁKOVÁ, J., HORSKÁ, J. et al.: Metody sociální práce s imigranty, azylanty a jejich dětmi.
Příručka pro pedagogy, 1. vyd., Praha: Triton, 2008. ISBN 978-80-7387-044-7
KONEČNÁ, H.: The Quest for a Child. Two Small Wings. 2. vyd., UK: Anshan, 2008. s. 305.
ISBN 1905740778
NAVRÁTIL, L. et al.: Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory, 1. vyd., Praha: Grada
Publishing, a.s., 2008, 424 s. ISBN 978-80-247-2319-8.
NAVRÁTIL, L.: Zobrazovací metody. In: DOSTÁLOVÁ, T., SEYDLOVÁ, M.: Stomatologie.
1. vyd., Praha: Grada Publishing, a.s., 2008, s. 31–40. ISBN 978-80-247-2700-4.


Publikace v časopisech s IF

Patočka, J., Jun, D., Kuča, K.: Possible Role of Hydroxylated Metabolites of Tacrine in Drug
Toxicity and Therapy of Alzheimer´s Disease. Current Drug Metabolism, 2008, 9 (4), 332–335.
(IF=4,490)
Chval, Z., Šíp, M., Burda J. V.: The Trans Effect in Square-Planar Platinum(II) Complexes –
A Density Functional Study. Journal of Computational Chemistry, 2008, 29 (14), 2370-2381.
(IF=4,297)
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Adámková, V., Hubáček, J. A., Suchánek, P., Velemínský, M., Zimmelová, P.: The effect of body
activity to weight. Atherosclerosis Supplements, 2008, 9 (1), 254. ISSN 1567-5688 (IF=4,287)
Poledne, R., Škodová, Z., Cífková, R., Adámková, V., Bruthans, J., Lánská, V.: Trends in
ischaemic heart disease mortality in post communist countries using the Czech population as an
example. Atherosclerosis Supplements, 2008, 9 (1), 9. ISSN 1567-5688 (IF=4,287)
Vrablík, M., Hubáček, J. A., Adámková, V., Lánská, V., Zlatohlávek, L., Zídková, K., Štulc, T.,
Hořínek, A., Češka, R.: Impact of apolipoprotein A5 gene variants on statin treatment efficacy.
Atherosclerosis Supplements, 2008, 9 (1), 40. ISSN 1567-5688 (IF=4,287)
Hubáček, J. A., Bohuslavová, R., Kurhanová, L., Piťha, J., Adámková, V., Poledne, R.: A common
variant in the FTO gene is associated with BMI in males and postmenopausal, but not in
premenopausal females. Atherosclerosis Supplements, 2008, 9 (1), 110–111. ISSN 1567-5688
(IF=4,287)
Bohuslavová, R., Králová-Lesná, I., Adámková, V., Lánská, V: Association between plasma levels
of C-reactive protein and numbers of children. Atherosclerosis Supplements, 2008. Vol. 9 (1),
s. 261–262. ISSN 1567-5688 (IF=4,287)
Hubáček, J. A., Lánská, V., Škodová, Z., Adámková, V., Poledne, R.: Sex-specific interaction
between APOE and APOA5 variants and determination of plasma lipid levels. European Journal of
Human Genetics, 2008, 16, 135–8. (IF=4,003)
Oya, N., Zoelzer, F., Werner, F., Streffer, Ch.: Similar Extent of Apoptosis Induction at Doses of
X-Rays and Neutrons Isoeffective for Cell Inactivation. Strahlentherapie und Onkologie, 2008, 184
(5), 270–275. (IF=3,357)
Krištofiková, Z., Kozmiková, I., Hovorková, P., Říčný, J., Zach, P., Majer, E., Klaschka, J.,
Řípová, D.: Lateralization of hippocampal nitric oxide mediator system in people with Alzheimer
disease, multi-infarct dementia and schizophrenia. Neurochemistry International, PergamonElsevier Science Ltd., 2008, 53 (5), 118–125. ISBN 0197-0186. (IF=2,975)
Hubáček, J. A., Adámková, V., Bohuslavová, R., Suchánek, P., Poledne, R., Lánská, V.: No
significant association between A-501C single nukleotide polymorphism in preproghrelin and body
mass index or waist-to-hip ratio in central European population. Metabolism – clinical and
experimental, 2008, 57 (7), 1016–7. (IF=2,647)
Hovorková, P., Krištofiková, Z., Hořínek, A., Řípová, D., Majer, E., Zach, P., Sellinger, P., Říčný,
J.: Lateralization of 17Beta-Hydroxysteroid Dehydrogenase Type 10 in Hippocampi of Demented
and Psychotic People. Dementia and Geriatric Cognitive Disordes, Basel Switzerland, 2008, 26(3),
193–198. ISBN 1420-8008 (IF=2,641)
Hubáček, J. A., Adámková, V., Stávek, P., Kubínová, R., Peasey, A., Pikhart, H., Marmot, M.,
Bobak, M.: Apolipoprotein E Arg136→Cys mutation and hyperlipidemia in a large central
European population sample. Clinica Chimica Acta, 2008, 388, 217–8. (IF=2,601)
Zoelzer, F., Streffer, Ch.: Relative Biological Effectiveness of 6 MeV Neutrons with Respect to
Cell Inactivation and Disturbances of the G1 Phase. Radiation Research, 2008, 169 (2), 207–213.
(IF=2,599)
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Kunešová, G., Hlaváček, J., Patočka, J., Evangelou, A., Benaki, D., Paravatou, M., Livaniou, E.,
Pelecanou, M., Slaninová, J.: The multiple T-maze in vivo testing of the neuroprotective effect of
humanin analogues. Peptides, 2008, 29 (11), 1982–1987. (IF=2,368)
Svoboda, J., Telenský, P., Blahna, K., Zach, P., Bureš, J., Stuchlík, A.: Lesion of posterior parietal
cortex in rats does not disrupt place avoidance based on either distal or proximal orienting cues.
Neuroscience Letters, Clare, Ireland, 2008, 445 (1), 73–77. (IF=2,1)
Hraška, M., Heřmanová, V., Rakouský, S., Čurn, V.: Sample topography and position within plant
body influence the detection of the intensity of green fluorescent protein fluorescence in the leaves
of transgenic tobacco plants. Plant Cell Reports, 2008, 27, 67–77. (IF= 1,974)
Hubáček, J. A., Wang, W. W., Škodová, Z., Adámková, V., Vrablík, M., Hořínek, A., Štulc, T.,
Češka, R., Talmud, P. J.: APOA5 Ala>Val, identified in patiens with severe hypertriglyceridaemia,
is a common mutation with no major effects on plasma lipid levels. Clinical Chemistry and
Laboratory Medicine, 2008, 46 (6), 773–7. (IF=1,741)
Velemínský, M., Stránský, P., Velemínský, M.: Relationship of IL-6, IL-8, TNF and sICAM-1
levels to PROM, pPROM, and the risk of early-onset neonatal sepsis. Neuroendocrinology letters,
Maghira & Maas Publications, 2008, 29 (3), 303–11. (IF=1,443)
Velemínský, M., Přádná, J., Velemínský, M., Tošner, J.: Relationship of amniotic-type placenta
inflammation to pPROM, PROM and risk of early onset neonatal sepsis. Neuroendocrinology
letters, Maghira & Maas Publications, 2008, 29 (8), 447–450. (IF=1,443)
Velemínský, M., Tošner, J.: Relationship of vaginal microflora to PROM, pPROM, and the risk of
early-onset neonatal sepsis. Neuroendocrinology letters, Maghira & Maas Publications, 2008, 29
(2), 205–221. (IF=1,443)
Berger, J.: Nucleolar size in lymphocytes and haemocytes of different species. European Journal
of Histochemistry, 2008, 52 (3), 149-152. (IF=1,261)
Vilasová, Z., Řezáčová, M., Vávrová, J., Tichý, A., Vokurková, D., Zoelzer, F., Řeháková, Z.,
Osterreicher, J., Lukášová, E.: Changes in phosphorylation of histone H2A.X and p53 in response
of peripheral blood lymphocytes to gamma irradiation. Acta Biochimica Polonica, 2008, 55 (2),
381–390. (IF= 1,261)
Beranová, M., Rakouský, S., Vávrová, Z., Skalický, T.: Sonication assisted Agrobacteriummediated transformation enhaces the transformation efficiency in flax. Plant Cell, Tissue and Organ
Culture, 2008, 94, 253–259. (IF=1,060)
Hraška, M., Rakouský, S., Čurn, V.: Tracking of the CaMV-35S promoter performance in GFP
transgenic tobacco, with a special emphasis on flowers and reproductive organs, confirmed its
predominant activity in vascular tissues. Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 2008, 94, 239–251.
(IF=1,060)
Berger, J.: A two-clock model of circadian timing in the immune system of mammals. Pathologie
Biologie, 2008, 56, 286–291. (IF=0,953)
Skalická, Z., Navrátil, L., Zolzer, F., Hon, Z.: The Assessments of the Intracellular Antioxidant
Protection of the Organism after LLLT Irradiation. Lasers in Medical Science, 2008, 23 (S. 1), 33.
(IF=0,827)
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Berger, J., Slavíčková, K.: Morphological Characterization of Hemocytes in the Adult Linden Bug,
Pyrrhocoris apterus (L.) (Heteroptera). Zoological Studies, 2008, 47 (4), 466–472. (IF=0,731)
Tóthová, V., Sedláková, G. Nursing education in the Czech Republic. Nurse Education Today,
2008, 28 (1), 33–38. ISSN 0260-6917 (IF=0,573)
Burnard, P., Edwards, D., Benett, K., Thaibah, H., Tóthová, V., Baldacchino, D., Bara, P.,
Mytevelli, J.: A comparative, longitudinal study of stress in student nurses in five countries:
Albania, Brunei, the Czech Republic, Malta and Wales. Nurse Education Today, 2008, 28 (2), 134–
145. ISSN 0260-6917 (IF=0,573)
Mlčák, Z., Záškodná, H.: Analysis of relationships between prosocial tendencies, empathy, and the
Five-Factor Personality Model in students of helping professions. Studia Psychologica, 2008, 50(2),
201–216. (IF=0,145)
Havránek, J.,. Havránková, R., Navrátil, L., Rosina, J., Skalická Z.: All-State Radiation
Monitoring Network in the Czech Republic. Defence Science Journal, 2008, 58 (6), 728–733.
(IF=0,141)
VÝZNAMNÉ KONFERENCE A AKCE ORGANIZOVANÉ ČI SPOLUORGANIZOVANÉ
ZSF JU
1. mezinárodní
Název: V. ročník mezinárodní konference „Problematika generace 50 plus“
Datum konání: 27. a 28. 5. 2008
Název: Mezinárodní sympozium ošetřovatelství Solidarita pro zdraví v evropském regionu
Datum konání: 11.–12. 9. 2008
Název: Mezinárodní konference Možnosti ovlivnění kvality života dítěte s poruchou sluchu
Datum konání: 22. 10. 2008
Název: Pravda o zooterapie, konference s mezinárodní účastí
Datum konání: 14. 11. 2008
2. celostátní
Název: Konference Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb v oblasti
problematiky dětí a mládeže
Datum konání: 19. 2. 2008
Název: Seminář „Zdravotně sociální dopady u pacientů s demencí“
Datum konání: 19. 2. 2008
Název: Studentská konference Péče o minority v pomáhajících profesích
Datum konání: 15. 4. 2008
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Název: XVII. celostátní seminář ošetřovatelských profesí pracujících v péči o novorozence
(ZSF JU spolupořadatel)
Datum konání: 24 a 25. 4. 2008
Název: Den reprodukčního zdraví
Datum konání: 19. 5. 2008
Název: Výstava fotografií a semináře na téma Sociální práce s dětmi v Zambii
Datum konání: 16.–26. 6. 2008
Název: Výstava fotografií programu Pět P
Datum konání: 6.–10. 10. 2008
Název: Výživa – nedílná součást léčby závažných chorob
Datum konání: 9. 10. 2008
Název: III. ročník konference SENIOR LIVING (ZSF JU spolupořadatel)
Datum konání: 11.–12. 11. 2008
Název: Dítě a zdravý životní styl
Datum konání: 19. 11. 2008
Název: Odpolední seminář na téma Zkušenosti a zážitky dobrovolníků z rozvojových zemí
Datum konání: 1. 12. 2008
Název: Jihočeský diabetologický den (ZSF JU spolupořadatel)
Datum konání: prosinec 2008
V roce 2008 proběhla před vědeckou radou ZSF JU dvě úspěšná habilitační řízení
6. 5. 2008 – Habilitační řízení Mgr. M. Baškové, PhD., v oboru „Ošetřovatelství“
Habilitační práce: „Podpora zdravia a prevencia ochorení v práci pôrodnej asistentky“
Habilitační přednáška: „Odvykanie od fajčenia počas tehotenstva.“
23. 10. 2008 – Habilitační řízení MUDr. Jiřího Dorta, Ph.D., v oboru „Ošetřovatelství“
Habilitační práce: „Ošetřovatelské postupy v neonatologii“
Habilitační přednáška: „Časná a pozdní morbidita a dlouhodobé sledování rizikových
novorozenců.“
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Grantová a projektová činnost
ZSF JU – hlavní řešitel
název grantu či projektu

zdroj

Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních
služeb v oblasti problematiky dětí a mládeže

řešitel
Velemínský, M.

Celoživotní vzdělávání ve dvou nelékařských profesích

ESF

Tóthová, V.

Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních
služeb v oblasti problematiky seniorů

Vurm, V.

Letní tábor pro děti trpící enurézou a enkoprézou

Bockscheiderová, A.

Dobrovolnický program v Nemocnici České
Budějovice, a. s.

Motlová, L.

Univerzitní centrum pro seniory PATUP

Motlová, L.
MZČR – PVP

Letní integrační canisterapeutický tábor
Rehabilitační tábor pro děti s psychosomatickým
onemocněním

Eisertová, J.
Velemínský, M.

Prezentace publikace Sexuální zneužívání dětí
a adolescentů se specifickými potřebami – přímé
kontakty s cílovými skupinami

MZČR –
Zdravotnické
programy

Regionální laktační centrum

Volfová, I.
Velemínský, M.

Prosociální chování a jeho vazby na altruismus, afiliaci
a empatii

Záškodná, H.

Kvalita života, střední a zdravá délka života z aspektu
determinant zdraví u romského obyvatelstva v ČR

Davidová, E.

Psychosociální aspekty biologického, nebiologického
a „náhradního“ rodičovství a dobrovolné
a nedobrovolné bezdětnosti

Konečná, H.

Etické aspekty regulace klinického výzkumu a role
etických komisí v České republice

GAČR
Šimek, J.

Edukační činnost v pomáhajících profesích

Bubníková, H.
FRVŠ

Současné negativní trendy ve vývoji české rodiny
Inovace výuky předmětů Metody sociální práce,
Rozvojová spolupráce a humanitární pomoc, Úvod do
rozvojových studií
Akreditace nového studijního oboru Nutriční terapeut
Studijní obor Ošetřovatelství ve vybraných klinických
oborech, kombinovaná forma

Macháčková, J.
Velemínský, M.

Rozvojové
projekty

Stránský, M.
Tóthová, V.

Podpora zvýšení zájmu nadané mládeže o studium na
JU

Švestková, R.

Podpora studia osob se zdravotním postižením

Papáček, B.

Mezinárodní mobilita studentů

Mojžíšová, A.
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Nákup softwaru na ZSF JU

Bártová, J.

Freemover

CEEPUS

Bártová, J.

Biologická dozimetrie pro osoby profesně vystavené
ionizujícímu záření alfa

MŠMT NPV2

Zölzer, F.

Celoplošný screening sluchu na neonatologickém odd.
v Jihočeském kraji spojený s následnou péčí

Hlavničková, P.

Drogy a alkohol u aktivních účastníků silničního
provozu – pilotní studie

Vorlová, K.

Různorodost přístupů canisterapie k dětskému klientovi
(Case Study)

GA JU

Mezinárodní klasifikace funkčních schopností,
disability a zdraví (ICF) v rehabilitaci u lidí
s roztroušenou sklerózou a po traumatickém poškození
mozku
Příspěvek na vydání časopisu KONTAKT

Eisertová, J.

Matlasová, H.
ČLF

Velemínský, M.

ZSF JU jako spoluřešitelské pracoviště
název grantu či projektu

zdroj

spoluřešitel

Vnější a genetické determinanty obezity

IGA MZČR

Velemínský, M.

Funkční genomika a proteomika ve šlechtění rostlin

Výzkumné
centrum 1M

Rakouský, S.

Možnost použití cílových genů v transformaci
přadného a olejného lnu

MŠMT –
KONTAKT

Rakouský, S.

Rozvoj a podpora provozu Univerzit třetího věku v ČR

MŠMT –
Rozvojové p.

Šemberová, J.
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Grantová agentura ZSF JU
název grantu

řešitel

Zmapování zdravotního stavu imigrantů v ČR – pilotní studie

Brabcová, I.

Psychosociální dopady používání mobilních telefonů u dětí ve věku
do 12 let

Troupová, M.

Osobnostní profil mladistvých delikventů

Pešek, R.

Konference – Pravda o zooterapii

Eisertová, J.

Dobrovolnické centrum canisterapie

Bursová, Z.

Konference: Možnosti ovlivnění kvality života dítěte s poruchou
sluchu

Hlavničková, P.

Postavení stoma sestry

Bubníková, H.

Projekt Amicus

Novotná, Š.

Hodnocení lokomočních pomůcek pro handicapované osoby

Zeman, M.

Právní povědomí a vnímání práva u dětí imigrantů, azylantů
a žadatelů o mezinárodní ochranu

Záleská, V.

Problematika vzniku poškození dýchacího a trávicího traktu u dětí
způsobeného chemickými látkami

Švancarová, A.

Aktivní zapojení studentů prvních ročníků do dobrovolnických
programů, aktivit a vědecké činnosti na ZSF JU

Vanišová, I.

Stav dobrovolnictví na ZSF JU po deseti letech

Janečková, J.

Canisterapeutický rekondiční víkend pro rodiny s dětmi se
sluchovým postižením

Fraňková, Z.

Volnočasové aktivity studentů ZSF JU zaměřené na všeobecně
vzdělávací a vědeckou činnost

Hudečková, K.

Biologické účinky laseru – možnosti radioprotekce

Skalická, Z.

Analýza nejzávažnějších teroristických útoků za posledních 10 let

Hon, Z.

Analýza organizace složek a sil určených pro zvládnutí nouzových
a krizových situací v jednotlivých zemích EU

Šimák, M.

Obsah sodíku, draslíku a hodnota osmolarity při high normal
hodnotě krevního tlaku

Reidingerová, A.

Sociální práce s dětmi v Zambii – realizace osvětových seminářů a
výstavy fotografií pro veřejnost

Rejhová, R.

Hodnocení pacientů s roztroušenou sklerózou dle Mezinárodní
klasifikace funkční schopnosti, disability a zdraví při Zdravotně
sociální fakultě JU

Matlasová, H.
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7. ZAHRANIČNÍ AKTIVITY ZSF JU V ROCE 2008
Zahraniční aktivity ZSF JU za rok 2008 s přihlédnutím na dlouhodobý záměr a jeho aktualizace
V roce 2008 byla nadále prohlubována spolupráce s kanadskou univerzitou University of
Manitoba ve Winnipegu. Ve spolupráci s touto univerzitou byl v roce 2006 podán a schválen
projekt na téma: „Rozvíjení vzájemných vztahů a spolupráce mezi Českou republikou a Kanadou v
oblasti migrační politiky romského etnika“, který byl realizován v roce 2006 a 2008. V roce 2008
byla uzavřena smlouva s York University v Torontu a již v přípravné fázi tohoto kroku byl na ZSF
JU přijat hostující profesor Fahim Quadir.
V roce 2007 dobíhal dvouletý navazující projekt Leonardo da Vinci zaměřený na zahraniční
odborné stáže studentů. Od akademického roku 2007/2008, díky transformaci programu Leonardo
da Vinci a programu Erasmus, probíhaly odborné zahraniční stáže na základě programu Erasmus.
Dalším významným bodem zahraniční spolupráce ZSF JU bylo navázání spolupráce s Chiang Mai
University v Thajsku. Na základě již podepsané smlouvy vyjelo v roce 2008 první šest studentek
ZSF JU na dvou a tříměsíční odborné stáže do Thajska.
Na rok 2009 je plánováno zahájení spolupráce v oblasti rozvojových programů s University of
Zambia v Lusace a přispět tak k dalším možnostem rozvojové spolupráce v subsaharské Africe.
Další předpokládané rozšíření studentských a učitelských mobilit je v rámci připravované
spolupráce s veřejnoprávní organizací „Cesta k domu“, která poskytuje pomoc dětem ulice v Oděse
na Ukrajině.
Porovnání celkového počtu zahraničních studentských mobilit v letech 2002 až 2008
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Ostatní

CELKEM

Studentské mobility
Od roku 2002 vrostl nejen počet přijímajících zahraničních institucí, ale i počet vyjíždějících
studentů. V roce 2008 vyjelo na zahraniční studijní pobyty a stáže celkem 62 studentů.
Počet zahraničních studijních pobytů a stáží studentů uskutečněné v roce 2008 podle cílových
destinací
6

7
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2
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1

Rakousko
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6

3

1
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4
8

Zambie

6

Rozvojové programy MŠMT
V roce 2008 absolvovalo zahraniční studijní pobyty a odborné stáže v rámci projektu mobilit
Rozvojových programů MŠMT celkem 21 studentů v celkovém rozsahu 47 studento-měsíců.
Studenti ZSF JU v rámci Rozvojových programů vyjíždí na odborné stáže do Zambie, Namibie,
Ruska, Rakouska, na Ukrajinu, do Thajska a do Jihoafrické republiky.
Erasmus
Celkem 26 studentů vycestovalo v rámci programu Erasmus v roce 2008 na studijní pobyty a stáže
v délce tří měsíců. Celková délka vyčerpaných studento-měsíců činila 78. Mezi nejvýznamnější
partnery ZSF JU v programu Erasmus jsou organizace univerzitního typu: Fachhochschule
Landshut, Johannes Kepler Universität v Linci, Cardiff University, Debrecen University,
Hochschule Magdeburg, Bergen University, XIOS Hogeschool Limburg a Kemi Tornio University
of Applied Science, ale i organizace neuniverzitního typu, jako je Horská záchranná služba na
Slovensku, Landeskrankenhaus v rakouském Freistadtu.
Ostatní
Kromě již zavedených programů podporujících mobilitu studentů mají studenti ZSF JU možnost
zúčastnit se každý rok Mezinárodních programů v sociální práci a v ošetřovatelství. Tyto
akce probíhají paralelně v několika evropských zemích a ZSF JU přispívá studentům na dopravu
formou mimořádného stipendia – ostatní náklady si studenti hradí sami. V roce 2008 se
mezinárodních intenzivních týdnů za ZSF JU zúčastnilo celkem 13 studentů. Kromě účasti studentů
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ZSF JU na uvedených mezinárodních týdnech byli dva studenti oboru Zdravotnický záchranář
vysláni na týdenní soutěž záchranářů na Slovensko.
Účast doktorandů ZSF na zahraničních akcích
Mezi nejvýznamnější konference a studijní pobyty, jichž se zúčastnili doktorandi ZSF JU v roce
2008 patří:
 4. mezinárodní TAT Symposium – Rakousko;
 Odborná konference – Slovensko;
 Konference „Child and Youth Research in the 21 Century: A Critical Appraisal“ – Kypr.
Účast akademických pracovníků ZSF na zahraničních akcí (konference atd.)
Cílem těchto zahraničních mobilit akademických pracovníků ZSF JU byly účasti na konferencích,
seminářích a jednáních. Mezi nejvýznamnější akce, jichž se akademičtí pracovníci zúčastnili v roce
2008, patří:
 „Congress of European Federation of Sexuology“ – Itálie;
 „International conference on Health promoting“ – SRN;
 ESPMH konference – Estonsko;
 9th World Congress of Bioethics – Chorvatsko;
 Konference WSA – Čínská lidová republika;
 Mezinárodní sympozium – Nový Zéland;
 Konference EACME – Nizozemí;
 Konference „Laser Florence 2008“ – Itálie.
Zahraniční pobyty pedagogických pracovníků ZSF JU (dlouhodobé – delší než měsíc)
V roce 2008 nebyly evidovány žádné dlouhodobé pobyty pedagogických pracovníků ZSF JU.
Pobyty zahraničních pracovníků a studentů na ZSF
V roce 2008 byly přijaty na tříměsíční odbornou praxi v oboru radiologie v rámci programu
Erasmus dva studenti z Portugalska, studentka z Norska a dvě studentky z Irska. V roce 2008 také
absolvovalo celkem 5 studentek North West University v Potchefstroomu odbornou stáž v Českých
Budějovicích a to v oborech sociální práce a v ošetřovatelství. Pod záštitou programu Erasmus byly
přijaty na tříměsíční odbornou stáž dvě studentky z Finska a na podzim byli přijati tři studenti
z Maďarska na dvouměsíční odbornou stáž v oboru všeobecná sestra. V listopadu absolvovalo
měsíční odbornou stáž také 5 studentů z Russian State Hydrometeorological University. Dále byl na
ZSF JU přijat student Lee Tembo z University of Zambia na tříměsíční odbornou stáž v oblasti
sociální práce. Tento student byl řadu let velmi aktivní v projektech rozvojové spolupráce, které
ZSF JU realizuje ve spolupráci s Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžběty, n. o.,
v Bratislavě.
V letním semestru 2007/2008 zavítal na ZSF JU prof. Fahim Quadir z York University
v Torontu. Prof. Quadir přijal pozvání a na ZSF JU přednášel v dubnu 2008 studentům ZSF JU.
Jeho přednášky byly zaměřeny na problematiku rozvojové spolupráce a globalizace. Prof. Quadir
přijel jako hostující profesor a jeho pobyt byl financován z projektu FRVŠ.
Celkem 47 zahraničních akademických pracovníků navštívilo Zdravotně sociální fakultu JU
v roce 2008. Cílem těchto návštěv byla jednání o spolupráci a účast na workshopech a konferencích
organizovaných ZSF JU.
Na základě šestileté spolupráce ZSF JU a North West University v jihoafrickém Potchefstroom
zavítal do jižních Čech v termínu 1.–3. 7. 2008 na krátkou návštěvu univerzitní sbor
z Potchefstroomu v doprovodu rektorky prof. Annette Combrink. Dne 2. 7. 2008 v prostorách
Schwarzenberské hrobky v Třeboni se konal koncert pod záštitou rektora Jihočeské univerzity.
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Nové smlouvy o spolupráci uzavřené v roce 2008
V roce 2008 byla uzavřena smlouva s Landeskrankenhaus Freistadt, kam ZSF JU od června 2008
vyslala první dvě studentky oboru porodní asistentka na tříměsíční odbornou stáž. V březnu 2008
byla podepsána smlouva i s Odessa Charity Fund a první studenti absolvovali měsíční odbornou
stáž na Ukrajině již v zimním semestru 2008/2009. Spolupráce s thajskými institucemi byla
rozšířena o Rajamangala University v Chiang Mai a odborné stáže studentů ZSF JU jsou v Chiang
Mai organizovány ve spolupráci s Chiang Mai University a Rajamangala University. Dalšími
významnými smlouvami o spolupráci, které byly podepsány v roce 2008, jsou smlouvy vztahující
se k zahraničním odborným stážím v Zambii. Jedná se o novou smlouvu s University of Zambia
a s Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžběty, n.o., v Bratislavě. Důležitou
smlouvou o spolupráci, která byla uzavřena v roce 2008, byla smlouva s York University v Torontu.
Tato smlouva byla uzavřena na univerzitní úrovni. V roce 2008 byla znovu podepsána smlouva
s University of Debrecen v Maďarsku a s Horskou záchrannou službou na Slovensku.
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8. ČINNOST ODDĚLENÍ PRO DOKTORSKÁ STUDIA
Vedoucí oddělení: Mgr. Petra Zimmelová, Ph.D.
Studijní referentka oddělení: Mgr. Andrea Březinová
Oddělení pro doktorská studia zajišťuje průběh studia v doktorském studijním programu
Specializace ve zdravotnictví, studijním oboru Prevence, náprava a terapie zdravotní a sociální
problematiky dětí, dospělých a seniorů. V akademickém roce 2008/2009 byli přijati první studenti
doktorského studijního programu Ošetřovatelství. Oba studijní programy jsou realizovány ve
spolupráci s Univerzitou Pardubice, Fakultou zdravotnických studií. Oborová rada studijních
programů zasedá 2x ročně. Na podzimních zasedáních jsou pravidelně vyhodnocovány roční
výkazy a individuální studijní plány studentů. Na podzimním zasedání v roce 2008 oborová rada
konstatovala, že většina studentů řádně plní naplánované úkoly. Studenti prezenčního studia
postupují studiem úspěšně.
Počty studentů ve dvou doktorských studijních programech k 20. 2. 2009
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Prevence, náprava a terapie zdravotní a sociální problematiky dětí, dospělých
a seniorů
Ročník

Prezenční studium

1.
2.
3.
4.
5.
Celkem studentů/
forma studia

6
2
13
5
2
28

Kombinované
studium
18
21
19
14
12
84

Celkem studentů
/ročník
24
23
32
19
14
112

Celkem studentů
/ročník
11
---------11

Studijní program: Ošetřovatelství
Ročník

Prezenční studium

1.
2.
3.
Celkem studentů/
forma studia

3
-----------

Kombinované
studium
8
----------

3

8
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Obhajoby disertační prací
Ve dnech 16. 5. 2008 a 18. 9. 2008 se uskutečnily obhajoby disertačních prací osmi studentů
doktorského studijního programu Specializace ve zdravotnictví. Všechny práce byly řádně obhájeny
a studenti ukončili studium získáním titulu Ph.D.
Seznam studentů a disertačních prací obhájených na ZSF JU v akademickém roce 2007/2008
v doktorském studijním programu Specializace ve zdravotnictví, studijním oboru Prevence, náprava
a terapie zdravotní a sociální problematiky dětí, dospělých a seniorů.
16. 5. 2008


Mgr. Milan Kučera: „Systém včasné intervence a jeho implementace do struktury sociálních
a právních vztahů společnosti“



Mgr. Vladimíra Nechvátalová: „Tranzitní program – prevence nezaměstnanosti absolventa“



Mgr. Kateřina Hyková: „Význam Probační a mediační služby ČR v kontextu zákona
o soudnictví ve věcech mládeže“

18. 9. 2008


PhDr. Milena Nosková: „Produkce řeči u zdravého dítěte a u dítěte prelingválně neslyšícího
po kochleární implantaci“



JUDr. Božena Kučerová: „Problematika úrazů v rámci specializované zdravotní péče
poskytované dětem a mládeži v Jihočeském kraji“



Mgr. Gabriela Burešová: „Kvalita života dětí a mladistvých s diabetes mellitus 1. typu“



Mgr. Jana Stejskalová: „Implementace dětských práv a právního povědomí u dětí školního
věku a vzdělávací kurz v oblasti dětských práv formou e-learningu“

Zapojení studentů doktorského studijního programu Specializace ve zdravotnictví do
grantové činnosti:
Grantová agentura FRVŠ – projekty řešené studenty doktorského studijního programu Specializace
ve zdravotnictví na ZSF JU v roce 2008:

Název grantu
Edukační činnost v pomáhajících profesích
Současné negativní trendy ve vývoji české rodiny

40

řešitel
Bubníková, H. Mgr.
Macháčková, J. Mgr.

Grantová agentura ZSF JU – projekty řešené studenty doktorského studijního programu
Specializace ve zdravotnictví na ZSF JU v roce 2008:

Název grantu
Zmapování zdravotního stavu imigrantů v ČR – pilotní
studie
Osobnostní profil mladistvých delikventů
Konference – Pravda o zooterapii
Konference: Možnosti ovlivnění kvality života dítěte
s poruchou sluchu
Postavení stoma sestry
Hodnocení lokomočních pomůcek pro handicapované
osoby
Právní povědomí a vnímání práva u dětí imigrantů,
azylantů a žadatelů o mezinárodní ochranu
Sociální práce s dětmi v Zambii – realizace osvětových
seminářů a výstavy fotografií pro veřejnost
Hodnocení pacientů s roztroušenou sklerózou dle
Mezinárodní klasifikace funkční schopnosti, disability
a zdraví při Zdravotně sociální fakultě JU

řešitel
Brabcová, I. Ing.
Pešek, R. Mgr.
Eisertová, J. Mgr.
Hlavničková, P. Ing
et Mgr.
Bubníková, H. Mgr.
Zeman, M. Mgr.
Záleská, V. Mgr.
Rejhová, R. Mgr.
Matlasová, H. Mgr.

Grantová agentura JU – projekty řešené studenty doktorského studijního programu Specializace ve
zdravotnictví na ZSF JU v roce 2008:
Název grantu
Celoplošný screening sluchu na neonatologickém odd.
v Jihočeském kraji spojený s následnou péčí
Různorodost přístupů canisterapie k dětskému klientovi
(Case Study)

řešitel
Hlavničková, P. Ing et
Mgr.
Eisertová, J. Mgr.

SEZNAM ČLENŮ OBOROVÝCH RAD
Oborová rada studijního programu Specializace ve zdravotnictví, studijního oboru Prevence,
náprava a terapie zdravotní a sociální problematiky dětí, dospělých a seniorů
Předseda oborové rady:
prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc., Dr.h.c.
Členové oborové rady:
doc. MUDr. Věra Adámková, CSc.
doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D.
doc. PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D.
doc. PhDr. Jana Šemberová, CSc.
prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D., R.N.
doc. MUDr. Vladimír Vurm, CSc.
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prof. Ing.Václav Řehout, CSc.
prof. PhDr. Jan Keller, CSc.
prof. MUDr. Jiří Dunovský, DrSc.
doc. MUDr. Karel Havlíček, CSc.
prof. MUDr. Arnošt Pellant, DrSc.
prof. MUDr. Ladislav Šoltés, DrSc., Dr.h.c.
prof. MUDr. Štefan Krajčík, CSc.
prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc.
prof. MUDr. Svetozar Dluholucký, CSc.
doc. MUDr. Helena Zavázalová, CSc.
doc.MUDr. Lubomír Kukla, CSc.
doc. MUDr. Josef Donát, DrSc.
prof. MUDr. Jozef Novotný, CSc.
Oborová rada studijního programu Ošetřovatelství
Předseda oborové rady:
prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D., R.N.
Členové oborové rady:
prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc., Dr.h.c.
doc. PhDr. Sylva Bártlová, Ph.D.
doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc.
doc. PhDr. Mária Boledovičová, Ph.D.
prof. MUDr. Arnošt Pellant, DrSc.
doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.
doc. MUDr. Sylva Vožehová, CSc.
doc. PhDr. Jaroslav Koťa, CSc.
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9. HODNOCENÍ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ZSF JU

Oddělení pro celoživotní vzdělávání ZSF JU organizačně zajišťovalo průběh celoživotního
vzdělávání druhých ročníků u bakalářského studijního programu Sociální politika a sociální práce,
oboru Sociální práce ve veřejné správě a u bakalářského studijního programu Ochrana obyvatelstva,
oboru Ochrana obyvatelstva se zaměřením na chemické, biologické, radiologické a jaderné noxy
a výbušniny. Celkem je v obou oborech celoživotního vzdělávání zapsáno 58 účastníků. Nově bylo
v akademickém roce 2008/09 přijato do celoživotního vzdělávání 10 účastníků, kteří se zapsali do
bakalářského studijního programu Sociální politika a sociální práce, oboru Sociální práce ve veřejné
správě (celkem 6 účastníků), do bakalářského studijního programu Rehabilitace, oboru
Rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory (celkem 3 účastníci) a do
navazujícího magisterského studijního programu Rehabilitace, oboru Rehabilitační-psychosociální
péče o postižené děti, dospělé a staré osoby (1 účastník).
Na podzim 2008 bylo do celoživotního vzdělávání převedeno 30 krátkodobých vzdělávacích
kurzů z projektů ESF.
Byly realizovány 2 krátkodobé kurzy, které absolvovalo celkem 20 účastníků.
Dále pak byl na podzim 2008 realizován „Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních
službách v přímé péči o seniory“. Tento kvalifikační kurz absolvovalo úspěšně celkem
20 účastníků.
Složení oddělení v roce 2008:
Vedoucí oddělení:

Ing. Renata Švestková, Ph.D.
Mgr. Andrea Březinová – 0,5 úvazku

Hlavní úkoly pro rok 2009
 organizačně zajisti průběh celoživotního vzdělávání ve výše uvedených studijních oborech
 organizačně zajistit krátkodobé vzdělávací kurzy
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10. ČINNOST EDIČNÍHO ODDĚLENÍ
Ediční oddělení zajišťuje kompletní přípravu skript, časopisů, ostatních publikací (propagační
materiály, logbooky, programy ke konferencím...) pro tisk, což v praxi znamená nejčastěji
standardní dvojí (ale podle kvality textu i trojí, čtverou a další) korekturu textu, vytipování
recenzentů a vyžádání si recenzí, editaci textu, zajištění anglickojazyčného resumé apod.
Technicky zajišťuje chod redakcí k jednotlivým časopisům – příjem příspěvků, zprostředkovává
recenzní řízení, zprostředkovává komunikaci s autory jednotlivých příspěvků, organizuje redakční
rady. Připravuje časopisy k tisku – jejich kompletování, editaci, zprostředkovává překlady abstrakt.
Dále ediční oddělení zajišťuje přípravu monografií pro nakladatelství Triton a koriguje jejich
vydání (provádí jazykové korektury, zprostředkovává recenzní řízení).
Ediční oddělení také zajišťuje distribuci monografií, časopisů a učebních materiálů pro studenty.
Distribučními místy jsou: menza JU, knihkupectví KOOP, knihkupectví Elim v Písku a nově od
roku 2008 je hlavně studentům kombinovaného studia umožněn nákup formou objednávek přímo
v knihovně ZSF. Všechny vydané publikace, učební materiály a časopisy jsou nabízeny také
prostřednictvím internetových stránek fakulty. Studenti mají na našich stránkách katalog učebních
materiálů i s krátkými anotacemi i s cenami. Tento katalog je pravidelně aktualizován.
ČASOPISY 2008
 Journal of Applied Biomedicine 1/08, 2/08, 3/08 a 4/08
Journal of Applied Biomedicine, vol 6 (2008): no 1, 2, 3 a 4. The Journal of Applied Biomedicine
vychází podle současných zvyklostí pro respektované vědecké časopisy jako nezávislý. V roce 2008
byla vydána 4 čísla. Do redakce přišlo 54 rukopisů vědeckých prací. Na základě nezávislého
recenzního řízení s pomocí významných zahraničních vědeckých autorit bylo z nich uveřejněno
25 článků. Časopis byl v roce 2008 indexován v Elsevier´s Bibliographical Databases (Scopus,
EMBASE), Chemical Abstracts, BMC, EBSCO´s Databases, Index Copernicus, Open J- Gate,
Google Scholar. Časopis byl zařazen v roce 2008 do seznamu recenzovaných časopisů vydávaných
v České republice uznávaných Radou pro vědu a výzkum. V ISI Thomson byly práce z J Appl
Biomed v roce 2008 citovány v 77 jimi indexovaných, tzv. impaktovaných publikacích. Tato
stagnace citovanosti na WoK byla očekávána s ročním předstihem jako důsledek technického
zaostávání edičních technologií na ZSF JU.
 Kontakt 1/08 a 2/08, supplement 1/2008, supplement 2/2008 – vol. X.
Kontakt vyšel v roce 2008 ve dvou číslech 1/2008 a 2/2008. Celkem bylo publikováno
55 odborných a vědeckých prací z oborů ošetřovatelství, sociální a právní vědy a z biomedicínských
oborů. Rozsah publikací dosáhl 477 stran. Ze zahraničních fakult a univerzit bylo publikováno
17 sdělení. Jsou důsledně dodržována pravidla oponentního řízení.
Dále byly vydány supplementy Kontaktu. Supplement 1-2008 obsahoval recenzované příspěvky
IV. mezinárodní konference – Problematika Generace 50 plus. Supplement 2-2008 obsahoval
soubor příspěvků z celostátních konferencí pořádaných v letech 2004–2007 v Hluboké nad Vltavou
na téma Pravda o zooterapii. Supplement byl recenzován jako celek dvěma nezávislými recenzenty.
Časopis Kontakt byl roce 2008 zařazen do seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik
vydávaných v České republice uznávaných Radou pro vědu a výzkum.
 Prevence úrazů, otrav a násilí 1/08 a 2/08, supplement 1/2008 – vol. IV.
Časopis Prevence úrazů, otrav a násilí vyšel v roce 2008 ve dvou číslech 1/2008 a 2/2008. Celkem
bylo publikováno 24 odborných a vědeckých prací. Zájem o publikování v Prevenci má u autorů
rostoucí tendenci, rozsah publikací dosáhl 200 stran. Všechny příspěvky jsou řádně recenzovány.
Dále byl vydán Supplement Prevence úrazů, otrav násilí 1/2008 na téma Úrazy související
s vodou v České republice. Supplement byl recenzován jako celek dvěma nezávislými recenzenty.
Časopis Prevence úrazů, otrav a násilí byl roce 2008 zařazen do seznamu recenzovaných
neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice uznávaných Radou pro vědu a výzkum.
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 Quo vadis 1/2008 a 2/2008 – informační bulletin ZSF JU
Po přestávce v roce 2007 vyšel opět informační bulletin Quo vadis ve dvou číslech 1/2008 a 2/2008.

MONOGRAFIE KORIGOVANÉ EDIČNÍM ODDĚLENÍM, KTERÉ VYŠLY V ROCE
2008 V NAKLADATELSTVÍ TRITON










Čapková, M., Toráčová, L., Velemínský, M.: Prevence úrazů u vybraných skupin obyvatelstva.
Praha: Triton. 1. vydání. 2008. 98 s. ISBN 978-80-7387-200-7.
Dvořáková, J., Horská, J. a kol.: Metody sociální práce s imigranty a azylanty a jejich dětmi.
Praha: Triton, 1. vydání. 2008. 368 s. ISBN 978-80-7387-097-3.
Dvořáková, J., Horská, J. a kol.: Metody sociální práce s imigranty a azylanty a jejich dětmi
(ped. příručka). Praha: Triton,. 1. vydání. 2008. 156 s. ISBN 978-80-7387-044-7.
Francová, H., Novotný, A.: Sociální politika v základech. Praha: Triton. 1. vydání. 2008, 187 s.
ISBN 978-80-7387-125-3.
Kahoun, V.: Vybrané kapitoly z pojišťovnictví. Praha: Triton. 1. vydání. 2008. 88 s., ISBN 97880-7387-130-7.
Kahoun, V. et al.: Vybrané kapitoly sociální práce II. Praha: Triton. 1. vydání. 2008. 282 s.
ISBN 978-80-7387-064-5.
Průdková, T., Novotný, P.: Bezdomovectví. Praha: Triton. 1. vydání. 2008. 96 s. ISBN 978-807387-100-0.
Velemínský, M. sr, Žižková, B.: Péče o těhotné užívajcí psychotropní látky v těhotenství. Praha:
Triton. 1. vydání. 2008. 36 s. ISBN 978-80-7387-100-0.
Volfová, I., Kozáková, Z., Velemínský, M. sr: Prevence sexuálního zneužívání dětí
a adolescentů se specifickými potřebami. Praha: Triton. 1. vydání. 2008. 76 s. ISBN 978-807387-129-1.
SKRIPTA VYDANÁ V ROCE 2008












Tuček, J., Chodura, V.: Psychiatrie. 3. vydání. 2005 – dotisk 2008. 90 s. ISBN 80-7040-786-7.
Patočka, J. a kol.: Nutriční toxikologie. 1. vydání. 2008. 71 s. ISBN 978-80-7394-055-3.
Molek, J.: Personalistika a řízení. 1. vydání. 2008. 126 s. ISBN 978-80-7394-8.
Kříž, J.: Duševní poruchy a poruchy chování u dětí a mladistvých. 2. vydání. 2004 – dotisk
2008. 127 s. ISBN 80-7040-724-7.
Florus, S.: Toxikologické aspekty chemických havárií – CD ROM. 1. vydání. 2008. ISBN 97880-7394-106-2.
Mika, O. J.: Informovanost obyvatelstva a jeho připravenost na zvládání mimořádných událostí
– CD ROM. 1. ydání. 2008. ISBN 978-80-7394-111-6.
Kozlová, L., Kubelová, V.: Jak psát bakalářskou a diplomovou práci. 1. vydání. 2008. 56 s.
ISBN 978-80-7394-12-3.
Doskočil, O.: Breviarium grammaticae latinae. 1. vydání. 2005 – dotisk 2008. 107 s. ISBN 807040-753-0.
Bláha, J.: English for health and social studies. 4. vydání. 2005 – dotisk 2008. 182 s. ISBN 807040-771-9.
Michková, A.: Supervize. 1. vydání. 2008. 106 s. ISBN 978-80-7394-145-1.
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DALŠÍ PUBLIKACE VYDANÉ EDIČNÍM ODDĚLENÍM V ROCE 2008 (SBORNÍKY,
BROŽURY...)
Sborníky
 Čapková, M., Voráčová, L.: Sborník příspěvků Prevence úrazů, otrav a násilí – CD ROM.
1. vydání. 2008. ISBN 978-80-7394-108-6.
 Dolista, J., Sapík, M.: Studie z biotiky III. 1. vydání. 2008. 222 s. ISBN 978-80-7394-004-1
 Havlík, J.: Problematika – Generace 50 plus. Sborník V. mezinárodní konference. 1. vydání.
2008. 145 s. ISBN 978-80-7394-100-0.
 Konečná, H.: Reprodukční zdraví 2008. 1. vydání. 2008. 40 s. ISBN 978-80-7262-395-2.
 Vojtová, P.: Pohledy etnické marginalizace u Aboriginal People v Kanadě a Romů v České
republice a Slovenské republice. 1. vydání. 2008. 322 s. ISBN 978-80-7394-019-5.
Brožury
 Zierhutová, J.: Průvodce žáků základních škol pro výuku vybraných nejdůležitějších článků
Úmluvy o právech dítěte. 1. vydání. 2008. 7 s. ISBN 978-80-7394-058-4.
 Švestková, R., Čapková, M.: Brožura Zdravotně sociální fakulta 2008/2009 – vybrané
informace o studiu.
Monografie
 Dort, J.: Metabolizmus vápníku, fosforu a vitaminu D a vývoj kostí nedonošených dětí.
1. vydání. 2008. 103 s. ISBN 978-80-7394-109-3.
Publikace spolufinancované Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR
 Mojžíšová, A.: Kapitoly sociální práce v praxi. 1. vydání. 2008. 139 s. ISBN 978-80-7394-074-4.
 Mojžíšová, A.: Kapitoly sociální práce v praxi – CD ROM. 1. vydání. 2008. ISBN 978-807394-081-2.
 Mojžíšová, A.: Zdravotně sociální pracovník. 1. vydání. 2008. 220 s.
 Mojžíšová, A.: Zdravotně sociální pracovník – CD ROM. 1. vydání. 2008.
 Tóthová, V.: Tematické kurzy celoživotního vzdělávání pro profesi všeobecná sestra. 1. vydání.
2008. 175 s.
 Tóthová, V.: Tematické kurzy celoživotního vzdělávání pro profesi všeobecná sestra – CD
ROM. 1. vydání. 2008.
 Tóthová, V.: Všeobecná sestra pro absolventy vyšších odborných škol. 1. vydání. 2008. 310 s.
 Tóthová, V.: Všeobecná sestra pro absolventy vyšších odborných škol – CD ROM. 1. vydání.
2008.
 Velemínský, M., Prokešová, R.: Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb
v oblasti problematiky dětí a mládeže – CD ROM. 1. vydání. 2008. ISBN 978-80-7394-062-01.
 Velemínský, M. sr, Studenovský, P.: Rukověť pro poskytovatele a zadavatele sociálních služeb
v oblasti dětí a mládeže. 1. vydání. 2008. 250 s. ISBN 978-80-7394-064-5.
 Vurm, V., Zimmelová, P., Švehlová, L.: Rukověť pro poskytovatele sociálních služeb v oblasti
problematiky seniorů. 1. vydání. 2008. 175 s. ISBN 978-80-7394-090-4.
Ostatní – propagační materiály
 Výroční zpráva o činnosti za rok 2007
 skládačky ZSF JU – dotisk jednoho listu, který se vkládal dovnitř – aktualizace
Logbook
 Seznam praktických výkonů – katedra klinických oborů
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11. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ ČINNOSTI KNIHOVNY
Prioritním úkolem knihovny bylo další rozšiřování a zkvalitňování knihovnických a informačních
služeb pro uživatele. Údaje v níže uvedené tabulce ukazují, že se jednalo o rok dynamický, při
kterém jsme kladli důraz na co nejefektivnější a cílené zajišťování všech našich služeb.
Během roku 2008 dosáhl počet registrovaných uživatelů knihovny čísla 2 529, zvýšila se
návštěvnost knihovny-studovny. Stále více je patrné, že čas posluchačů strávený ve stávajících
prostorách se prodlužuje. Za tímto nárůstem stojí především příjemné prostředí ke studiu, moderní
technické vybavení, kvalitní fond.
Tak jako v minulých letech i v roce 2008 bylo hlavním těžištěm aktivit knihovny nakupování,
zpracovávání, ukládání a zpřístupňování nejrůznějších druhů informačních zdrojů. Největší podíl
na získaných informačních pramenech měly primární tištěné dokumenty a to jak periodické, tak
neperiodické. Celkem knihovna rozšířila v tomto roce svůj fond o 3 756 knihovních jednotek
a odebírala 67 titulů periodik.
Prostředky na nákup byly přiděleny z rozpočtu ZSF JU knihovně a jednotlivým katedrám. Část
fondu byla placena z grantových zdrojů.
V personální oblasti došlo v letošním roce k rozšíření kolektivu o jednu pracovnici. Provoz
knihovny zajišťovaly čtyři knihovnice a dvě pracovnice na poloviční úvazek se staraly o provoz
studovny.
Knihovní systém DAIMON má své výhody při komunikaci s uživateli knihovny. Čtenáři mají
možnost rychlého vyhledávání dokumentů s informací, kde se kniha nachází a zda je vypůjčena.
Dále tento systém nabízí možnost rezervací knih a oznámení o vyřízené rezervaci pošle emailem.
Uživatel si může přes internet kontrolovat stav svých výpůjček a popřípadě si prodloužit vypůjčené
dokumenty (pokud na nich není rezervace).
Elektronický katalog je hlavním pilířem naší knihovny a obsahuje záznamy všech dokumentů.
Je volně přístupný přes internet všem zájemcům.
Průběžně knihovna vytváří vnitřní databázi modulu Publikační činnosti zaměstnanců ZSF JU –
databáze NCO NZO.
Studenti si mohou v knihovně vložit na svou studentskou kartu peněžní prostředky do pokladny
SmartQ a pak využít tento systém pro samostatné kopírování a tištění dokumentů ve všech
fakultních knihovnách JU.
Zhruba o třetinu se zvýšil počet absenčních výpůjček, což svědčí o stále rostoucím počtu
studentů na naši fakultě a jejich zájmu o studijní literaturu.
Studentům v kombinované formě studia poskytujeme službu – prodej skript.
V uplynulém roce měla knihovna stálý přístup k 18 elektronickým informačním zdrojům
prostřednictvím internetu.
Knihovna se zaměřila především na poskytování knihovnických služeb:
a) půjčování knih mimo knihovnu – absenční výpůjčky
b) půjčování knih ve studovně – prezenční výpůjčky
c) půjčování periodik ve studovně – prezenčně
d) půjčování studijních materiálů ve studovně – prezenčně
e) poradenské a konzultační služby
f)
zprostředkování meziknihovních výpůjček
g) zpracování rešerší z vlastních databází
h) samostatné kopírování a tisk prostřednictvím studentských chipových karet
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Zařízení určené uživatelům knihovny-studovny:
1.
40 počítačů s plným internetem a vypalovací mechanikou
2.
2 počítače přednostně určené pro vyhledávání v našem katalogu
3.
2 černobílé laserové tiskárny
4.
1 barevná laserová tiskárna
5.
2 kopírovací stroje (Dialta 2011 a Bizhub 350)
6.
1 skener pro skenování textů a obrázků z fondu naší knihovny
Provozní doba knihovny-studovny:
Výpůjční pult

Otevírací doba studovny

Po

8:00–16:00

Po

8:00–22:00

Út

8:00–16:00

Út

8:00–22:00

St

8:00–16:00

St

8:00–22:00

Čt

8:00–16:00

Čt

8:00–22:00

Pá

8:00–16:00

Pá

8:00–22:00

So*

8:00–16:00
So*
8:00–16:00
*Pouze v době výuky kombinovaného studia v zimním a letním semestru

Kromě toho knihovna rozvíjela různé formy referenčních služeb:
– podávání informací o vlastním fondu – vyhledávání a další využívání fondu včetně speciálních
dokumentů (vysokoškolské práce)
– poskytování konzultací o vyhledávání v elektronických zdrojích, o práci s odbornými
informacemi a o rešeršní strategii
– konzultace a informace ohledně bibliografických citacích tištěných i elektronických dokumentů
Vzdělávací služby
Knihovna měla informační vstup v semináři organizovaném ZSF JU pro studenty prvních ročníků,
který byl rozdělen na teoretickou a praktickou část. Teoretická probíhala v přednáškovém sále, kde
byli studenti seznámeni se službami knihovny a jejím provozem. Na tuto část navazovala část
praktická, která probíhala přímo v knihovně a byla zaměřena na orientaci v knihovně-studovně a na
seznámení s jejím fondem.
Studenti měli možnost okamžitě se registrovat.
Propagace
V průběhu léta jsme připravili naše propagační materiály a nechali vytisknout nové plnobarevné
složky se základním informacemi o knihovně.
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Knihovnicko-informační služby 2008
Přírůstek knihovního fondu za rok
Knihovní fond celkem
Počet odebíraných titulů periodik:
– fyzicky
Otevírací doba za týden

3 756
22 115
67
Knihovny: 40 hod. (v průběhu výuky
v semestru 48 hodin)
Studovny: 70 hod. (v průběhu výuky
v semestru 78 hodin)
54 690
2 529
65
22 115

Počet absenčních výpůjček
Počet uživatelů
Počet studijních míst
Počet svazků umístěných ve volném výběru
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12. HODNOCENÍ ČINNOSTI EKONOMICKÉHO ODDĚLENÍ
Hodnocení činnosti v působnosti tajemníka fakulty
Hospodaření Zdravotně sociální fakulty JU probíhalo v roce 2008 plně v souladu se schváleným
rozpočtem a vytvářelo podmínky pro naplňování Dlouhodobého programu rozvoje. Pozitivem bylo
dosažení kladného hospodářského výsledku v hospodaření fakulty. Hospodárné využívání
přidělených finančních prostředků a realizace opatření k zajištění efektivního hospodaření z počátku
roku 2008 umožnily i v uplynulém roce posílit fond provozních prostředků, jež bude sloužit pro
investiční i provozní rozvoj fakulty v dalších letech. Negativem je dlouhodobě nízký podíl vlastních
příjmů fakulty.
Fakultní rozpočet byl v roce 2008 rozdělen na jednotlivé rozpočtové kapitoly kateder,
specializovaných oddělení a provozní rozpočty jednotlivých budov, které jsou ve vlastnictví JU
nebo kde je fakulta v dlouhodobém smluvním pronájmu.
Účetnictví bylo na ZSF JU prováděno v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb.
a vnitřními předpisy JU.
Ekonomické oddělení ZSF JU zpracovávalo podklady pro průběžné měsíční sledování a analýzu
čerpání rozpočtu v jeho jednotlivých nákladových položkách, a to jak u provozu fakulty, v jednotlivých
dílčích rozpočtových kapitolách, tak i u jednotlivých investičních a neinvestičních akcí fakulty,
grantových projektů a akcí doplňkové činnosti fakulty. Výsledky hodnocení pravidelně předkládalo
vedení fakulty a měsíční čerpání rozpočtových prostředků bylo zasíláno vedoucím kateder
a specializovaným oddělení fakulty a řešitelům projektů, jakož to osobám odpovědným za akce
doplňkové činnosti.
Ke zpracování jednotlivých účetních operací byl využíván celouniverzitní výpočetní program iFIS.
Jednotlivé uzávěrkové účetní operace i vlastní roční účetní uzávěrka proběhly na Zdravotně
sociální fakultě JU ve stanoveném termínu řádně a plně v souladu s pokyny ekonomického odboru
rektorátu JU. Intenzivní a soustavnou pozorností účelnému využívání finančních prostředků
v návaznosti na potřeby zajištění rozvoje fakulty se podařilo v roce 2008 docílit kladného
hospodářského výsledku.
Celkový objem neinvestičních příjmů v roce 2008 na ZSF JU činil 151.684 tis. Kč, což je oproti
roku 2006 nárůst o 8.085 tis. Kč. Vývoj celkových neinvestičních objemů Zdravotně sociální fakulty
JU v letech 1998 až 2008 ukazuje graf č. 1.
143 599

151 684

125 978

97 868

69 401
56 700
40 717
12 736 14 011 15 817
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Zdroj: EKO-FIS ZSF JU 2008-Samková

Graf č. 1 Příjmy ZSF JU v letech 1998–2008 v tis. Kč
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V hlavní činnosti byl dosažen kladný hospodářský výsledek 38.490,56 Kč. V doplňkové
činnosti byl vytvořen kladný hospodářský výsledek ve výši 1.957,21 Kč.
Celkový hospodářský výsledek ZSF JU za rok 2007 činí 40.447,77Kč.
Celkem činily příjmy v hlavní činnosti 144.144 tis. Kč. V oblasti příjmů z hlavní činnosti
tvořily i v roce 2008 nadále nejvýraznější část položky příspěvkového a dotačního charakteru.
Příspěvkové a dotační tituly dosáhly výše 131.174 tis. Kč, což je 81 % celkových příjmů fakulty
v roce 2008. Tím došlo k mírnému snížení podílu příspěvků a dotací na celkových příjmech (v roce
2007 90%). Celkový podíl je ovlivněn částkou 6.887 tis. Kč, kterou se do účetnictví ZSF JU promítl
bezúplatný převod Školícího střediska ZSF JU v Bechyni na Jihočeský kraj, který se uskutečnil
v průběhu roku 2008. Vývojový trend podílu dotačních finančních prostředků ZSF JU v letech 1999
až 2008 ukazuje graf č. 2.
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Zdroj: EKO-FIS ZSF JU 2008-Samková

Graf č. 2. Vývojový trend podílu dotačních finančních prostředků ZSF JU v letech 1999 až 2008
Další příjmovou skupinou v hlavní činnosti fakulty jsou tržby z prodeje služeb (2.632 tis. Kč),
z toho převážnou část tvořily tržby za přijímací řízení (945 tis. Kč), dále aktivace materiálu a zboží
za prodej vlastních skript (292 tis. Kč), úroky ze zůstatků na bankovních účtech (607 tis. Kč),
kurzové zisky (28 tis. Kč), použití fondu účelově určených prostředků (1.800 tis. Kč). Další oblastí
jsou ostatní výnosy, zejména spoluřešitelské granty (1.039 tis. Kč), ostatní výnosy ve výši odpisů
majetku (5756 tis Kč), příjmy za kurzy celoživotního vzdělávání (776 tis. Kč) a přijaté dary od
organizací (731 tis. Kč). Studentům Zdravotně sociální fakulty byly za úplatu poskytovány
kopírovací a tiskové služby v knihovně v objektu Vltava. Celková tržba služeb pro studenty dosáhla
v roce 2008 370 tis. Kč.
Příjmy v doplňkové činnosti v celkové výši 7.539 tis. Kč byly tvořeny zejména účetním
zápisem z převodu Školícího střediska ZSF JU Bechyně na Jihočeský kraj (6.887 tis. Kč), dále
z doplňkové činnosti na LZV Hradce a fakulty. Jedná se o tržby za služby (246 tis. Kč), dále tržby
za prodané sborníky, publikace a skripta (67 tis. Kč), úroky z běžných účtů (47 tis. Kč) a příjmy
z dlouhodobých nájmů fakulty (274 tis. Kč).
Použití neinvestičních i investičních prostředků fakulty bylo směrováno na zajištění výuky,
vědecko-výzkumné a tvůrčí činnosti a ostatních aktivit rozvíjených v souladu s dlouhodobým
záměrem rozvoje fakulty a to především na vybavení pro výuku a rozvoj jednotlivých kateder
a oddělení, optimalizace a stabilizace prostorového zázemí fakulty. Pokračovalo se v pořizování
výpočetní a audiovizuální techniky.
V oblasti investiční činnosti byla věnována pozornost a finanční prostředky k dalšímu
zkvalitnění výukových prostor a zázemí pro pedagogy zejména rekonstrukcí objektu Nerudova
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(7.016 tis. Kč), rekonstrukcí objektu Výstaviště zbudováním bezbariérových přístupů a výtahu
(5.218 tis. Kč), dobudováním a modernizací laboratorních prostor v objektu Vltava (208 tis. Kč).
V oblasti investiční činnosti byly zakoupeny dvě kopírky (176 tis. Kč), datový rozvaděč pro
objekt Nerudova (42 tis. Kč), víceúčelové zařízení pro potřeby sekání, úprav trávníků a odklízení
sněhu na objekty LVZ Hradce a Vltava (89 tis. Kč) a laboratorní přístroje pro katedru laboratorních
metod a zdravotnické fyziky (188 tis. Kč).
Celkově tvořily náklady na hlavní a doplňkovou činnost Zdravotně sociální fakulty JU 151.643 tis. Kč.
Z toho na hlavní činnost 144.106 tis. Kč a na doplňkovou činnost 7.537 tis. Kč.

Jednoznačně nejvyšší procento nákladů činí náklady osobní ve výši 94.807 tis. Kč, které tvoří
62,51 % z celkových nákladů fakulty. Z toho mzdové náklady jsou ve výši 71.434 tis. Kč a s nimi
spojená zákonná pojištění ve výši 23.373 tis. Kč.
Provozní náklady ve výši 49.299 tis. Kč tvoří 37,49 % z celkových nákladů fakulty. Jedná se
zejména o nákup služeb a energií k výuce a provozu fakulty (15.060 tis. Kč), o náklady na
stipendia (3.714 tis. Kč), sociální příspěvek na stravování zaměstnanců (967 tis. Kč) tvorbu fondů
a ostatní náklady (10.832 tis. Kč), odpisy majetku (9.170 tis. Kč), náklady na cestovné pro
zaměstnance (1.683 tis. Kč), nákup knih (657 tis. Kč), materiálovým vybavením a vybavením
drobným majetkem (5.888 tis. Kč).
V oblasti výplaty stipendií byla vyplacena mimořádná stipendia podle jednotlivých rozhodnutí
děkana ZSF JU a to pro studenty prezenčního studia Bc. a Mgr. ve výši 173 tis. Kč, stipendia
studentům pregraduálního studia posilujících mobilitu ve výši 447 tis. Kč. Základní doktorandská
stipendia byla ve výši 2.313 tis. Kč, mimořádná stipendia doktorandská ve výši 459 tis. Kč,
stipendia doktorandská podporující mobilitu ve výši 86 tis Kč a stipendia zahraničním studentům ve
výši 1198 tis. Kč. Na základě Opatření děkana č. 8/2001 nebyla v akademickém roce 2007/2008
vyplácena prospěchová stipendia.
Průměrný přepočtený počet pracovníků fakulty ke konci sledovaného období byl 182,05.
Průměrná mzda v roce 2008 dosáhla na ZSF JU výše 28.901 Kč. V roce 2008 byl na ZSF JU
vyplacen další plat v nulové výši.
V oblasti účelových dotací projektů vědy a výzkumu a dalších účelových projektů přijala
Zdravotně sociální fakulta JU v roce 2008 investiční dotaci na realizaci rozvojového projektu
z Programu pro podporu rovných příležitostí pro vstup na vysokou školu a studium na ní včetně
poradenských služeb, Integrace zdravotně handicapovaných studentů a studentů pocházejících ze
sociálně znevýhodněných skupin do studia, Podpora studia osob se zdravotním postižením
zbudováním bezbariérového přístupu do objektu Výstaviště (4.536 tis. Kč).
V oblasti neinvestičních dotací z rozpočtové kapitoly MŠMT na rozvojové programy MŠMT bylo
přiděleno a následně realizováno 1.663 tis. Kč, na projekty fondu rozvoje vysokých škol 241 tis. Kč,
na další projekty MŠMT 2.446 tis. Kč.
Ministerstvo zdravotnictví ČR poskytlo neinvestiční prostředky na účelové projekty v celkové
výši 655 tis. Kč. GA ČR poskytl finanční dotaci na řešení výzkumných projektů ve výši 2.808 tis.
Kč. Na řešení spoluřešitelských projektů byla poskytnuta částka 1.040 tis. Kč, na realizaci projektů
v rámci Strukturálních fondů částka 1.901 tis. Kč. Ostatní projekty účelových dotací byly
realizovány ve výši 374 tis. Kč.
Počáteční stavy fondů Zdravotně sociální fakulty JU činily celkem 13.645 tis. Kč, z toho
7.814 tis. Kč u fondu reprodukce investičního majetku, 731 tis. Kč u stipendijního fondu,
250 tis. Kč fondu odměn, 1.645 tis. Kč u fondu účelově určených prostředků a u fondu provozních
prostředků 3.245 tis. Kč.
Ke konci sledovaného období vykazuje fond reprodukce investičního majetku 5.644 tis. Kč,
stipendijní fond 1.196 tis. Kč, fond odměn 250 tis. Kč, a fond provozních prostředků 11.600 tis. Kč.
Celkem na fondech 18.690 tis. Kč.
Závěrem lze konstatovat, že hospodaření Zdravotně sociální fakulty JU bylo i v roce 2008
stabilní a vyrovnané a rok 2008 byl pro ZSF JU dalším rokem v zajištění potřebného prostorového
a materiálně technického zázemí pro výuku, vědeckou a tvůrčí činnost plně v souladu
s Dlouhodobým záměrem rozvoje ZSF JU.
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13. STRUKTURA AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ
Akademičtí pracovníci veřejných vysokých škol – přepočtené1 počty
Akademičtí pracovníci
odborní
profesoři docenti
asistenti lektoři
asistenti
15
23
119
27

celkem
184

Vědečtí
pracovníci

Věková struktura akademických pracovníků veřejné vysoké školy
Věk

Akademičtí pracovníci
docenti
odb. asist. asistenti

profesoři

Vědečtí
pracovníci

lektoři

celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem

do 29 let
30–39 let
40–49 let
50–59 let
60–69 let
nad 70 let
Celkem

6
4
5
15

2
1
9
9
2
23

1

1

2
1
3
3
9

13
32
23
36
14
1
119

10
21
9
19
7

7
8
9
3

7
7
8
3

66

27

25

ženy

Přehled o počtu akademických pracovníků na veřejné vysoké škole k 31. 12. 2008
Personální
zabezpečení
Rozsahy
úvazků akad.
pracovníků
do 30 %
do 50 %
do 70 %
do 100 %

celkem

prof.

doc.

ost.

DrSc.

CSc.

Dr., Ph.D., Th.D.

73
47
41
90

5
1
6
3

1
4
6
12

53
33
13
47

4

6
3
5
11

4
6
8
15

1

3
2

podíl celkového počtu skutečně odpracovaných hodin za sledované období všemi zaměstnanci a celkového ročního
fondu pracovní doby připadajícího na jednoho zaměstnance pracujícího na plnou pracovní dobu
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14. HODNOCENÍ BOZP A PO
Oblast bezpečnosti práce a požární ochrany se řídí platnými zákony, nařízeními vlády, vyhláškami
a normami a z nich plynoucími opatřeními rektora JU a děkana ZSF.
V roce 2008 bylo v oblasti BOZP a PO realizováno:
–
Prověrka bezpečnosti práce všech pracovišť fakulty
–
Školení o BOZP a PO studentů 1. ročníků prezenčního i kombinovaného studia
–
Školení řidičů užívajících soukromá vozidla pro služební cesty a řidičů služebních vozidel
–
Odborná příprava požární hlídky knihovny
–
Na základě vydaných Opatření rektora JU (R100, R102, R103, R110, R111) byly
aktualizovány podklady pro školení BOZP a PO a další příslušná dokumentace
–
Ve spolupráci s katedrou laboratorních metod a zdravotnické techniky byly zpracovány
provozní řády laboratoří a praktikových místností s biologickými vzorky, chemií, osobní
dozimetrií (lab. č. 148, 145 objektu Vltava a labor. v ul. E. Destinnové) a podklady pro
školení studentů a zaměstnanců pro práce v těchto laboratořích
–
V rámci „Zelené univerzity“ byly rozmístěny nádoby na třídění odpadů na chodbách budov
U Výstaviště, Boreckého, Nerudova, E. Destinnové, pavilon H Nemocnice Č. B, a. s.
–
V ostatních budovách byly v souladu s předpisy PO rozmístěny koše na třídění odpadu přímo
v kancelářích
–
Zpracovány podklady pro udělení souhlasu Magistrátu města České Budějovice k nakládání
s nebezpečnými odpady
–
Rekonstruovaná budova MŠ Nerudova byla vybavena technickými prostředky PO
a příslušným bezpečnostním značením
–
Po převzetí pavilonu „H“ v Nemocnici České Budějovice bylo vyvěšeny požární směrnice,
doplněny hasící přístroje a potřebné značení
–
Rovněž v v nástavbě objektu U Výstaviště byly doplněny hasící přístroje a značení
V rámci plánu vnitřních kontrol ref. BOZP a PO byly provedeny kontroly:
–
Pracoviště se zvýšeným nebezpečím požáru
–
Hospodaření s ochrannými prostředky
–
Aktuálnost čísel krizového a havarijního volání v poplachových směrnicích
–
Platnost revizí hasících přístrojů a požárních vodovodů
–
Platnost revizí elektrických zařízení, pož. klapek, komínů, plynových kotlů a odstraňování
závad zjištěných revizemi
–
Školení zaměstnanců a studentů pro práci s chemickými škodlivinami
Kontrolní orgány
–
Oblastní inspektorát práce (kontrola ve dnech 21.–25. 1. 2008) – ZSF JU bez závad
–
Ref. BOZP a PO rektorátu – odstraňování závad zjištěných revizemi – bez závad
Úrazovost, požáry
–
Na pracovištích fakulty nevznikl žádný požár ani mimořádná událost
–
Byl evidován 1 úraz studenta při výuce tělesné výchovy (podvrknutí kotníku) a l pracovní
úraz pí. Moniky Dvořákové – poranění kotníku na chodníku před poštovním úřadem. Úraz
odškodněn částkou 2 500,- Kč.
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15. ZPRÁVA O ČINNOSTI SPRÁVY INFORMAČNÍCH SÍTÍ
Oddělení správy informačních sítí v roce 2008 zabezpečovalo provoz celkem 476 kusů osobních
počítačů. Studentům i zaměstnancům byl ve spolupráci s celouniverzitním pracovištěm CIT
zabezpečen přístup k centralizovaným informačním systémům JU (FIS, mzdy a personalistika,
STAG, knihovní systém, JIS, OBD, IDM, LDAP…). Oddělení SIS zabezpečovalo provoz
specializovaných fakultních agend a serverů – správa a údržba centrální telefonní ústředny ZSF,
správa fakultních WWW stránek, E-mail, LDAP, SAMBA, Správce IT, databáze praxí, centrální
správa antivirového programu.
Během roku 2008 došlo k vývoji nové aplikace DOKTORAND sloužící k evidenci informací
o průběhu studia Ph.D. Ve spolupráci s technickým oddělením ZSF a celouniverzitním pracovištěm
CIT bylo v pavilonu H v areálu Nemocnice Č. Budějovice, a.s., zabezpečeno jeho zasíťování
a připojení do celouniverzitní počítačové sítě. Zároveň zde bylo instalováno 8 kartových snímačů
celouniverzitního systému JIS, kterými je zabezpečován provoz budovy. Ve všech budovách ZSF
byla ve spolupráci s celouniverzitním pracovištěm CIT instalována bezdrátová WiFi síť umožňující
využívat akademickou síť EDUROAM.
Na oddělení SIS byl společně s Teologickou fakultou realizován pilotní projekt
celouniverzitního pracoviště CIT „Analýza bezpečnostních rizik“.

16. ČINNOST TECHNICKÉHO ODDĚLENÍ
Technické oddělení zabezpečovalo v roce 2008 naplňování zpracovaného stavebního programu
Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity České Budějovice na rok 2008–2013. Pokračoval
proces stabilizace a optimalizace výukových prostor a prostorového zázemí kateder a oddělení.
Dokončili jsme investiční záměr rekonstrukce objektu Nerudova 53a vydáním kolaudačního
souhlasu s užíváním stavby. Rekonstrukcí vznikly pracovny pro oddělení zahraničních vztahů,
jedna pracovna Center a umístění Krizového centra pro rodinu a dítě.
V objektu U Výstaviště 26 byl v roce 2008 realizován rozvojový projekt „Podpora studia osob
se zdravotním postižením“. V rámci této akce byla provedena vestavba výtahu a plošiny s cílem
celý objekt zpřístupnit zdravotně handicapovaným osobám.
Od prosince 2008 jsme zabepečovali logistické úkoly na objektu v Nemocnici v Českých
Budějovicích, a. s. – pavilon H, který má ZSF JU v pronájmu. V tomto objektu má prostorové
zázemí katedra klinických oborů, katedra preklinických oborů, Ústav sociální práce a jsou zde také
učebny pro výuku.
Pro rok 2009 je v rámci optimalizace výukových prostor prioritou využití objektu
E. Destinnové.
Fakulta byla v roce 2008 opět zapojena do celouniverzitního projektu „Pasportizace – naplnění
databáze IS AMI – zefektivnění správy majetku JU“. V tomto úkolu budeme aktivně pokračovat
i v roce 2009.
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17. HODNOCENÍ ČINNOSTI JEDNOTLIVÝCH KATEDER
KATEDRA FILOZOFIE A ETIKY V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH
1. Hlavní úkoly a činnosti katedry
Činnost katedry vychází z předpokladu, že filozofické, etické a všeobecně humanitní základy jsou
podstatnou a neodmyslitelnou součástí vzdělávání pracovníků ve zdravotní, sociální a zdravotně
sociální oblasti. Ačkoliv katedra bezprostředně negarantuje žádný studijní program, přesto vstupuje
do kurikula téměř všech studijních akreditovaných programů na fakultě výukou filozofie, etiky
a latiny ve všech jejich oborových variantách. Katedra zajišťuje po obsahové i organizační stránce
výuku těchto disciplín v bakalářských, magisterských i doktorském studijním programu.
V bakalářských studijních oborech, v nichž není filozofie povinným předmětem, nabízí katedra
volitelné předměty Úvod do evropského filozofického myšlení, Bioetika, Religionistika.
Psychosociální problematika sekt a nových náboženských směrů a Latinské diagnózy a medicínské
texty. Pro magisterské obory též předmět Filozofická antropologie.
Nosným tématem činnosti katedry je rozvoj etiky a jejích filozofických základů v nelékařských
zdravotnických a zdravotně sociálních oborech. V tomto směru rozvíjí spolupráci s dalšími podobně
zaměřenými pracovišti v ČR i v Evropě. Katedra navázala styky s mezinárodní organizací EACME
(The European Association of Centres of Medical Ethics). ZSF JU se stala členem této organizace.
Personální strukturu katedry tvořil 1 profesor, 1 docent a 3 odborní asistenti s celkovým
úvazkem 4,15. Jako externistka se na pedagogické činnosti katedry podílí Dr. Motyčková
z pracoviště v Písku. Výuku etiky v některých oborech zajišťuje též doc. Jankovský z katedry
psychiatrie a psychologie. Na katedře rovněž působí jedna doktorandka v prezenčním a jeden
doktorand v kombinovaném studiu.
Členové katedry se účastní aktivně i pasivně tematicky příbuzných seminářů a konferencí
domácích i zahraničních a v oblasti filozofie a etiky též publikují. V roce 2008 byl na katedře řešen
1 grantový projekty GAČR.
2. Složení katedry v roce 2008:
Vedoucí katedry:

doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc. (etika)

Profesor:

prof. Dr. Josef Dolista, Th.D., Ph.D. (filozofie, bioetika)

Docent:

doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc. (etika)

Odborní asistenti:

Mgr. et Mgr. Ondřej Doskočil (latina, etika, religionistika)
PhDr. Jan Vitoň (filozofie, etika)
Mgr. Anna Šimanová (latina)

Externí zaměstnankyně:

PaedDr. Erika Motyčková (filozofie)

Interní doktorandka:

Mgr. Dagmar Roučková (psychosociální problematika sekt)

Další spolupracovník:

doc. PhDr. Jiří Jankovský, Ph.D. – katedra psychiatrie
a psychologie (etika)
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3. Zahraniční aktivity katedry
 Katedra navázala kontakt s EACME (The European Association of Centres of Medical Ethics)
a stala se řádným členem této organizace.
 doc. MUDr. J. Šimek byl spoluorganizátorem 22nd Annual Conference EACME “Organizing
Bioethics. Challenges For Western, Central, And Eastern Europe” 25–27. 9. 2008 v Praze a byl
jedním z pozvaných přednášejících, téma přednášky Ethics and Research.
 doc. MUDr. J. Šimek je členem ESPMH (European Forum for good Clinical Practice), v roce
2008 se účastnil 22nd European Conference on Philosophy of Medicine and Health Care.
“European bioethics in a global context” 20.–23. 8. 2008 v Tartu v Estonsku přednáškou
“Controversies in the role and mission of ethics committees”.
 doc. MUDr. J. Šimek se aktivně účastnil 9. World Congress of Bioethics Rijeka 3.–8. 9. 2008.
dvěma přednáškami: „Virtues in Nursing Ethics” a “Bioethics in the Heart of Europe – Some
Reflections on Czech Health Care Ethics“
 doc. MUDr. J. Šimek byl pozvaným účastníkem diskuse v EFGCP Workshopu „How Can
Research Ethics Committees Meet and Document Standards of Good Ethical Practice?” Polská
národní komora lékařů a dentistů a the National Research Ethics Service, UK, Varšava 8. 4.
2008.
 doc. MUDr J. Šimek byl spoluorganizátorem a pozvaným předsedajícím sekce „Bioethics in
post-communist countries“. International Conference on Human Rights and Biomedicine,
Rotterdam, the Netherlands, 10.–12. 12. 2008
 doc. MUDr J. Šimek byl pozván k účasti v diskusích na Conference on the Impact on Clinical
Research of European Legislation Results & Discussion. 2. 12. 2008, Diamant Centre, Brussels,
Belgiím.
4. Vědecko-výzkumná činnost
Dolista, J. – od 1. 1. 2005 zapojen do Výzkumného záměru Teologické fakulty Československé
církve husitské MSM 0021620803. „Církve v českých zemích a otázka nacionalismu – historické
problémy, jejich překonání a výhled směrem k mnohonárodnostní a multikulturní společnosti“.
Šimek, J. – hlavní řešitel grantu GAČR č. 406/07/0257 „Etické aspekty regulace klinického
výzkumu a role etických komisí v České republice“ (r. 2007–2009).
5. Zhodnocení odborného a kariérního růstu pracovníků katedry
Na katedře působí 1 profesor, 1 docent a 3 oborní asistenti. Všichni odborní asistenti studují
v doktorských studijních programech:
 Mgr. et. Mgr. Ondřej Doskočil – Teologická fakulta JU a 1. lékařská fakulta UK
 PhDr. Jan Vitoň – Filozofická fakulta UK
 Mgr. Anna Šimanová – 1. lékařská fakulta UK
6. Další významné aktivity katedry
 V r. 2008 měli členové katedry 4 publikace v recenzovaných českých časopisech.
 Účastnili se Mezinárodního sympozia ošetřovatelství „Solidarita pro zdraví v evropském
regionu“ 11.–12. 9. 2008 ZSF JU České Budějovice přednáškou Šimek, J., Halmo, R.:
„Oremové teorie sebepéče – nespolupráce pacienta jako filosofický a praktický problém“
a Vitoň, J. přednáškou: Etika v procesu globalizace.
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 Účastnili se 8. symposia věnovaného psychosomatických vztahům a výuce humanitních
předmětů na lékařských fakultách. 1. LF UK Praha 13. 2. 2008 přednáškou Doskočil O., Šimek
J.: Etika jako předmět ve zdravotnických vzdělávacích programech.
7. Hlavní úkoly pro rok 2009
 Pokračovat ve zlepšování kvalifikační struktury katedry – tlak a vytvoření prostoru pro ukončení
Ph.D. u odborných asistentů.
 Posílení publikační a další tvůrčí činnosti ve filozofii a etice.
 Organizace diskusních seminářů (humanizace porodnictví, informovaný souhlas).
 Posílit spolupráci s domácími i zahraničními vysokoškolskými pracovišti zaměřenými
na filozofii, etiku a humanitní základy medicíny, zdravotnické nelékařské obory, sociální práci
apod.
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KATEDRA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ
1. Hlavní úkoly a činnosti katedry
Hlavním úkolem katedry informačních systémů je zajišťovat výuku informatiky, výpočetní
techniky a statistiky ve všech akreditovaných oborech, které fakulta nabízí. V předmětech
Informatika a výpočetní technika si studenti osvojí práci s moderními informačními
a komunikačními technologiemi, a to jak s hardwarovým, tak softwarovým vybavením. Hlavní
důraz je kladen na práci se standardními uživatelskými programy, ale nechybí zde ani seznámení se
speciálními nemocničními informačními systémy a se zdravotnickými databázemi. Předmět
Statistika seznamuje studenty se základními statistickými metodami a analýzou dat jak teoreticky,
tak hlavně prakticky s využitím statistického programu SPSS. Katedra nabízí i řadu volitelných
předmětů. Praktická výuka probíhá v objektu Vltava (Uran) ve 2 počítačových učebnách
s moderním multimediálním vybavením s kapacitou 22 a 25 míst. Katedra spolupracuje s katedrou
speciální a sociální pedagogiky na společném projektu Tyflopedického počítačového pracoviště
ZSF JU. Členové katedry vedou několik zajímavých bakalářských a diplomových prací. Mezi další
aktivity katedry patří odborná poradenská činnost v oboru informatiky, výpočetní techniky
a statistiky.
2. Složení katedry v roce 2008:
Vedoucí katedry:

PhDr. Pavel Pavlík, Ph.D.
(Informatika, Výpočetní technika)

Zástupce vedoucího katedry:

Ing. Alexandr Popkov, Ph.D.
(Informatika, Výpočetní technika)

Referentka katedry:

Michaela Fuxová (do 31. 5. 2008)
Marie Vokurková (od 1. 6. 2008)

Odborní asistenti:

Mgr. Šárka Černá (Informatika, Statistika)
Mgr. Olga Jedličková (Informatika, Statistika)
Ing. Michael Rost, Ph.D. (Statistika)
RNDr. Jiří Šebestian, CSc. (Informatika, Statistika)
RNDr. Renata Klufová, Ph.D. (Statistika)
Ing. Milan Tržil (Informatika, Výpočetní technika)
Ing. Jiří Liška (Informatika, Výpočetní technika)

3. Zahraniční aktivity katedry
Ing. Alexandr Popkov, Ph.D., přednášel a vedl kurz pro doktorské studium v rámci programu
Socrates-Erasmus na Slovenské technické univerzitě v Bratislavě (SR), Fakultě chemické
a potravinářské technologie.
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4. Vědecko-výzkumná činnost
Členové katedry podali v roce 2008 dvě grantové přihlášky do Fondu rozvoje vysokých škol:
 Inovace výuky statistiky na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých
Budějovicích (řešitel PhDr. Pavel Pavlík, Ph.D.)
 Tyflopedické centrum Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
(spoluřešitel PhDr. Pavel Pavlík, Ph.D.)
Přednášková činnost
Popkov, A.; Nádvorník, M.; Kružberská, P.; Lyčka, A.; Lehel, S.; Gillings, N.: New approach to
stereoselective synthesis of -[11C]methylsubstituted aromatic -amino acids for the study of
neurological and psychiatric diseases by positron emission tomography. Proceedings of the 50th
Czech-Slovak Psychopharmacologic Conference. Jan 9-12, 2008, Jeseník Spa, 2008. Psychiatrie
2008, 12, S43.
Popkov, A.; Blahutová, A.; Kaňová, M.: Is it correct to use 6-[18F]fluoroDOPA for evaluation of
dopamine metabolism in the human brain? Proceedings of the 50th Czech-Slovak
Psychopharmacologic Conference. Jan 9-12, 2008, Jeseník Spa, 2008. Psychiatrie 2008, 12, S43.
5. Zhodnocení odborného a kariérního růstu členů katedry
Ing. Alexandr Popkov, Ph.D., obhájil v červnu 2008 doktorskou práci na téma „Development of
new precursors for asymmetric preparation of a-[11C]methyl amino acdis for PET“ na Lékařské
fakultě univerzity v Groningenu (Nizozemí). Z rukou rektora prof. dr. F. Zwartse převzal diplom
a stříbrnou medaili.
V roce 2009 se Ing. Alexandr Popkov, Ph.D., bude připravovat na habilitační řízení.
Mgr. Olga Jedličková studuje doktorský studijní program na Přírodovědecké fakultě Jihočeské
univerzity v Českých Budějovicích.
6. Hlavní úkoly pro rok 2009
Hlavním úkolem katedry pro rok 2009 je nadále zabezpečovat výuku informatiky, výpočetní
techniky a statistiky. Dalšími úkoly jsou nadále rozvíjet vědecko-výzkumnou, publikační
a grantovou činnost členů katedry. Po provozně technické stránce zabezpečit bezproblémový chod
Tyflopedického počítačového pracoviště a postarat se o jeho prezentaci v široké veřejnosti.
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KATEDRA KLINICKÝCH OBORŮ
1. Hlavní úkoly a činnosti katedry
Katedra klinických oborů zajišťuje teoretickou i praktickou výuku všech klinických předmětů, které
jsou realizovány ve všech zdravotních a zdravotně sociálních oborech dle akreditace.
V oblasti pedagogické se členové katedry (převážně lékaři) aktivně podílejí i na vědecké
a publikační činnosti. Podrobný přehled publikační činnosti je přiložen dále.
Dále probíhá aktualizace tematických plánů s doplněním nejnovější literatury. Vedení katedry
dbá na dodržování správné koncepce vedení seminářů a celkové výuky. Vedení katedry se dále
snažilo zkvalitnit úroveň ročníkových, bakalářských a diplomových prací od zadání až po finální
podobu práce.
2. Složení katedry v roce 2008:
Vedoucí katedry:

doc. MUDr. Věra Adámková, CSc.

Referentka katedry:

Bohuslava Škopová

Zástupce ved. katedry:

Mgr. Renata Podhorská

Profesoři:

prof. MUDr. Jan Janda, CSc.
prof. MUDr. Štefan Krajčík, CSc.
prof. MUDr. Jindřich Mourek, DrSc.
prof. MUDr. Jan Pfeiffer, DrSc.
prof. Ing. Václav Řehout, CSc. (ZF JU)
prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc.

Docenti:

doc. MUDr. Věra Adámková, CSc.
doc. PhDr. Růžena Bergerová, CSc.
doc. PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D.
doc. MUDr. Lubomír Kukla, CSc.
doc. MUDr. Jan Pokorný, DrSc.
doc. MUDr. Miroslav Stránský, CSc.
doc. PaedDr. Zdeněk Šebrle, CSc. (PF JU)
Bc. Pavlína Picková
Mgr. Renata Podhorská
PhDr. Jolana Ročňová
MUDr. Petr Sák, Ph.D.
MUDr. Přemysl Schacherl
MUDr. Miloš Velemínský, ml.
Mgr. Iva Volfová
Mgr. Marek Zeman
Mgr. Petra Zimmelová, Ph.D.

Odborní asistenti:
Mgr. Alena Bínová
MUDr. Ljilana Bojičová
PhDr. et Mgr. Ludmila Brůhová
MUDr. Danuše Čermáková
Mgr. Magdalena Drábová, Ph.D.
MUDr. Aleš Hejlek
MUDr. Peter Horan
MUDr. Veronika Horanová
Ing. Jaroslav A. Hubáček, CSc.
MUDr. Václav Chmelík
MUDr. Zsolt Kecskeméthy
MUDr. Jaroslava Kolářová, Ph.D.

Externí učitelé:
MUDr. Čeněk Adamec
MUDr. Radek Axman
61

Mgr. Jan Maryška
MUDr. Mgr. Marcela Míková, Ph.D.
MUDr. Aleš Mokráček, CSc.
MUDr. Lukáš Nevšímal
Mgr. Jana Neumannová Štechová
Mgr. Marie Ošmerová
MUDr. Pavel Pavlíček
MUDr. Naděžda Pavlíčková
MUDr. Vladimír Peřina
MUDr. Aleš Petřík
Mgr. Petra Placatková
MUDr. Jitka Pokorná
MUDr. Petr Pták
MUDr. Zdeněk Ryant
MUDr. Marek Slabý
MUDr. Ivo Staněk
Ing. Milan Sudický
MUDr. Milan Svoboda
Mgr. Eva Svobodová
MUDr. Zdeněk Štěpánek, CSc.
MUDr. Drahoslava Tišlerová
MUDr. Zdeňka Tomšíková
MUDr. Martin Trnovec
MUDr. Jan Tuček
MUDr. Luboš Wágner
MUDr. Jana Wiererová
MUDr. Antonín Wierer
MUDr. Pavel Žampach
MUDr. Jaroslav Ženíšek

MUDr. Jitka Cábková
Mgr. Zdeňka Burdová
MUDr. Dojčíková
MUDr. Ivan Fanta
Ing. František Filip
MUDr. Jaroslav Gutvirth
MUDr. Jan Hána
MUDr. Karel Hanyk
MUDr. Milan Hanzl, Ph.D.
MUDr. Pavel Havránek
MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D.
MUDr. Jaroslava Hrdá
MUDr. Vladimír Chlouba
Mgr. Olga Janošíková
MUDr. Zdeňka Jerhotová
MUDr. Gustava Kaskounová
MUDr. Jiří Klíma
MUDr. Martin Kloub
MUDr. Jan Kolář
MUDr. Pavel Kopačka
MUDr. Mgr. Miluše Kotalíková
PaedDr. Vladislav Kukačka, Ph.D. (ZF JU)
MUDr. Bohuslav Kuta
MUDr. Jan Kylian
MUDr. Ivan Lindner
MUDr. Petr Linhart
MUDr. Václav Liška
MUDr. Katarína Lukáčová
Bc. Miroslav Majer
Bc. Jiří Majstr

3. Zahraniční aktivity katedry
Členové katedry jsou aktivně zapojeni do zahraničních programů (Kanada, Namibie).
4. Vědecko-výzkumná činnost
Na katedře klinických oborů jsou řešeny vědecké projekty – Grantové projekty GAČR, Interní
grantové agentury Ministerstva zdravotnictví, GA JU, GA ZSF, Fondu rozvoje vysokých škol.





Pracovníci KKO jsou řešitelé nebo spoluřešitelé výzkumných projektů; aktivně prezentují
a publikují výsledky svého výzkumu na domácích i mezinárodních konferencích
a v časoopisech (doc. H. Konečná, MUDr. Velemínský M. ml., MUDr. Sák, MUDr. Chmelík,
MUDr. Hejlek, doc. Adámková V., prof. Velemínský, Mgr. Zimmelová, Ph.D., Mgr.
Čapková, Ph.D.).
Pracovníci KKO jsou členy odborných společností a pracují v odborných komisích profesních
i státních organizací (Interní grantová agentury MZ ČR)
Články v impaktovaných časopisech – doc. Adámková V., MUDr. Velemínský M. ml.,
MUDr. Tomšíková Z.
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5. Zhodnocení odborného a kariérního růstu členů katedry



Adámková V – pokračuje dále jmenovací řízení
MUDr. Velemínský M. ml., MUDr. Pokorná J., MUDr. Axman R., Mgr. Ročňová J., MUDr.
Bojičová L. – dokončení postgraduálního studia, obhájení disertačních prací se předpokládá
v roce 2009.

6. Další významné činnosti katedry
Pracovníci katedry klinických oborů se stali spolupracovníky mezinárodní organizace ISSA pro
koncepci dispenzarizace chronických chorob.
7. Hlavní úkoly pro rok 2009







Zajištění organizace konferencí (Generace 50+, Reprodukční zdraví 2009, Výživa, nedílná
součást léčby závažných chorob 2009)
Zapojení postgraduálních studentů do organizace odborných akcí
Kvalitní výuka
V roce 2009 bude nadále velká pozornost věnována dalšímu odbornému růstu pracovníků –
ukončení jmenovacího řízení a doktorského studia výše uvedených akademických pracovníků
Navázání mezinárodní spolupráce pro oblast posudkového a sociálního lékařství a možnost
společných projektů
Vzhledem k velikému počtu vyučujících bude muset být katedra posílena jak
administrativními pracovníky, tak i akademickým pracovníkem, který by plnil funkci zástupce
vedoucího katedry
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KATEDRA LABORATORNÍCH METOD A ZDRAVOTNICKÉ TECHNIKY
1. Hlavní úkoly a činnosti katedry
Katedra laboratorních metod a zdravotnické techniky byla ustanovena v počátku roku 2008.
Převzala stávající aktivity katedry zdravotnické fyziky a biofyziky a navíc byla pověřena
garantováním oboru Zdravotní laborant, včetně provozu laboratoří.
Katedra v průběhu roku zajišťovala výuku laboratorních metod, chemických, biochemických,
imunologických, hematologických, mikrobiologických, fyzikálních a biofyzikálních předmětů
v působnosti Zdravotně sociální fakulty a garantovala studijní obor Zdravotní laborant a Biofyzika
a zdravotnická technika. Důležitým úkolem byla adaptace laboratoře pro praktickou výuku
biofyziky v nových prostorech v objektu Vltava pro účely výuky laboratorních metod biochemie,
toxikologie a imunologie. Dále byla připravena v průběhu roku reakreditace oboru Zdravotní
laborant.
V oblasti vědecké práce byl připraven výzkumný projekt pro Grantovou agenturu ČR
„Modelování DNA čipů v reálných podmínkách“ zaměřený na vývoj diagnostických metod
využívajících hybridizaci DNA. Tento projekt byl schválen jako bilaterální mezinárodní výzkumný
úkol a bude řešen především ve spolupráci s pracovišti v SRN. Od roku 2006 úspěšně pokračuje
projekt výzkumného centra MŠMT 1M06030 zaměřený na funkční genomiku a proteomiku. V roce
2009 bude podána žádost o jeho prodloužení do roku 2011. Katedra se dále podílí na řešení projektu
programu MŠMT Kontakt 1P05ME800.
2. Složení katedry v roce 2008:
Vedoucí katedry:

doc. RNDr. Miroslav Šíp, DrSc.

Zástupce vedoucího katedry:

Ing. Jan Singer, CSc.

Koordinátor pro věd. činnost:

Mgr. Zdeněk Chval, Ph.D.

Referentka katedry:

Alena Laurová

Profesoři:

prof. RNDr. Josef Berger, CSc.
prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.

Docent:

doc. RNDr. Miroslav Šíp, DrSc.

Odborní asistenti:

Mgr. Zdeněk Chval, Ph.D.
Ing. Marie Kašparová
MUDr. Radim Kramář, CSc.
RNDr. Pavel Kříž, Ph.D.
RNDr. Slavomír Rakouský, CSc.
Ing. Jan Singer, CSc.
MUDr. Miroslav Verner
RNDr. Zdeňka Vrajová

Technická asistentka:

Jana Pavlíčková

Externí vyučující:

prof. Ing. Pavel Kalač, CSc.
prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc.
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prof. Ing. Martin Křížek, CSc.
prof. Ing. Václav Řehout, CSc.
prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.
doc. Ing. Radovan Bílek, CSc.
doc. RNDr. Josef Blažek, CSc.
doc. RNDr. Pavel David, CSc.
doc. Ing. Ivo Šafařík, DrSc.
doc. Ing. Jiří Špička, CSc.
RNDr. Petr Berkovský
MUDr. Jarmila Bečvářová
MUDr. Karel Bláha
MUDr. Karel Blažek
MUDr. Jaroslav Čech
Ing. Marie Dědičová
MUDr. Dana Dvořáková
RNDr. Stanislav Hucek, Ph.D.
MUDr. Miloš Miniberger
Ing. Miroslava Šafaříková
RNDr. František Špulák
PaedDr. Jiří Tesař, Ph.D.
MUDr. Jan Tuček
MUDr. Ivan Vonke
RNDr. Zdeňka Vrajová
Mgr. Milan Předota, Ph.D.
Mgr. Petr Jelínek
Mgr. Jitka Vomastková
Alena Lišková
3. Zahraniční aktivity katedry
V průběhu roku katedra spolupracovala se zahraničními pracovišti v rámci mezinárodního projektu
COST, především s Universitou Bremen (SRN). Členové katedry se v roce 2008 aktivně zúčastnili
zahraničních konferencí na Slovensku (na XXX. Dnech radiační ochrany byl předložen poster
autorů Singer J., Foltýn P.), mezinárodního sympozia o bezpečnosti geneticky modifikovaných
organismech na Novém Zélandu a mezinárodního kongresu o protivirové terapii v Číně.
4. Vědecko-výzkumná činnost
Velmi aktuální oblastí potenciálního využití DNA-čipů je mikrobiální diagnostika, na niž se
orientovala činnost v rámci projektu COST 853.002, řešeném na KBF, který je konkrétně zaměřen
především na vývoj metod využívající DNA-čipy pro diagnostiku virových patogenů. Tento projekt
byl úspěšně zakončen. V rámci tohoto projektu byl na vyvinut a otestován DNA-čip vhodný pro
paralelní detekci rostlinných virů. Současně se pracovníci katedry věnovali výzkumu molekulárních
systémů pomocí počítačového molekulárního modelování, problematice preklinických modelů
a hematologické toxikologii.
V rámci projektů MŠMT 1M06030 a MŠMT Kontakt 1P05ME800 byly výzkumné aktivity
zaměřeny na transgenozi rostlin fúzním genem SPI2:GFP pro inhibitor proteáz a markerový gen pro
zeleně fluoreskující protein (GFP), studium exprese a stabilitu přenosu transgenu do následné
generace. Dále pak možnosti využití markerového genu pro GFP při studiu biologické bezpečnosti
geneticky modifikovaných plodin.
Výsledkem vědecké činnosti katedry bylo 11 publikací, z toho 7 impaktovaných.
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5. Zhodnocení odborného a kariérního růstu členů katedry
Kolektiv katedry prokázal v roce 2008 vysokou odbornou úroveň v pedagogické i vědecké oblasti.
Došlo k nárůstu publikační činnosti.
6. Další významné činnosti katedry (např. ESF projekty)
Pracovníci katedry připravili společně s Universitou Bremen k podání v roce 2008 bilaterální
vědecko-výzkumný projekt zaměřený na společný výzkum a vývoj DNA-čipů.
7. Hlavní úkoly pro rok 2009
Hlavní úkoly jsou zaměřeny na oblasti výuky a vědecké práce. Stálým úkolem zůstává publikování
vědeckých výsledků v impaktovaných časopisech, kde pracovníci katedry dosahovali doposud
velmi dobrých výsledků, a zkvalitňování pedagogické práce.
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KATEDRA OŠETŘOVATELSTVÍ
1. Hlavní úkoly a činnosti katedry
Katedra ošetřovatelství v roce 2008 zajišťovala teoretickou a praktickou výuku ošetřovatelských
předmětů v sedmi bakalářských a dvou navazujících magisterských studijních programech. Ve 301
ošetřovatelských předmětech jednotlivých oborů zajišťuje katedra výuku celkem v 8 306 hodinách.
Největší část těchto hodin je vyučována ve studijním programu Ošetřovatelství, a to ve dvou
bakalářských a v jednom navazujícím magisterském oboru. Členové katedry se v roce 2008 podíleli
na vedení diplomových a bakalářských prací. Činnosti akademických pracovníků směřovaly hlavně
ke kvalitnímu zajištění výuky ve všech oborech a k přípravě studijních materiálů, vč. formou elearningu na základě zahraniční odborné literatury. Členové katedry se kromě zajištění teoretické
a praktické výuky v odborných laboratořích podílejí i na organizaci a realizaci praktické výuky
v přirozených podmínkách.
Katedra ošetřovatelství zajišťuje odbornou ošetřovatelskou praxi v bakalářských studijních
oborech Všeobecná sestra, Porodní asistentka, Rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti
dospělé a staré osoby a Radiologický asistent a dále v navazujícím magisterském studiu
Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech.
Praktická výuka je realizována v lůžkových i ambulantních zdravotnických zařízeních.
V oborech Všeobecná sestra a Porodní asistentka tvoří tato část 50 % z celkové výuky.
Mezi nelůžková zařízení, ve kterých je menší část praxe realizována, patří 14 ordinací
praktických lékařů a 5 ordinací ambulatních gynekologů, jejichž zařízení patří mezi klinická
pracoviště fakulty. Katedra dále realizuje pro studenty oboru Všeobecná sestra a Ošetřovatelství ve
vybraných klinických oborech praxi i v cca 7 Agenturách domácí péče, z nichž 1 agentura je taktéž
klinickým pracovištěm fakulty.
Hlavní část praxe je umístěna v Nemocnici České Budějovice, a. s. Praxe zde probíhá pod
supervizí odborných asistentek z katedry. Do vedení výuky jsou také velkou měrou zapojeny sestry
z jednotlivých oddělení, tzv. mentorky, které úzce s katedrou spolupracují a vedou přidělené
studenty na oddělení. 14 hlavních mentorek, které pracují na odděleních s největší frekvencí
studentů, má se Zdravotně sociální fakultou pracovně právní vztah. Tyto mentorky organizují
odbornou praxi podle učebního plánu a dle pokynů zástupce vedoucího katedry, projednávají
problematiku odborné praxe s vedoucími pracovníky příslušných pracovišť, zajišťují podmínky
a prostředí pro praktickou výuku studentů, vedou odbornou praxi studentů v nemocnici, podílejí se
na sjednocování požadavků školy a pracovišť, účastní se průběžných a závěrečných hodnocení
praktické výuky a jsou rovněž členy zkušební komise při závěrečné zkoušce studentů z praktické
výuky.
Kromě praktického bloku v jednotlivých semestrech akademického roku katedra organizuje
i individuální letní praxi, kterou vykonávají studenti/studentky 1. a 2. ročníků v létě v místě svého
bydliště. Tato praxe je smluvně zajištěna s vedením jednotlivých nemocnic. Vedením této praktické
výuky je vždy pověřena vedoucí sestra oddělení, která je poučena o cílech praxe a o jednotlivých
úkolech a povinnostech studentů.
V roce 2008 byla rozšířena akreditace navazujícího magisterského studijního oboru
Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech o kombinovanou formu studia.
Dále byl úspěšně akreditován doktorský studijní program Ošetřovatelství ve spolupráci
s Fakultou zdravotnických studií Pardubické univerzity. V listopadu 2008 byla předložena
k projednání Akreditační komisí žádost o profesorské řízení v oboru Ošetřovatelství.
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2. Složení katedry v roce 2008:
Vedoucí katedry:

prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D.

Asistentka vedoucí katedry:

Mgr. Helena Michálková

Sekretářka:

Václava Kadlicová

Odborní referenti:

Jana Vrbová
Mgr. Lenka Kotasková

Zástupce vedoucí katedry:

PhDr. Andrea Hudáčková (pro obor všeobecná sestra
a porodní asistentka)
Mgr. Ivana Chloubová (pro další studijní obory)
PhDr. Drahomíra Filausová (pro obor porodní asistentka,
t.č. mateřská dovolená)

Profesoři:

prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D. (Teorie ošetřovatelství,
Ošetřovatelský výzkum)
prof. MUDr. Oto Masár, Ph.D.
(Akutní péče v chirurgických oborech)

Docenti:

doc. MUDr. Jiří Neuwirth, CSc. (Ošetřovatelská péče
o seniory, Ošetřovatelství v interních oborech, Klinická
propedeutika)
doc. PhDr. Sylva Bártlová, CSc. (Výzkum v ošetřovatelství)
doc. PhDr. Gabriela Sedláková, Ph.D. (Multikulturní
ošetřovatelství, Koncepční modely)

Odborní asistenti:

PhDr. Andrea Hudáčková (Akutní a kritické stavy)
Mgr. Hana Burkertová, Ph.D. (Ošetřovatelská péče
v psychiatrii, t.č. mateřská dovolená)
PhDr. Marie Trešlová, Ph.D. (Ošetřovatelská péče
v chirurgických oborech, Komunikace v ošetřovatelství)
PhDr. Vlasta Koudelková (komplex předmětů
Ošetřovatelská péče v gynekologii a porodnictví)
Ing. Iva Brabcová (Managament v ošetřovatelství,
Ošetřovatelská péče v pediatrii)
Mgr. Ivana Chloubová (Ošetřovatelská péče
v chirurgických oborech)
Mgr. Alena Machová (Koncepční modely v ošetřovatelství)
Mgr. Věra Stasková (Ošetřovatelská péče v chirurg.
oborech)
Mgr. Radka Šulistová (Komunikace, Edukační činnost)
Mgr. Dita Nováková (Ošetřovatelský proces a potřeby
nemocných)
MUDr. Věra Vlasáková (Klinická propedeutika,
ošetřovatelská péče o nemocné s onemocněním pohybového
aparátu)
MUDr. Sevda Augustinová (Klinická propedeutika)
MUDr. Martin Holý (Ošetřovatelská péče v interních
oborech)
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Mgr. Jaroslava Fendrychová (Ošetřovatelská péče
v pediatrii)
PhDr. Helena Šatrová (Koncepční modely v ošetřovatelství)
Mgr. Pavla Hrubá (Edukační činnost)
Mgr. Petra Neumannová (Ošetřovatelský proces)
Mgr. Helena Mrázková (Ošetřovatelská péče v pediatrii)
Mgr. Jiřina Otásková, MBA (Ošetřovatelství v oboru
Radiologický asistent)
PhDr. Drahomíra Filausová (komplex předmětů
Ošetřovatelská péče v gynekologii a porodnictví, t.č.
mateřská dovolená)
Mgr. Klára Kubartová (Ošetřovatelská péče v neurologii,
Komunikace v ošetřovatelství, t.č. mateřská dovolená)
Mgr. Hana Sloupová-Bürgerová (Komunikace
v ošetřovatelství, t.č. mateřská dovolená)
Mgr. Jitka Otásková (Ošetřovatelská péče v interních
oborech, t.č. mateřská dovolená)
Mgr. Marta Kindlová (od 1. 10. 2004 mateřská dovolená)
Mgr. Jitka Trpáková (mateřská dovolená)
Asistenti:

Bc. Veronika Švábová (Ošetřovatelská péče v interních
oborech)
Mgr. Zdeňka Pavelková (Ošetřovatelská péče v kardiologii,
Výchova ke zdraví)
Bc. Alena Polanová (Ošetřovatelská péče v chirurgických
oborech)
Bc. Jana Somrová (Odborná praxe)
Mgr. Lenka Kotasková (Ošetřovatelský proces, Výchova ke
zdraví)
Mgr. Helena Michálková (Ošetřovatelský proces, Výchova
ke zdraví)
Bc. Hana Dohnalová (Ošetřovatelská péče v psychiatrii)

Doktorandi:

Mgr. Helena Michálková
Mgr. Lenka Šedová
Mgr. Pavel Dolák
Mgr. Lucie Rolantová
Mgr. Pavel Scholz

Externí učitelé:

Mgr. Anna Bláhová (Ošetřovatelská péče v interních
oborech)
MUDr. Irena Kučerová (Poruchy výživy)
Mgr. Marie Schusterová (Ošetřovatelská péče v interních
oborech)
MUDr. Jan Augustin (Akutní péče v interních oborech)
Bc. Hana Vodičková (Ošetřovatelská péče v gynekologii
a porodnictví)
Bc. Petrmichlová (Ošetřovatelská péče v gynekologii
a porodnictví)
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3. Zahraniční aktivity katedry
V rámci zahraničních aktivit katedry se vyučující a studenti i v roce 2008 zúčastnili výměnných
stáží a přípravných pobytů s využitím fondů Erasmus, Leonardo da Vinci a rozvojových fondů
MŠMT. Dále se vyučující aktivně účastnili mezinárodních konferencí a kongresů a podíleli se na
řešení mezinárodních projektů.
Ve dnech 23. 1. 2008 pořádala rakouská agentura Gesundheitmanagement pro vzdělávání
v Evropě ve Vídni s tématem Health Skills setkání odborníků z Maďarkla, Rakouska a Slovenska.
Cílem bylo dojednat možnosti jednotného kurikula pro vzdělávání zdravotních pracovníků
všeobecně (netýkalo se speciálně vzdělávání sester). Ze ZSF JU byly přítomny prof. PhDr. V.
Tóthová, PhD., doc. PhDr. A. Mojžíšová, PhD., Ing. J. Bártová a PhDr. M. Trešlová, která
přednesla příspěvek The development process of nursing and nursing education in the Czech
Republic. Z důvodů nedostatku informací a nevyjasněných podmínek i představ rakouských
organizátorů, kteří nebyli osobně odborníky z oboru ošetřovatelství, se dále katedra ošetřovatelství
na následných akcích nepodílela.
Mgr. Lenka Motlová, prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D., PhDr. Marie Trešlová, Mgr. Petra
Zimmelová, Ph.D., se ve dnech 10.2.–16.2. 2008 zúčastnily studijního pobytu ve Finsku na Kemi –
Tornio University of Applied Science. Cesta byla uskutečněna v rámci učitelské mobility programu
Erasmus. Během pobytu vyučující ze ZSF JU přednášely studentům a pedagogům přijímající
instituce. Zúčastnily se i semináře organizovaným přijímající institucí zaměřeným na Welfare of old
people se zástupci Finnnmark University College, Hammersfest, Norway; Kingston University &
St. Georgeś University of London; Jyväskylä University Finsko; Medical University in Białystok,
Polsko; Akademie věd, Sociologický ústav, Székesfehérvar, Maďarsko; Lapland University,
Rovaniemi. Finsko. Výstupem následných wokrshopů bylo definovat společný problém stárnoucí
populace jako aktuálního problému evropské společnosti. Účastníci se shodli na možnosti vytvoření
mezinárodního týmu, který předloží projekt do soutěže vyhlášené Evropskou komisí na téma Health
Programme 2008–2013 (The Second Programme of Community Action in the Field of Health
2008–2013). Byla vytvořena pracovní skupina ze zástupců jednotlivých zemí. Za naši fakultu se
této funkce ujala Mgr. Lenka Motlová, která je již dva roky zapojena do přípravných jednání
a aktivit. Skupina využívá pro svoji práci a vzájemný kontakt IT v systému Moodle a Learn link.
V projektu oblast ošetřovatelství budou řešit prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D., a PhDr. Marie
Trešlová. Oblast sociální problematiky bude řešit Mgr. Lenka Motlová. Kolegové z Finska, Polska
a Norska se zúčastnili Mezinárodního sympozia v Českých Budějovicích organizovaného v září
2008 katedrou ošetřovatelství ZSF JU a univerzitami v Debrecenu v Maďarsku, 1. LF UK v Praze,
Konštantína Filozofa v Nitře a Kemi Tornio Finsko. Po skončení konference proběhlo 2denní
pracovní jednání, na kterém byl dohodnut další postup ve výzkumné části. Do konce roku 2008 byl
připraven dotazník, jehož validita bude posuzována na setkání v březnu 2009 v Kemi. S děkankou
Dr. Leena Leväsvirta z Kemi Tornio University byla prodiskutována možnost vytvoření joint
degree programu v navazujícím magisterském programu ošetřovatelství s možným zapojením
univerzit z Polska a Maďarska.
Ve dnech 28. 1. až 8. 2. 2008 PhDr. A. Hudáčková, Mgr. A. Festová a Bc. V. Švábová
absolvovaly dvoutýdenní intenzivní program organizovaný Hanze University Groningen
v Nizozemí na téma Clinical Pathways. Aktivně se podílely na programu přednášek, prezentací
a workshopech ve studentských i učitelských skupinách.
PhDr. M. Trešlová se zúčastnila symposia v Reggio Emilia v Itálii (Azienda Unita Sanitarka
Locale) ve dnech 16.–20. 4. 2008 jako člen skupiny The European Violence in Psychiatry Research
Group aktivním příspěvkem. Představila změny ve zdravotním systému a ošetřovatelství
v historickém sledu. Uvedla vývoj psychiatrické péče institucionální a komunitní. Poukázala na
aktuální problémy s násilím a agresivitou při poskytování péče. Skupina vyjádřila velký zájem
o zapojení České republiky do spolupráce především na poli výzkumu.
V dubnu 2008 byl realizován Intenzivní program v ošetřovatelství Fakultou zdravotnictví
Debrecínské univerzity v Nyíregyháze v Maďarsku. Z naší fakulty se tohoto programu aktivně
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zúčastnily prof. PhDr. V. Tóthová a PhDr. A. Hudáčková. Přednesly několik přednášek v sekci
vzdělávání a v této sekci se podílely na vedení workshopu.
Health Promoting Hospitals organizovaly ve dnech 14.–16. 5. 2008 v Berlíně 16th International
Conference on Health Promoting Hospitals and Health Services. Mgr. Helena Bubníková a Mgr.
Lenka Šedová s vazbou na grant NR/8473-3 IGA MZ ČR prezentovaly Culturally diferentiated care
for Vietnamese minority in the Czech Republic a Life style of Vietnamese minority.
Mgr. Helena Michálková a Mgr. Lenka Šedová prezentovaly v Bratislavě s vazbou na grant ve
FRVŠ na 3. mezinárodní vědecké konferenci – Sestry a Evropské stratégie zdravia v 21. storočí,
která byla realizována ve dnech 24.–25. 10. 2008 Slovenskou zdravotníckou univerzitou
v Bratislave, Fakultou ošetřovateľsva a zdravotnických odborných štúdií příspěvek Výuka
komunikace a edukační činnosti ve zdravotnictví na ZSF JU a Kardiovaskulární prevence z pohledu
sestry.
Ve dnech 24.–25. 10. 2008 se konal v Košicích 4. ročník konference organizovaný Vysokou
školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislavě, Lekárskou fakultou UPJŠ
v Košicích, Gréckokatolíckou teologickou fakultou PU v Prešově, Ústavom sociálnych vied
a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča v Prešově, Katedrou ošetrovateľstva VŠZaSP sv. Alžbety n. o.
v Bratislavě, kde PhDr. M. Trešlová vystoupila s příspěvkem Myšlení a prožitek jako příprava ke
komunikaci a doktorandi Mgr. F. Dolák, Mgr. L. Rolantová a Mgr. P. Scholz prezentovali výsledky
svých diplomových prací zaměřených na problematiku multikulturního ošetřovatelství.
PhDr. M. Trešlová se zúčastnila mezinárodní vědecké konference Veda, technika, vzdělávání,
inovace ve vědě, technice a vzdělávání, kterou organizovala Univerzita Konštantína Filozofa
v Nitře v listopadu 2008. Za ZSF JU byl přednesen příspěvek na téma Vzdělávání sester
a požadavky praxe. Příspěvek se zabýval požadavky, které byly na sestru kladeny společností
z historického hlediska a poukázal na změny v ošetřovatelském vzdělávání dle platných
legislativních předpisů. Hlavním záměrem příspěvku bylo nastínit problematiku současného
postavení sestry jako představitelky samostatného vědního oboru.
Katedru ošetřovatelství v minulém roce navštívili kolegyně a kolegové z následujících
partnerských univerzit: 7 kolegů z Kemi – Tornio University of Applied Sciences, Health Care and
Social Services, Finsko; 2 kolegové z Medical University of Łódź, Nursing Department, Polsko;
2 kolegové z Univerzity Budapešť; 3 kolegové z University of Debrecen Faculty of Health,
Maďarsko; jedna kolegyně z Finnmark University College, Faculty of Nursing, Norsko; jedna
kolegyně z Istituto di Patologia e Terapia Intensiva Neonatale Azienda Ospedaliero-Universitaria
Cagliari-Italie; jedna kolegyně z Medical Univerzity Białystok Polsko; 10 kolegů z Univerzity
Konštantína Filozofa v Nitře, Slovensko; jedna kolegyně z Vysoké školy zdravotníctva a socialnej
práce sv. Alžbety v Bratislavě a 2 kolegyně z Univerzity v Ružomberku. Dále katedru
ošetřovatelství krátce navštívili v rámci pobytu na ZSF JU dvě kolegyně z kateder sociální péče
a ošetřovatelství z Rovaniemi University of Applied Science a projevily zájem o spolupráci, a to
zejména v oblasti studentské mobility. Bilaterální dohoda byla podepsána a konkrétní podmínky
možnosti vzájemných aktivit jsou v jednání.
Děkanka Dr. B. Holaday z Clemson University z Jižní Karolíny v USA oslovila katedru
ošetřovatelství se zájmem o spolupráci. Zájem je především o vyslání studentů doktorského studia.
Kolegyně Ingrid Immonen z Finnnmark University College, Hammersfest, Norsko vyjádřila
zájem o bilaterální smlouvu iniciovanou jejich univerzitou, která je však stále v jednání.
V průběhu roku 2008 byly realizovány následující studentské výměnné pobyty:
Německo – Passau: studentka prvního ročníku studijního oboru Všeobecná sestra Pourová Eva
absolvovala praxi od 1. července do 31. července 2008 v Klinikum Passau.
Rakousko – Freistadt: studentky druhého ročníku studijního oboru Porodní asistentka Karolína
Lízalová, Andrea Zwettlerová od 1. července do 30. září 2008 praktikovaly v Landes Krankenhaus
(LKH).
Finsko – Kemi – Tornio University of Applied Science: tři studentky z bakalářského studijního
programu Ošetřovatelství Martina Gallasová, Marcela Dušková, Kateřina Zelenková a jedna
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studentka z navazujícího magisterského studijního oboru Bc. Alena Pětihlasová praktikovaly
od 1. září do 30. listopadu 2008 v nemocnici LPSP – Lansi-Pohjan Sairaanhoitopiiri.
Nizozemí – Hanze University Groningen: dvě studentky ze studijního oboru Všeobecná sestra
Lucie Benková a Andrea Čihalová absolvovaly 3měsíční (březen–květen) stáž na
gerontopsychiatrickém oddělení Blauwborgije.
Maďarsko – Debrecínská univerzita v Nyíregyháze: tři studentky ze studijního oboru Všeobecná
sestra Skalová Renata, Straková Lucie a Cízlerová Barbora absolvovaly měsíční stáž v nemocnici
Nyíregyháza.
Z North West University Potchefstroom přijely v období od 16.11. 2008–4.1. 2009 a klinickou
praxi absolvovaly v nemocnici České Budějovice, a. s., studentky Charlese Uys a Eileen Matthew.
Z Debrecínské univerzity v Nyíregyháze tři studenti Eszter Varga, Andrea Nikoletta Petrick
a Gábor Sebő absolvovali ve dnech 25. 10. až 22. 11. 2008 odbornou praxi v Nemocnici České
Budějovice, a. s.
Exkurze i praxe zahraničních studentů je možná díky laskavé pomoci studentů a vyučujících
katedry ošetřovatelství, kteří umožňují tlumočení na pracovištích.
4. Vědecko-výzkumná a publikační činnost
Akademičtí pracovníci katedry věnovali významnou část své kapacity řešení různých vědeckovýzkumných grantů a projektů v oblasti ošetřovatelství, podíleli se na řešení úkolů plynoucích
i z jiných výzkumných aktivit fakulty, na aktivní prezentaci výzkumem dosažených výsledků a na
publikační činnosti jak v národním, tak i na mezinárodním odborném poli. Výzkumná činnost
katedry se tak promítla do celé řady příspěvků, které pracovníci katedry přednesli na konferencích.
Za významnou vědecko-výzkumnou činnost katedry lze považovat přípravu a získání následujících
grantů ve veřejné soutěži Interní grantové agentury MZ ČR: Začlenění sestry do komunitní péče
zdravotnického systému České republiky a srovnání se situací ve státech EU – hlavní řešitel prof.
Tóthová, reg. č. NS 9608-3, Zajištění kulturně diferencované ošetřovatelské péče ve vybraných
minoritách v České republice, hlavní řešitel prof. Tóthová, reg. č. NS 9606-3, Postavení sestry
v multidisciplinárním týmu – hlavní řešitel doc. Bártlová, reg. č. NS 9604-3.
Celkový počet publikací na katedře v roce 2008 byl 61, z toho 24 v zahraničí. Dvě zahraniční
publikace byly publikovány v časopise s IF. Celkový počet přednášek byl v roce 2008 77 a to 56 na
konferencích v České republice a 21 na konferencích v zahraničí. Pracovníci katedry se rovněž
podílejí na řešení odborných problémů vyplývajících z praxe.
5. Zhodnocení odborného a kariérního růstu členů katedry
 doc. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D. – prezidentem Slovenské republiky byla jmenována
profesorkou v oboru Ošetřovatelství
 PhDr. Gabriela Sedláková, Ph.D. – dokončila habilitační řízení a stala se docentkou v oboru
Ošetřovatelství
 PhDr. Marie Trešlová – obhájila doktorskou disertační práci a získala akademický titul Ph.D.
v oboru ošetřovatelství
 Mgr. Drahomíra Filausová – vykonala rigorózní zkoušku a zahájila postgraduální doktorské
studium ve studijním programu Ošetřovatelství
 Mgr. Ivana Chloubová – pokračovala v rigorózním řízení a zahájila postgraduální doktorské
studium ve studijním programu Ošetřovatelství
 Mgr. Věra Stasková – pokračovala v rigorózním řízení a zahájila postgraduální doktorské
studium ve studijním programu Ošetřovatelství
 PhDr. Vlasta Koudelková – pokračování ve studiu v Ph.D, předpokládané ukončení studia r. 2009
 PhDr. Andrea Hudáčková – pokračování ve studiu v Ph.D, předpokládané ukončení studia r. 2009
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Mgr. Dita Nováková – pokračování ve studiu v Ph.D, předpokládané ukončení studia r. 2009
Mgr. Lenka Šedová – pokračování ve studiu v Ph.D, předpokládané ukončení studia r. 2009
Mgr. Helena Michálková – pokračování ve studiu v Ph.D, předpokládané ukončení studia r. 2009
Mgr. Radka Šulistová – pokračování ve studiu v Ph.D, předpokládané ukončení studia r. 2009
Ing. Iva Brabcová – pokračování ve studiu v Ph.D, předpokládané ukončení studia r. 2010
MUDr. Jiří Holý – pokračování ve studiu v Ph.D, předpokládané ukončení studia r. 2010
Mgr. Alena Machová pokračování v rigorózním řízení v oboru Ošetřovatelství
Bc. Veronika Švábová – pokračování ve studiu navazujícího magisterského studia
Bc. Alena Polanová – zahájení studia navazujícího magisterského studia

6. Další významnější činnosti katedry
Členové katedry ošetřovatelství uspořádali ve dnech 11. a 12. září 2008 v přednáškových sálech
Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Mezinárodní sympozium
ošetřovatelství Solidarita pro zdraví v evropském regionu. Sympozium bylo realizováno na základě
spolupráce s Fakultou sociálných vied a zdravotnictva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitře,
Faculty of Health – University of Debrecen, 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v Praze
a dále s Kemi – Tornio University of Appleid Sciences. Ústřední témata sympozia se týkala
ošetřovatelské péče orientované na zdraví rodiny, komunity, minorit a subkultur. Zazněla také
sdělení z klinického ošetřovatelství a aktuální otázky z oblasti ošetřovatelského vzdělávání
a výzkumu. V úvodu přítomné pozdravil rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích prof.
PhDr. Václav Bůžek, CSc., a následovaly příspěvky představitelů spolupracujících fakult.
Sympozia se zúčastnili odborníci nejen z oblasti ošetřovatelství v ČR, ale i ze zahraničí – z Finska,
Norska, Polska, Maďarska, Slovenska a Itálie. Přítomny byly i prezidentka ČAS paní Mgr. Dana
Jurásková, Ph.D., MBA, a Mgr. Jitka Laholová z odboru vzdělávání a vědy Ministerstva
zdravotnictví ČR.
K dalším významným činnostem katedry patřilo v roce 2008 dokončení řešení ESF projektu
č. 205 s názvem Celoživotní vzdělávání ve dvou nelékařských profesích, MŠMT ČR jehož hlavním
řešitelem je doc. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D.
Odborné asistentky katedry se spolu se studentkami podílely na aktivitách Revma ligy a Ligy
proti osteoporóze. Vlastní setkání jsou pořádány MUDr. Irenou Kučerovou, MUDr. Věrou
Vlasákovou, MUDr. Sevdou Augustinovou a zástupci katedry ošetřovatelství Mgr. Alenou
Machovou a Mgr. Věrou Staskovou. Během jednotlivých setkání je odborný program zaměřen na
edukaci občanů postižených tímto onemocněním.
V roce 2008 docházelo k velmi intenzivní spolupráci Revma ligy (RL) a studentů navazujícího
magisterské programu Ošetřovatelství Zdravotně sociální fakulty. Studenti se zúčastnili setkání RL,
aby poznali její činnost a sami mohli zhodnotit její význam pro nemocné. Dále vypracovali
individuální ošetřovatelské plány pro vybrané klientky a uspořádali pro ně pod vedením vyučujících
prezentaci „Centra zdraví“ na ZSF. Klientky z RL velmi ochotně docházely do výuky na ZSF
a studenti měli příležitost naučit se fyzikálnímu vyšetření nemocného s revmatoidní artritidou
a blíže nahlédnout do problematiky tohoto onemocnění.
Na katedře ošetřovatelství probíhalo za účasti odborných asistentek vyšetřování pacientů
v Centru prevence civilizačních chorob, které bylo založeno v květnu roku 2006 panem děkanem
prof. MUDr. M. Velemínským, CSc., a paní docentkou MUDr. V. Adámkovou.
Členové katedry i v roce 2008 aktivně spolupracovali s Odborem vědy a vzdělávání MZ ČR.
Katedra má zastoupení ve třech pracovních skupinách
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Členství v národních i mezinárodních profesních organizacích, ve vědeckých a oborových
radách:
prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D.

členka České asociace sester

předsedkyně pracovní skupiny Akreditační komise MŠMT pro nelékařské zdravotnické obory

členka Lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, sekce výchova ve zdravotnictví

externí členka Maďarské akademie věd

členka ACENDIO (mezinárodní organizace pro tvorbu sesterských diagnóz)

členka European Transcultural Nurses´ Assotiation

členka ICN reaserch network

členka oborové rady DSP Prevence, náprava a terapie zdrav. a soc. problematiky dětí,
dospělých a seniorů ZSF JU

členka oborové rady DSP Aplikované etiky FHS UK v Praze

členka oborové rady DSP Ošetřovatelství

členka vědecké rady MZ

členka vědecké rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

členka vědecké rady Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

členka vědecké rady Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

členka vědecké rady Fakulty zdravotnických studií ZCU v Plzni

členka vědecké rady Fakulty veřejných politik SLU v Opavě
doc. PhDr. Bártlová Sylva, Ph.D.

členka Masarykovy české sociologické společnosti, sekce sociologie medicíny a zdravotnictví

členka České lékařské společnosti Jana Evangelista Purkyně, sekce sociálního lékařství
a řízení péče o zdraví

členka oborové rady doktorského studijního programu Ošetřovatelství

členka vědecké rady ZSF JU v Českých Budějovicích
prof. MUDr. Oto Masár, Ph.D.

VRFZ Univerzita A. Dubčeka v Trenčíne

Slovenská spoločnosť urgentné medicíny
Doc. PhDr. Gabriela Sedláková, Ph.D.

Slovenská Komora sestier a pôrodných asistentiek

VR Zdravotně sociální fakulty JU
PhDr. Marie Trešlová, Ph.D.

The European Violence in Psychiatry Research Group
Akademičtí pracovníci katedry jsou členové redakčních rad různých odborných časopisů:
prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D.

Ošetřovatelství

Florence

Kontakt

Zdravotníctvo a sociálna práca
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doc. PhDr. Gabriela Sedláková, Ph.D.

Sestra (Slovensko)
prof. MUDr. Oto Masár, Ph.D.

člen redakční rady časopisu Urgentní medicína

člen redakční rady časopisu Kontakt na Zdravotně sociální fakulty Jihočeské Univerzity
v Českých Budějovicích

člen redakční rady časopisu Pain.cz – internetový časopis Společnosti pro studium a léčbu
bolesti
7.

Hlavní úkoly pro rok 2009



dokončit přípravy materiálů bakalářských studijních oborů Všeobecná sestra a Porodní
asistentka k reakreditaci
připravit studijní obor Všeobecná sestra k akreditaci v anglickém jazyce
zkvalitnění jazykové připravenosti akademických pracovníků katedry
pokračovat v přípravě výukových materiálů v e-learningu
úspěšně realizovat řešení třech výzkumných projektu IGA MZ ČR
rozvíjet aplikaci EBP a EBN (Evidence Based Practise a Evidence Based Nursing) na katedře
zkvalitnění publikační a přednáškové činnosti.
PhDr. Marie Trešlová – příprava na habilitační řízení
PhDr. Vlasta Koudelková – ukončení Ph.D., zahájit přípravu na habilitační řízení
Mgr. Dita Nováková – ukončení Ph.D.
Mgr. Lenka Šedová – ukončení Ph.D.
Mgr. Helena Michálková – ukončení Ph.D.
Mgr. Radka Šulistová – ukončení Ph.D.
PhDr. Andrea Hudáčková – ukončení Ph.D.
Mgr. Věra Stasková – dokončení rigorózního řízení
Mgr. Ivana Chloubová – dokončení rigorózního řízení
Mgr. Alena Machová – dokončení rigorózního řízení, zahájení Ph.D. studia
Mgr. Zdeňka Pavelková – zahájení Ph.D. studia
Bc. Veronika Švábová – ukončení NMgr. studia
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KATEDRA PRÁVNÍCH OBORŮ, ŘÍZENÍ A EKONOMIKY
1. Hlavní úkoly a činnosti katedry
Katedra zajišťuje výuku ve studijních programech Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity,
především právních oborů, státní a veřejné správy, zdravotního a sociálního managementu,
organizace a řízení a ekonomiky. Vše se zaměřením na sféru zdravotnictví a sociálního
zabezpečení. Podílí se na zajištění odborné praxe studentů v sociálně právní oblasti.
Výuka práva, zdravotně sociální ekonomiky a managementu má ve studijním programu od
svého počátku pevné místo, ústní výklad s uváděním praktických příkladů je ideální kombinací pro
vstřebávání poměrně náročné, a někdy pro studenty hůře stravitelné, právní materie. Silnou
stránkou výuky je právě propojení teorie s praxí. Studenti si mohou vyzkoušet a ověřit nabyté
znalosti přímo v reálné praxi. Studenti v rámci cvičení navštěvují vybraná soudní jednání.
V průběhu povinných praxí pak mají možnost vyzkoušet si na jednotlivých orgánech státní správy
a úřadech teoretické znalosti získané v teoretických výkladech. Těsná provázanost teoretických
výkladů s praxí je dána i skutečností, že na výuce se podílejí i odborníci z příslušných institucí
(správy sociálního zabezpečení, policie, soudu, vězeňské služby, zdravotních pojišťoven, úřadu
práce, krajského úřadu a magistrátu).
2. Složení katedry v roce 2008:
Vedoucí katedry:

doc. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D.
(Právo sociálního zabezpečení)

Zástupce vedoucího katedry:

JUDr. Martin Šimák, Ph.D.
(Právo sociálního zabezpečení)

Referentka:

Pavla Klímová

Docenti:

doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.
(Ekonomika zdravotních a sociálních služeb)

Odborní asistenti:

JUDr. Milan Kučera, Ph.D.
(Kriminologie)
Ing. Marie Klímová, Ph.D.
Ing. Radka Prokešová
(Management zdravotní a sociální sféry)
JUDr. Vladimíra Hájková
(Trestní právo hmotné a procesní)
JUDr. Božena Kučerová, Ph.D.
(Zdravotní právo a legislativa)
JUDr. Věra Pražmová
(Právo 2 a 3)
JUDr. Ing. Daniel Prouza, Ph.D.
(Právo 1)
JUDr. Miluše Stehlíková
(Základy práva)
Ing. Jan Bednář
(Úvod do ekonomie)
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Ing. Jan Molek, CSc.
(Úvod do ekonomie a managementu)
PhDr. Jaroslav Hála
(Penologie)
Ing. Ivan Loukota
(Zaměstnanost a trh práce)
Mgr. Petr Dědič
(Organizace státní správy)
Ing. Eliška Pešlová
(Sociální práce a lidská práva)
Externisté:

JUDr. Jan Pejšek
Mgr. Jan Valoušek
Mgr. Kateřina Hyková, Ph.D.

3. Zahraniční aktivity katedry
Zahraniční aktivity byly soustředěny na aktivní účast na mezinárodních konferencích ve SR a SRN.
Dále na tuzemských mezinárodních konferencích nebo seminářích. Vedoucí katedry se zúčastnil
zahraničního pobytu na YORK UNIVERSITY v Torontu v Kanadě. Cílem bylo projednání možné
výměny studentů, odborných stáží, zaměření studia v oblasti lidských práv a možností rozvojové
spolupráce.
PhDr. Jaroslav Hála aktivně přispěl k uzavření smlouvy ZSF JU s německou společností EJF
Lazarus a je zástupcem ZSF JU v poradním orgánu Sozialakademie Haus Silberbach-Selb. Nadále
je spolupracováno s thajskou Chiang Mai University v možnostech studijních pobytů studentů
a akademických pracovníků.
4. Vědecko-výzkumná činnost
Činnost na tomto úseku nebyla významná. Především s ohledem na vlastní kariérní růst členů
katedry. Jejich činnost byla soustředěna na jiné aktivity. V hodnoceném období bylo podáno
několik rozvojových projektů, které nebyly akceptovány. Výrazným způsobem se však podílela Ing.
Radka Prokešová na ukončení ESF projektů a tvorbě nově podaných ESF projektů v pozici
manažerky projektů. Dále byla spoluřešitelkou rozvojového projektu Ústavu sociální práce –
koncepce rozvoje.
Členové katedry v roce 2008 vydali 2 monografie, 8 článků v recenzovaných časopisech
a 6 publikací ve sbornících.
5. Zhodnocení odborného a kariérního růstu členů katedry
V hodnoceném roce probíhalo plánované zkvalitnění katedry. Doktorandské studium úspěšně
zakončila JUDr. Božena Kučerová, v doktorském studiu pokračují Ing. Bednář, Ing. Prokešová
a Ing. Pešlová. JUDr. Daniel Prouza, Ph.D. úspěšně ukončil inženýrské studium ekonomie.
Personální obsazení tak průběžně doznává novou kvalitu.
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6. Hlavní úkoly pro rok 2009
– kvalitní personální zabezpečení v akreditovaných studijních programech
– plnění úkolů garanta bakalářského studijního programu Sociální politika a sociální práce
a Rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a staré osoby – navazujícího
magisterského studia
– další zvyšování odborného růstu členů katedry, ukončení doktorského studia, zahájení
habilitačního a dokončení inauguračního řízení
– dle potřeb hlavních procesů účast na výzkumných záměrech a projektech fakulty
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KATEDRA PREKLINICKÝCH OBORŮ
1. Hlavní úkoly a činnosti katedry
V roce 2008 měla katedra preklinických oborů následující úkoly:
Hlavním úkolem bylo zajištění či spoluzajištění výuky a garance následujících předmětů:

Anatomie 1, 2

Funkční anatomie

Patologická anatomie

Funkční morfologie

Speciální a topografická anatomie

Základy anatomie a histologie

Fyziologie

Funkční fyziologie a patofyziologie 1, 2

Anatomie a fyziologie člověka

Praktická cvičení ve fyziologii

Obecná patofyziologie

Patologická fyziologie

Neurovědy

Patologie

Patologie a patofyziologie

Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech

Práce se stresem

Biomechanika

Hygiena práce a pracovního prostředí

Problematika alkoholové a nealkoholové závislosti
Jedná se o výuku předmětů s medicínskou orientací pro bakalářské i magisterské obory.
Klíčovými předměty jsou především anatomie, fyziologie a patologie lidského organismu. Z těchto
základních oborů je odvozena řada specializací, které nacházejí uplatnění ve výuce zobrazovacích
technik a laboratorních postupů.
V roce 2008 pokračoval rozvoj výuky v předešlých letech vzniklých prostorách výukové
anatomické a fyziologické výukové místnosti na pracovišti Medipontu, polikliniky JIH. Zimní
semestr akademického roku 2008/09 již ale probíhal v novém působišti katedry, blíže klinických
oborům v nemocničním areálu, budova H. Do těchto prostor se přestěhovaly obě specializované
výukové laboratoře s veškerým vybavením pro výuku.
Audiovizuální výuková místnost s potřebným technickým zázemím spolu s místností vybavenou
modely a pomůckami pro potřeby výuky anatomických oborů je plně využívána, nyní i pro výuku
dalších předmětů. Stěžejní zůstává využití prostor systémem PowerLab pro praktické fyziologické
úlohy. Strategickým úkolem zůstává další zkvalitňování výuky všech preklinických předmětů, které
by měly být logicky integrovány a vytvořit základní platformu pro další vzdělávání v klinických
oborech.
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2.

Složení katedry v roce 2008:

Sídlo katedry: do konce LS: Ambulantní klinika Medipont, s. r. o., Matice školské 17,
od začátku ZS: Nemocnice České Budějovice, a. s., Boženy Němcové 54,
370 87 České Budějovice
Vedoucí katedry:

MUDr. Jiří Škopek, Ph.D.

Zástupce ved. katedry:

prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc.

Sekretářka katedry:

Ywetta Marsová

Profesoři:

prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc.
prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc.

Docent:

doc. MUDr. Jan Mareš, CSc.

Odborní asistenti:

MUDr. Bohuslav Cypro, CSc.
MUDr. Dana Dvořáková
MUDr. Helena Müllerová, CSc.
MUDr. Eva Tomášková
MUDr. Jiří Škopek, Ph.D.
MUDr. Petr Zach, CSc.
MVDr. Pavel Kolář

3. Zahraniční aktivity katedry
MUDr. P. Zach se účastnil výcvikového programu v Evropském centru Shambhala buddhismu ve
Francii, Mas Marvent, Yrieix de Souis. Tento program je další v řadě programů, jehož účastníci
musí předtím prokázat kvality a předchozí práci v oblasti meditačních technik. Je svým způsobem
dalším sebepoznávacím programem, sloužící po zvládnutí celého cyklu k tomu, aby absolventi
mohli nabyté zkušenosti dále přenášet na zájemce ve svém okolí.
Jihočeská univerzita byla reprezentována jako příklad vysokoškolské instituce, která jako jedna
z prvních v Evropě nabízí studentům předmět Práce se stresem, vedený primárně technikou práce
s myslí a vědomou pozorností.
4. Vědecko-výzkumná činnost katedry
Dr. Jiří Škopek spolupracuje na projektu „Vývoj rychlé a citlivé metody pro detekci genetického
poškození způsobeného inhalací radonu a použití u myší s nedostatkem určitých genů pro opravu
DNA“, který úspěšně získal hlavní řešitel Doc. F. Zölzer u GAČR.
5. Zhodnocení odborného a kariérního růstu členů katedry
Z hlediska odborné vybavenosti katedry působí na plný nebo částečný úvazek 2 profesoři, 1 docent
a 7 odborných asistentů. V současné době je relativně velmi dobře naplněna nutnost akademického
zajištění oborů, ale v následujících letech musí jednoznačně dojít k nástupu mladší generace do
habilitačního i jmenovacího řízení. Z tohoto pohledu je plán na roky 2009 a 2010 habilitačního
řízení u dvou odborných asistentů.
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6. Další významná činnost katedry









V roce 2008 pokračoval rozvoj předmětu „Práce se stresem“, který vede MUDr. P. Zach, CSc.
A který si vybudoval pevný zájem studentů naší fakulty napříč jednotlivými obory. Dr. Zach
čerpá zkušenosti ze svých zahraničních působení i realizace projektů, v rámci kterých se
uskutečnila série návštěv hostujících profesorů. Jejich přednášky a společné diskuse z oblasti
teoretických znalostí, ale i praktického využití poznatků neurologie, psychologie, práce
s vnitřním potenciálem každého člověka – technikou vědomé pozornosti a jejího využití
k redukci endogenního stresu, byly zaznamenány na videokameru a jsou dále používány při
výuce předmětu „práce se stresem“. Tyto nahrávky všech přednášek i cvičení jsou dostupné
v knihovně KPO JCU. V roce 2008 se podařilo pro publikaci připravit články v odborných
časopisech a v časopise Kontakt. Byla dále upevňována řada kontaktů se zahraničními
institucemi (Mind and Life Institute, Dechen Choling, Shamata Institute), se kterými je
dohodnuta možnost dalšího pokračování spolupráce na úrovni studentů i odborníků.
Prof. Dylevský působí jako vedoucí redakční rady a je osobností časopisu Kontakt, který začal
vychází 2x ročně a jehož důraz na oponované publikace vědeckých, odborných článků přinesl
již nyní dobré ohlasy časopisu tomuto.
Katedra spolupracuje s odpovídajícími pracovišti na UK 1. a 3. LF, FTVS a s některými ústavy
AV ČR.
Katedra udržuje aktivní přístup k hledání dalších možností rozvoje a spolupráce na úrovni
výuky i výzkumu.
4 učitelé jsou řešiteli nebo spoluřešiteli výzkumných úkolů v rámci národních grantových
agentur.
Řada členů katedry působí v odborných společnostech Jana Evangelisty Purkyně (např.
Společnosti pro radiobiologii a krizové plánování), v dalších odborných společnostech (např.
Biomechanika) a zahraničních odborných společnostech, např. European Teratology, European
Society for Radiobiology (ESRB), European Society for Therapeutic Radiology and Oncology
(ESTRO).

7. Hlavní úkoly pro rok 2009
Výuka
Přetrvává nutnost další kondenzace a logického propojení výuky preklinických oborů, jako je
fyziologie, funkční morfologie či anatomie. V průběhu dalších reakreditací (stejně jako to bylo
v roce 2008) bude vytvářen modulový systém výuky těchto předmětů tak, aby se jednak
zjednodušila vzájemná propojitelnost a návaznost a také, aby se opticky zpřehlednil systém
rozličných předmětů. V současnosti vyučuje katedra minimálně 13 (z celkového počtu 21)
předmětů, které mohou být sloučeny pod tři hlavní směry; Anatomie, Fyziologie a patofyziologie
a konečně Patologie. Toto se děje pomalu s každou novou akreditací, re-akreditací. Jednotlivé
předměty musí tvořit jednak skupinu základní, společnou platformu pro všechny obory (jakési
moduly I. morfologie, fyziologie a patofyziologie) a druhou skupinu nadstavbových předmětů
(rozšiřující moduly II.), které budou vědomosti rozšiřovat dle potřeb jednotlivých oborů, zvláště
u zdravotnických oborů.
Dále je třeba věnovat péči směrem k zajištění a výchově vyučujících, kteří budou pocházet
z regionu Českých Budějovic tak, aby se zde budovala místní silná skupina kvalifikovaných
pedagogů s výzkumným potenciálem. Jedině takto bude možno splnit náročné požadavky na kvalitu
výuky, které si katedra předsevzala, kvalitními vyučujícími.
Výzkum
V oblasti výzkumu je aktivita katedry upřena dvěma hlavními směry; oblast Neurověd a Vliv nox
na organismus a rozvoj patofyziologických reakcí. Díky spolupracujícím pracovištím našich
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vyučujících (1. a 3. LF UK v Praze) má katedra dobré možnosti pro rozvoj vědecké činnosti
a jejímu zakotvení v Českých Budějovicích. K tomuto cíli bylo nezbytné nejprve postupně získat
prostředky pro technické vybavení. Díky podpoře FRVŠ a podpoře Zdravotně sociální fakulty
vznikla v letech 2004–2006 laboratoř morfologických i fyziologických předmětů. Tyto výukové
laboratoře položily základ prvotnímu technickému zázemí, kde se musí studenti seznámit
s reálnými vědeckými postupy, simulacemi a možnostmi bádání a základy vědeckého zpracovávání
informací, analýzy a prezentace. V plánu katedry zůstává dále jasně profilovat vědecké možnosti
a zapojit do činnosti studenty.
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KATEDRA PSYCHIATRIE A PSYCHOLOGIE
Katedra psychiatrie a psychologie (KPP) Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých
Budějovicích byla konstituována v roce 1991.
1. Hlavní úkoly a činnosti katedry
Katedra zajišťovala v roce 2008 v akreditovaných studijních programech výuku psychiatrických
a psychologických disciplín, etiky a speciální pedagogiky. Pro studenty prezenční i kombinované
formy studia realizovala certifikované kurzy Krizové intervence.
Byla zastoupena třemi členy v komisích pro státní závěrečné zkoušky, dva jsou školiteli
doktorandů a participovali na výuce v doktorském studijním programu.
Katedra psychologie a psychiatrie připravila koncepci studia speciální pedagogiky na ZSF a po
akreditaci programu Speciální pedagogika a oborů Speciální pedagogika a Speciální pedagogikavychovatelství studijní obory garantovala a zajišťovala. V souladu se zákonem č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících, získala akreditaci vzdělávacího programu „Studium v oblasti
pedagogických věd – speciální pedagogika“ a fakulta akreditaci jakožto vzdělávací instituce pro
další vzdělávání pedagogických pracovníků.
Výuku realizovalo celkem 20 vysokoškolských učitelů, z toho dva na pracovní úvazek 1,0
(1 psycholog a 1 speciální pedagog), čtyři na úvazek 0,1–0,5, dva na 0,6-0,8, jedenáct na dohodu
o pracovní činnosti, jedna 1tč. na MD.
Pedagogičtí pracovníci splňují kvalifikační předpoklady, katedra má 2 docenty, 7 odborných
asistentů, 6 v doktorském studiu (Ph.D.).
Součástí pedagogické činnosti pracovníků katedry byla přímá individuální i skupinová práce se
studenty mimo výuku ve studijních oborech, mezigenerační učení pedagogická a projektová činnost
v Centru celoživotního vzdělávání – U3V, účast ve vzdělávacích programech s podporou
grantových prostředků, vedení bakalářských, magisterských a doktorských prací. 2 pracovníci
katedry plnili pedagogické povinnosti v oboru speciální pedagogika, speciální pedagogika –
vychovatelství.
2. Složení katedry v roce 2008:
Vedoucí katedry:

doc. PhDr. Jana Šemberová, CSc.

Zástupce ved. katedry:

Mgr. Václav Šnorek

Referentka katedry:

Ilona Suchánková

Docenti:

doc. PhDr. Jana Šemberová, CSc. (Psychologie obecná, vývojová,
pedagogická)
doc. PhDr. Jiří Jankovský, Ph.D. (Psychologie vývojová, speciální
pedagogika (somatopedie, diagnostika), filozofie a etika
v pomáhajících profesích)

Odborní asistenti:

Mgr. Václav Šnorek (Zdravotnická psychologie, psychoterapie)
MUDr. Josef Kříž (Pedopsychiatrie, soudní psychiatrie)
MUDr. Jan Tuček (Psychiatrie, gerontopsychiatrie)
Mgr. Kateřina Šuléřová (Zdravotnická psychologie, sociálně
psychologický výcvik)
MUDr. Dana Dvořáková (Psychiatrie, sociální psychiatrie)
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Mgr. et Mgr. Jana Čechová (Psychologie obecná asociální)
Mgr. Zdeněk Toušek (Speciální pedagogika)
Externí učitelé:

MUDr. Eva Kadlecová (Gerontopsychiatrie)
PhDr. Iva Nesnídalová (Psychologie rodiny)
Mgr. Veronika Chytilová (Zdravotnická psychologie)
PhDr. Iva Štrosová (Zdravotnická psychologie, klinická psychologie)
PhDr. Petr Havelka, Ph.D. (Obecné pedagogika, dějiny pedagogiky)
Mgr. Milan Veselý (Sociálně psychologický výcvik)
Mgr. Jan Šesták (Sociálně psychologický výcvik, práce s mentálně
handicapovanými)
MUDr. Gábor Nagy (Psychiatrie, gerontopsychiatrie)
PhDr. Rostislav Nesnídal (Krizová intervence)
Mgr. Petra Feglerová (Psychologie pedagogická)
Mgr. Nicole Hovorková (Sociálně psychologický výcvik)

3. Zahraniční aktivity katedry
Katedra psychologie a psychiatrie se angažovala v oblasti celoživotního vzdělávání (CŽV).
V rámci zapojení v informační a komunikační evropské síti LiLL (Learning in Later Life)
spolupracovala s pěti zahraničními univerzitami (UTA). V roce 2008 realizovala projekt „eLiLLeLearning in Later Life) a předložila Národní agentuře pro evropské vzdělávací programy v rámci
Projektů partnerství Grundtvig projekt „EWA-Exceptional European Women in Older Age“.
4. Vědecko-výzkumná a publikační činnost
Publikační činnost katedry v roce byla v roce 2008 úměrná pedagogickému a profesnímu a zatížení
jejích pracovníků. Vedle výukových povinností studuje 6 pracovníků v doktorském programu.
Výběr publikační činnost členů katedry
JANKOVSKÝ, J.: Etická dilemata v sociální práci ve vztahu k rodině. In: Etické kontexty sociální
práce s rodinou. Brno: Albert 2008, s.107–117. ISBN 978-80-7326-145-0
5. Zhodnocení odborného a kariérního růstu členů katedry
Odborný a kariérní růst pracovníků katedry probíhá v souladu s předpokládanými plány osobního
rozvoje:
MUDr. Jan Tuček, odborný asistent
– pokračuje ve studiu Ph.D. na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně (vstup do Ph.D.
v roce 2004).
Mgr. Václav Šnorek, odborný asistent s atestací v oboru klinická psychologie
– pokračuje ve studiu Ph.D. na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (vstup do Ph.D.
v roce 2004).
Mgr. Jan Šesták, asistent
– pokračuje ve studiu Ph.D. na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých
Budějovicích (vstup do Ph.D. v roce 2004).
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MUDr. Dana Dvořáková, odborná asistentka
– vstoupila do studia Ph.D. v roce 2006 na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích
Mgr. et Mgr. et Bc. Jana Čechová
– zahájila studium Ph.D. v roce 2005 na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně
Mgr. Zdeněk Toušek
– zahájil studium Ph.D. v roce 2005 na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity
6. Další činnost katedry
Katedra garantovala seniorské vzdělávání na ZSF, koncepci Univerzity třetího věku (U3V),
realizovala ucelené 6semestrové vzdělávací programy, 3semestrové moduly a 1–2semestrové kurzy
PC (počítačové a funkční gramotnosti, jazykové kurzy a mezigenerační učení). Ve 27 programech,
modulech a kurzech bylo v roce 2008 zapojeno 664 účastníků. Administrativní agendu, projektové
aktivity a organizaci U3V v Centru CŽV-U3V zajišťovali pracovníci a odborná referentka katedry.
Katedra má zastoupení v Asociaci U3V České republiky, je registrovaná v evropské síti pro
vzdělávání dospělých a seniorů LiLL (University of Ulm, Germany). V roce 2008 řešila a ukončila
evropský projekt „eLiLL-Elearning in Later Life“ a připravila nový projekt „EWA- Exceptional
European Women in Older Age“ na období 2009-2010. Činnost a rozvoj infrastruktury Centra
CŽV-U3V realizovala z grantových prostředků.
7. Hlavní úkoly pro rok 2009
Od 1. 1. 2009 došlo ke spojení stávající katedry psychiatrie a psychologie s katedrou speciální
a sociální pedagogiky ZSF. Nová katedra a její odborné zázemí dává záruku a šanci profilovat se
v oboru Speciální pedagogika. Hlavním úkolem pro rok 2009 bude vytvořit novou obsahovou
a personální koncepci katedry s ohledem na připravovanou změnu profilace fakulty, specifikovat
výběr pracovníků podle dosaženého pregraduálního vzdělání a následné ochoty vstupovat do
doktorského a celoživotního vzdělávání, určit podíl pedagogické práce, vědecké a publikační
činnosti, grantových a dalších aktivit v rámci pomáhajících profesí aj. Prvořadý úkol spatřuje ve
výchově mladých perspektivních pracovníků přímo na katedře, v jejich zapojení do výzkumných
projektů a participaci na jejích úkolech.
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KATEDRA RADIOLOGIE A TOXIKOLOGIE
1. Hlavní úkoly a činnosti katedry
Úkoly katedry je možné rozdělit do dvou základních směrů. Na pedagogický a vědecko-výzkumný.
V oblasti pedagogické katedra garantuje v současné době čtyři studijní obory. Bakalářské
studijní obory „Radiologický asistent“, „Aplikovaná radiobiologie a toxikologie“ a „Ochrana
obyvatelstva se zaměřením na CBRNE“ a navazující magisterský studijní obor „Civilní nouzová
připravenost“. Výuka ve všech těchto oborech probíhá v prezenční i kombinované formě studia.
Katedra zároveň připravila k akreditaci doktorský studijní obor „Civilní nouzová připravenost při
ohrožení CBRN“, který vznikl ve spolupráci s Fakultou biomedicínského inženýrství Českého
vysokého učení technického.
Členové katedry, včetně externích, mají nemalý podíl na skutečnosti, že Zdravotně sociální
fakulta je dnes v České republice považována za významnou v oblasti přípravy specialistů v oboru
„Ochrana obyvatelstva“, což se projevuje mimo jiné v zastoupení jejích členů ve vědeckých
a oborových radách podobně zaměřených fakult jiných vysokých škol. Prof. MUDr. Leoš Navrátil,
CSc., prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc., prof. MUDr. Stanislav Tůma, CSc., a doc. RNDr. Friedo
Zölzer, Ph.D., byli opakovaně členy habilitačních a jmenovacích komisí a oponenty doktorských
prací a výzkumných projektů.
Činnost katedry radiologie a toxikologie je především zaměřena do oblastí krizového
managementu, ochrany obyvatelstva, toxikologie, radiobiologie, radiologie, radioterapie, nukleární
medicíny a biofyziky. Katedra spolupracuje s řadou významných českých i zahraničních pracovišť
jak při vzájemné výměně učitelů, tak i při zabezpečování praxí posluchačů výše uvedených
studijních oborů.
Na Univerzitě obrany se sídlem v Hradci Králové Fakultě vojenského zdravotnictví a Fakultě
speciálního inženýrství Žilinské univerzity v Žilině v současné době studují 3 pedagogové katedry
(v oborech vojenská radiobiologie a krizový management). Prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc., je
školitelem studentů PGS na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, Fakulty vojenského
zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové a na Fakultě speciálního inženýrství Žilinské
univerzity v Žilině. Doc. RNDr. Friedo Zölzer, Ph.D., je školitelem v rámci oborové rady Fakulty
vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové.
V oblasti vědecko-výzkumné se práce katedry zaměřuje na tři hlavní směry. V prvém je
zkoumán vliv trvale přítomných nox v životním prostředí, které jsou důsledkem, ať již přírodních
procesů nebo činností člověka na lidský organizmus, s cílem navrhnout způsoby minimalizace
jejich důsledků. Ve druhém se práce katedry zaměřuje na studium interakce ionizujícího
a neionizujícího záření. Ve třetím je posuzován vliv psychiky lidského jednání při řešení
mimořádných událostí a možnost minimalizace případných negativních jevů způsobené zejména
vlivem chybného informování veřejnosti hromadnými sdělovacími prostředky.

86

2. Složení katedry v roce 2008:
Vedoucí katedry:

prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc.

Referentka katedry:

Alena Kladenská

Zástupci vedoucího katedry:

doc. RNDr. Friedo Zölzer, Ph.D. (pro oblast vědy a výzkumu)
Mgr. Zdeněk Hon (pro oblast pedagogiky a provoz)
Mgr. Renata Havránková, Ph.D. (pro oblast rozvoje a elearningu)

Vedoucí sekcí:

Ochrany obyvatelstva a toxikologie
prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc.
Radiobiologie, radiační onkologie a radiační ochrany
doc. RNDr. Friedo Zölzer, Ph.D.
Zobrazovacích metod
prof. MUDr. Stanislav Tůma, CSc.

Profesoři:

prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc.
prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc.
prof. MUDr. Stanislav Tůma, CSc.

Docenti:

doc. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D.
doc. RNDr. Přemysl Záškodný, CSc.
doc. RNDr. Friedo Zölzer, Ph.D.

Odborní asistenti:

Ing. Ladislav Beránek, CSc., MBA
MUDr. Miluše Dolečková, PhD.
MUDr. Ladislava Janoušková, CSc.
Mgr. Renata Havránková, Ph.D.
MUDr. Hana Šiffnerová, Ph.D.
MUDr. Josef Štorek, Ph.D.
Mgr. Zuzana Freitinger Skalická
Mgr. Jiří Havránek
Mgr. Zdeněk Hon
Ing. Jan Horák
Ing. Jiří Hruška
Ing. Aleš Kudlák
MUDr. Petr Lhoták
Mgr. Miloš Plhoň
Mgr. Ondřej Scheinost
MUDr. Ladislav Šabata

Asistenti:

Mgr. Lubomír Francl
Mgr. Petr Malecha
Mgr. Eva Pětivlasová
Mgr. Věra Tlačilová
Mgr. Daniela Velíšková
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Externí učitelé:
pplk. prof. MUDr. Jan Österreicher, Ph.D.
prof. Ing. Gustav Šafr, DrSc.
prof. Ing. Ladislav Šimák, Ph.D.
pplk. doc. Ing. Stanislav Florus, CSc.
doc. Ing. Josef Janošec, CSc.
doc. RNDr. Petr Linhart, CSc.
doc. Ing. Jaroslav Slepecký, Ph.D.
Ing. Milan Hájek, DrSc.
Mgr. Vít Herinek, Ph.D.
MUDr. Zdeněk Chudáček, Ph.D.
Ing. Josef Koc, CSc.
Ing. Jiří Konečný, CSc.
Ing. Daniel Šuta, Dr.
MUDr. František Vorel, CSc.
pplk. Mgr. Klement Bláha
mjr. Ing. Milan Brabec
MUDr. Stanislav Brádka
MUDr. Jiří Brož
plk. Ing. Lubomír Bureš
MUDr. Ivana Bustová

3.

plk. Ing. Miroslav Ďuriš
mjr. Ing. Jan Hrbek
MUDr. Daniela Chroustová
Ing. Jaroslav Jedlička
Ing. Miroslav Janíček
MUDr. Václav Janovský
Mgr. Jaroslava Kaňková
plk. Ing. Ladislav Karda
mjr. PhDr. Marie Mezníková
plk. Ing. Jan Pavlík
Ing. Jindřich Pěnička
MUDr. Boris Pouzar
MUDr. Jan Riedl
Mgr. Jiří Řehoř
plk. Ing. Martin Sviták
Ing. Alena Studynková
Mgr. Olga Trpáková
PharmDr. Simona Víšková
PaedDr. et Ing. Jan Zelinka
Blanka Drtinová

Zahraniční aktivity katedry

Katedra udržuje úzké odborné a pedagogické aktivy již řadu let zejména s Univerzitou v Essenu,
International Academy Laser Medicine and Surgery ve Florencii, s Vojenskou lékařskou akademie
S. M. Kirova v Sankt Petěrburgu, Ruskou státní hydrometeorologickou univerzitou ve stejném
městě, s Všeruským vědeckým onkologickým centrem Akademie lékařských věd v Moskvě
a s Mezinárodní univerzitou životního prostředí Sacharova v Minsku. Bohaté jsou kontakty
s Fakultou speciálního inženýrství Žilinské univerzity.
Prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc., byl členem vědeckého výboru mezinárodní konference
LASER FLORENCE 2008. Na této konferenci byly předneseny dva příspěvky, na kterých se
podíleli členové katedry (jeden prezentovala Mgr. Zuzana Freitinger Skalická, druhý Václav
Navrátil, který také získal pohár za nejlepší sdělení v kategorii mladých vědeckých pracovníků).
V květnu 29.–30. 5. 2008 navštívili učitelé katedry radiologie a toxikologie Vojensko-lékařskou
akademii S. M. Kirova v Sankt Petěrburgu při příležitosti mezinárodní konference «Медикобиологические проблемы токсикологии и радиологии». Členové katedry reprezentovali tři
příspěvky v plenární sekci. Kromě VLA navštívili pracovníci katedry v tomto městě i Ruskou státní
hydrometeorologickou univerzitu. S RSHU byl projednán program rozvoje spolupráce, včetně stáží
studentů. Této dvoutýdenní stáže na katedře radiologie a toxikologie ZSF JU se v září 2008
zúčastnili čtyři studenti RSHU – Daria Santalova, Ekaterina Antipina, Liudmila Smirnova,
Aleksandra Korkunova. Současně se studenty přijeli také tři profesoři z katedry Aplikované
ekologie – prof. Dr. Vladislav Shelutko, DrSc., prof. Dr. Boris Skakalskiy, DrSc. a doc. Dr. Elena
Smyzhova, CSc., kteří projednali perspektivy další spolupráce mezi fakultami.
V rámci učitelských mobilit programu Erasmus Evropské unie se podíleli prof. MUDr. Leoš
Navrátil, CSc., a Mgr. Zdeněk Hon na výuce na Fakultě speciálního inženýrství Žilinské univerzity
v Žilině.
Ve dnech 27.–30. července 2008 pracovníci katedry radiologie a toxikologie doc. RNDr. Friedo
Zölzer, Ph.D., a Mgr. Zdeněk Hon absolvovali zahraniční služební cestu do Institutu lékařské
radiobiologie Univerzitní kliniky v Essenu s cílem osvojení si metody mikrojaderně88

centromerového testu důležitého pro realizaci projektu NPV II na roky 2008–2011. Pracovní cesta
byla v souladu s plánem postupů realizace projektu v roce 2008 a přispěla k realizaci počáteční fáze
projektu.
Katedra radiologie a toxikologie v roce 2008 přijala pět studentek v rámci studentských mobilit
programu Socrates/Erasmus z bakalářského oboru Radiologický asistent – Diana Isabel Fernandes
Roque a Diana da Costa Carvalho z Portugalska, Nina-Merete Hopland z Norska, Mary Randles
a Laura O´Dwyer z Anglie.
Pracovníci katedry se zúčastnili ještě řady dalších zahraničních kongresů, mnohdy byli
vedoucími jednotlivých sekcí.
4. Vědecko-výzkumná činnost
V roce 2008 začala katedra radiologie a toxikologie řešit grantový projekt MŠMT s názvem
„Biologická dozimetrie pro osoby profesně vystavené ionizujícímu záření alfa“. Hlavním řešitelem
projektu NPV II je doc. RNDr. Friedo Zölzer, Ph.D., a spoluřešiteli další členové katedry. Cílem
řešeného projektu je vyhodnotit použitelnost biodozimetrického mikrojaderně-centromerového testu
u případů profesní expozice radiačního záření alfa.
V rámci interní agenty ZSF JU byl úspěšně řešen grant Mgr. Freitinger Skalické s názvem
„Biologické účinky laseru – možnosti radioprotekce“ – GA ZSF JU č. 901-08-08, jehož závěry byly
prezentovány na mezinárodní konferenci Laser Florence 2008.
Mgr. Zdeněk Hon řešil v rámci Grantové agentury ZSF JU projekt číslo 901-09-08 s názvem
„Analýza nejzávažnějších teroristických útoků za posledních 10 let“.
5. Zhodnocení odborného a kariérního růstu členů katedry
V roce 2008 úspěšně ukončila Mgr. Renata Havránková, Ph.D., a MUDr. Hana Šiffnerová, Ph.D.,
doktorandské studium studijního oboru Vojenská radiologie na Fakultě vojenské zdravotnictví
Univerzity obrany v Brně.
Doc. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., byl zvolen děkanem Fakulty biomedicínského inženýrství
Českého vysokého učení technického.
Členství v redakčních radách
prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc.

Laser Journal

Krízový manažment

Laser and Technology (Clinical and experimental)

The Science for Population Protection

Kontakt

Radiační onkologie

Spektrum
prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc.
 Journal of Applied Biomedicine (zástupce šéfredaktora)
prof. MUDr. Stanislav Tůma, CSc.
 Česká radiologie
 Cor et Vasa
 JAMA (české a slovenské vydání)
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doc. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D.
 Kontakt
doc. RNDr. Friedo Zölzer, Ph.D.
 Journal of Applied Biomedicine
Členství ve výborech odborných společností a vědeckých a oborových radách mimo JU:
prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc.
 člen vědecké rady Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
 člen vědecké rady Fakulty speciálního inženýrství Žilinské univerzity
 člen vědecké rady Fakulty biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení v Praze se
sídlem v Kladně
 člen vědeckého výboru International Academy of Laser Medicíně and Surgery
 předseda Společnosti pro radiobiologii a krizové plánování ČLS JEP
 člen oborové rady pro biofyziku UK v Praze
 člen oborové rady pro radiobiologii Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany
v Hradci Králové
 člen European Society for Radiation Research
doc. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D.
 člen vědecké rady Českého vysokého učení v Praze se sídlem v Praze
 člen vědecké rady Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
 člen vědecké rady Fakulty biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení v Praze se
sídlem v Kladně
 člen oborové rady pro biofyziku UK v Praze
doc. RNDr. Friedo Zölzer, Ph.D.
 člen vědecké rady Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
 člen výboru Společnosti pro radiobiologii a krizové plánování ČLS JEP
 člen oborové rady pro radiobiologii Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany
v Hradci Králové
MUDr. Ladislava Janoušková, CSc.
 členka poradního sboru Academia Medica
 členka European Society of Neuroradiology (národní delegát) – ESNR
 členka výboru České neuroradiologické společnosti – ČNRS
MUDr. Miluška Dolečková, Ph.D
 členka výboru Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky České lékařské společnosti JEP
MUDr. František Vorel, CSc.
 místopředseda Společnosti soudního lékařství a soudní toxikologie České lékařské společnosti JEP
MUDr. Hana Šiffnerová, Ph.D.
 členka výboru České kooperativní lymfomové komise
 členka výboru České karcinoidové skupiny
Mgr. Lubomír Francl
 člen výboru Společnosti radiologických laborantů a asistentů ČR
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6.







Hlavní úkoly katedry pro rok 2009
akreditace a zahájení výuky doktorského studijního oboru „Civilní nouzová připravenost při
ohrožení CBRN“;
úspěšné řešení projektu NPV II s názvem „Biologická dozimetrie pro osoby profesně vystavené
ionizujícímu záření alfa“ a splnění dílčích cílů v roce 2009;
prohloubení mezinárodní spolupráce s univerzitními a vědeckými pracovišti na Slovensku,
v Rusku, Německu, Itálii, Bělorusku, Polsku, Belgii a na Ukrajině;
trvalé úsilí o získání grantu v rámci českých grantových agentur nebo 7. rozvojového programu
EU;
úzká spolupráce se Státním ústavem jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i. s cílem
prohloubení činnosti společného „Centra krizového managementu“;
ve spolupráci se Společností pro radiobiologii a krizové plánování České lékařské společnosti
Jana Evangelisty Purkyně se aktivně podílet na organizaci a průběhu mezinárodního kongresu
„37th Annual Meeting of the European Radiation Research Society“ v Praze ve dnech 26.–
29. srpna 2009.
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KATEDRA SOCIÁLNÍ PRÁCE A SOCIÁLNÍ POLITIKY
1. Hlavní úkoly a činnosti katedry
Náplní katedry je zejména výuka studijních předmětů ze sociální oblasti, např. sociální politiky, teorií
a metod v sociální práci, technik a metod výzkumu v sociální práci, kurátorské práce, sociální práce
s etnickými a menšinovými skupinami, sociální práce s rizikovou mládeží, sociální práce s osobami
s handicapem, sociální demografie, mediace a probace v sociální práci, sociologie životního způsobu,
problematiky gender, charitativní činnosti atd. Jednotlivé studijní kurzy seznamují studenty
s teoretickými poznatky včetně aplikace získaných znalostí do praxe v oblasti sociální práce
a sociální politiky.
V roce 2008 členky a členové katedry zajišťovali výuku 149 předmětů v zimním a letním semestru.
Členky a členové katedry se v roce 2008 podíleli na vedení 15 disertačních, 58 diplomových a 66
bakalářských prací.
2. Složení katedry v roce 2008:
Vedoucí katedry:

doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D.
(Metody výzkumu v sociální práci, Metodologie výzkumu)

Referentka katedry:

Gabriela Kombercová

Zástupce ved. katedry:

Mgr. Hana Francová
(Sociální politika, Teorie a metody sociální práce)

Docent:

Doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D.
(Metody výzkumu v sociální práci, Metodologie výzkumu)
Doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc.
(Sociologie)
Doc. PhDr. Helena Záškodná, CSc.
(Sociální psychologie)

Odborní asistenti:

PhDr. Eva Davidová, CSc.
(Problematika menšin)
PhDr. Martina Hrušková, Ph.D.
(Sociologie)
RNDr. Renata Klufová, Ph.D.
(Demografie, Matematicko statistické metody)
Mgr. Helena Kocmanová
(Sociální politika)
Mgr. Veronika Kubelová
(Genderová problematika)
PhDr. Pavel Kuchař, CSc.
(Sociologický výzkum)
Mgr. Aleš Novotný
(Sociální politika)
Mgr. Ludmila Švehlová
(Sociální politika)
Mgr. Pavel Vácha
(Protidrogová problematika)
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Externí učitelé:

Mgr. Michaela Čermáková
(Charitativní činnost)
PhDr. Miroslav Dědič
(Problematika menšin)
Mgr. Dana Kopecká
(Sociální práce s osobami s handicapem)
Mgr. Tamara Křivánková, Ph.D.
(Podporované zaměstnávání)
Mgr. Johana Mertová
(Náhradní rodinná péče)
Mgr. Lenka Vysoká
(Sociální práce s rizikovou mládeží)

3. Zahraniční aktivity katedry
Navázání spolupráce s organizacemi poskytujícími služby pro menšiny v Anglii (Manchester,
Londýn), Německu a Rakousku. Dále v období květen až červen byla na katedře přítomna stážistka
PhDr. Martina Tomašíková z Ústavu nelékařských studijních programů JLF UK v Martině ze
Slovenska.
4. Vědecko-výzkumná činnost
Katedra sociální práce a sociální politiky řešila v roce 2008 následující projekty:
 GAČR 406/06/0861 „Prosociální chování a jeho vazby na altruismus, afiliaci a empatii“.
Navrhovatelka doc. PhDr. Helena Záškodná, CSc.
 GAČR 403/07/0336 „Kvalita života, střední a zdravá délka života z aspektu determinant zdraví
u romského obyvatelstva v České republice“. Řešitelka PhDr. Eva Davidová, CSc.
 MM České Budějovice „Rozvojový plán města České Budějovice v oblasti sociálních služeb na
roky 2008–2013“ (registrační číslo CZ.04.1.05/3.2.43.4/4854). Externí hodnotitelka doc. Ing.
Lucie Kozlová, Ph.D.
Aktivní účast na konferencích v roce 2008
Domácí konference
Francová, H. – Novotný, A. Podmínky péče o seniory se sníženou soběstačností v kontextu
současných změn V. mezinárodní konference PROBLEMATIKA GENERACE 50 PLUS. České
Budějovice, ZSF JU, 27. a 28. květen 2008.
Kozlová, L. – Pták, P. Plánování sociálních služeb pro generaci 50 plus z pohledu samosprávných
celků. V. mezinárodní konference PROBLEMATIKA GENERACE 50 PLUS. České Budějovice,
ZSF JU, 27. a 28. května 2008.
Kubelová, V. Šikana ve zdravotnictví. Odborná konference „Sestra na chirurgickém pracovišti“.
České Budějovice, PARA, 12. prosinec 2008.
Štochlová, P. – Kozlová, L. Monitoring umísťování dětí do osvojení a pěstounské péče v České
republice. Mezinárodní konference „Děti potřebují rodinu“. Praha, FF UK, 22. a 23. května 2008.
Zahraniční konference
Záškodná, H. Měření rysů prosociálních tendencí u studentů pomáhajících profesí. Mezinárodní
konference „Psychologia Cassoviensis 2008“. SR, Košice, UPJŠ FF, 8.–10. října 2008.
Záškodná, H. – Kubicová, A. – Francová, H. Model altruismu v pomáhajících profesích.
II. mezinárodní konference „Dni sociálnej práce“. SR, Nitra, FSVZ, 12. listopad 2008.
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5. Zhodnocení odborného a kariérního růstu pracovníků katedry
V tomto roce v souladu s plánem na rok 2008 úspěšně pokračují v doktorském studiu Mgr. Hana
Francová, Mgr. Veronika Kubelová, Mgr. Aleš Novotný, Mgr. Pavla Štochlová a Mgr. Pavel
Vácha.
6. Další významné činnosti katedry
Katedra dlouhodobě spolupracuje s Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí ČR a se
Sociologickým ústavem AV ČR a to zejména formou oponentských a recenzních posudků
výzkumných projektů a odborných publikací. Vedoucí katedry je od roku 2004 členkou hodnotící
komise programu TP5-DP2 „Moderní společnost a její proměny“ MPSV ČR, dále je konzultantkou
7. oborové rady „Sociální a ekonomické vědy“ Grantové agentury AV ČR, členkou vědecké rady
Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity a členkou redakční rady časopisu Kontakt
a Rezidenční péče. Doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D., je odbornou garantkou projektu MPSV ČR
„Sociální a kulturní soudržnost v diferencované společnosti“ (registrační číslo 1J 028/04 – DP2)
a projektu MPSV ČR „Příčiny a mechanismy vytváření vzdělávacích blokád příslušníků skupin
z odlišného sociokulturního prostředí a formulace strategií k jejich překonávání“ (registrační číslo
1J 037/05 – DP 2). Mgr. Hana Francová a PhDr. Martina Hrušková byly oponentkami 4 grantových
projektů pro Akademii věd ČR. Mgr. Hana Francová se zúčastnila hodnocení projektů podaných
v rámci 10. ročníku akce POMOZTE DĚTEM! realizované pod záštitou České televize a Nadace
rozvoje občanské společnosti. Mgr. Pavel Vácha vedl intervenční programy ve školách a školských
zařízeních v rámci identifikace forem rizikového chování. Mgr. Aleš Novotný a Mgr. Hana
Francová připravili v rámci e-learningu učební texty pro předmět Sociální politika.
7. Hlavní úkoly pro rok 2009
Příprava a dokončení šesti publikací do zahraničních periodik Social work, Ethics and Social
Welfare, Research in Comparative and International Education a International Journal of Education
Policy and Leadership. Zpracování publikací do domácích recenzovaných časopisů – Gender, rovné
příležitosti a výzkum, Psychologie dnes, Kontakt, Sociální práce/Sociálna práca, Pedagogická
a psychologická diagnostika. Příprava a realizace 2. části e-learningového kursu Sociální politiky.
Příprava návrhu projektu GAČR ve spolupráci s Ekonomickou fakultou JU. Pokračující realizace
projektu GAČR PhDr. Evy Davidové, CSc.
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KATEDRA SPECIÁLNÍ A SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY (samostatná do 31. 10. 2008)
1. Hlavní úkoly a činnosti katedry















postupné doplňování materiálních podmínek a budování potřebné šíře prostorového charakteru
pro zajištění žádané oblasti výuky v rámci povinné průpravy (metodiky speciální výchovy)
i zabezpečení pozitivní úrovně volitelných předmětů (arteterapie, keramické techniky, znakový
jazyk apod.) v objektu Emy Destinnové. Daný úkol byl naplněn velmi kvalitně, využití studenty
vynikající;
podařilo se rozšířit technickou i dokumentační část tyflopedického pracoviště, byla posílena
bezprostřední nabídka pro studenty ZSF i širší veřejnost (věcný kontakt s Tyfloservisem).
Odborný pracovník katedry (tyfloped Mgr. Jánský, Ph.D.) garantuje jak dostupnost servisu, tak
i možné výcvikové aktivity – v rámci seminářů plně využíváno a pozitivně hodnoceno;
došlo k dalšímu zkvalitnění lektorského sboru s využitím prostředí školy pro děti se sluchovým
postižením (viz bod 5), širší využívání prostorů terapie;
je věcně rozvíjena spolupráce s klinickými pracovišti ZSF (především v oblasti metodik
speciální výchovy a výuky znakového jazyka), účelně pak směrovány exkurzně hospitační
návštěvy studentů s cílem přímého kontaktu s dítětem s postižením (řada pracovišť);
členové katedry se výrazným způsobem podílejí na vedení bakalářských a magisterských prací
(s převahou u oboru „Rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory“.
V roce 2008 tak bylo vedeno (interními i externími) pracovníky celkem 36 prací. V tomto
smyslu se postupně daří získávat i další odborníky – např. z krajského úřadu apod.;
členové katedry participovali jako examinátoři i jako odborníci z praxe u státních závěrečných
zkoušek – pozitivní hodnocení;
katedra se průběžně podílí na výukové průpravě a odborném růstu dvou prezenčních
doktorandek a dvou studentů v kombinované formě doktorského studia, v širším rozsahu pak na
vedení disertačních prací;
v rámci plánované aktivity členů katedry byly aktualizovány některé části studijních opor,
dopracovány vybrané pasáže přednášek pro prezentaci v programu PowerPoint, pro účely kurzů
znakového jazyka byly studentům poskytnuty ilustrativní návodné karty pro nácvik jednotlivých
prvků – znaků, v arteterapeutické oblasti pak pomocný materiál „Výtvarný projev jako zdroj
poznání“;
výraznější propojení jak teoretické, tak i praktické výuky a zároveň i obsahová provázanost
přednášených disciplín byla ovlivňována dalším rozvíjením činnosti deseti předmětových
komisí (zřetelné spektrum vlivu v povinných, povinně volitelných i volitelných předmětech);
členka katedry vede oddělení celoživotního vzdělávání na ZSF JU (Ing. R. Švestková, Ph.D.).
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2. Složení katedry v roce 2008:
Vedoucí katedry:

PaedDr. Zdeněk Slomek
(Speciální pedagogika, etopedie, řízení odborné praxe, kurzy
znakového jazyka, speciální metodiky)

Zástupce ved. katedry:

Mgr. Vladimír Ira

Sekretářka katedry:

Michaela Fuxová

Pracovník pro vědu a výzkum:

Mgr. Petr Jánský, Ph. D.

Docenti:

doc. PhDr. Miroslav Hladílek, CSc.
(Sociální patologie, Komunikace v pedagogické práci)
doc. PhDr. Václav Prokopius, CSc. (Etika v pedagogice)
doc. MUDr. et RNDr. Bohuslav Hanuš (Psychoterapie)

Odborní asistenti:

Mgr. Petr Jánský, Ph. D. (Základy speciální pedagogiky,
Tyflopedie
Mgr. Josef Hošek (Sociální patologie, Metody speciální
výchovy, Metodika zájmových činností)
Mgr. Vladimír Ira (Psychopedie, Sociální pedagogika)
Mgr. Ivana Macíková (znakový jazyk)
Mgr. Radka Pechová (znakový jazyk)
Ing. Renata Švestková, Ph.D. (Ekologická výchova, Sociální
pedagogika, Nezisková sféra, Globální výchova, Nestátní
neziskový sektor, Edukační činnost ve zdrav. a sociální práci)
PhDr. Libuše Vlášková (Integrační proces, Speciální hudebně
pohybová výchova, Poradenství v pedagogické praxi,
Aplikovaná pedagogika a didaktika, Obecná pedagogika,
Edukační činnost sestry, Andragogika)

Externí učitelé:

Mgr. Marie Bízková (Speciální estetická výchova)
Mgr. Božena Coufalová (Speciální tělesná výchova)
Mgr. Martina Hadačová (Speciální hudebně pohybová
výchova)
PaedDr. Marie Kubešová (Certifikační kurz arteterapie)
Mgr. Václav Kvítek (Surdopedie, Speciální pracovní výchova)
PaedDr. Evžen Perout (Arteterapie)
Mgr. Marie Růžičková (Arteterapie)
Mgr. David Ryjáček (Speciální tělesná výchova)
Hana Štarková (Keramické techniky)
Mgr. Eva Veitová (Speciální hudebně pohybová výchova)
Mgr. Marie Zahrádková (Logopedie)
Mgr. Jitka Zikešová (Znakový jazyk, Speciální výtvarná
výchova)
Mgr. Dagmar Ženková (Specifické poruchy učení)
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3. Zahraniční aktivity katedry
V roce 2008 nikdo z členů katedry v zahraničí nepůsobil.
4. Vědecko-výzkumná činnost









řešitelský podíl na rozvojovém projektu MŠMT „Podpora zájmu nadané mládeže o studium na
ZSF JU (Ing. R. Švestková, Ph.D.)
příprava a realizace projektu na třídění odpadu na ZSF JU (Ing. R. Švestková, Ph.D.)
příprava a organizace „Zeleného týdne ZSF JU“ (Ing. R. Švestková, Ph.D.)
ve spolupráci s PF JU byl připraven a realizován 2. ročník konference „Dítě a zdravý životní
styl“ (Ing. R. Švestková, Ph.D.)
příprava a obsahová organizace konference s mezinárodní účastí „Možnosti ovlivnění kvality
života dítěte s poruchou sluchu“ – garance Ing. Mgr. P. Samcová-Hlavničková, spolupráce
s Nemocnicí České Budějovice, a. s.
odborný článek v časopisu „Kontakt“ – „Vliv kvalifikace a pracovní uplatnitelnosti na kvalitu
života zrakově znevýhodněného jedince“ (Mgr. P. Jánský, Ph.D.)
další pokračování publikační činnosti v periodiku „Journal of Health Science Management and
Public Health“ – spoluautorství Mgr. P. Jánský, Ph.D.
zpracování projektu „Rozvoje a využití tyflopedického pracoviště ZSF JU“ (Ing. R. Švestková,
Ph.D., Mgr. P. Jánský, Ph.D., PhDr. P. Pavlík, Ph.D., Mgr. Buštová)

5. Zhodnocení odborného a karierního růstu členů katedry





Ing. R. Švestková, Ph.D. zahájila studium rekvalifikačního kurzu „Manažer neziskové
organizace v sociální oblasti“ s cílem zvýšit svou erudici ve vztahu k přednášeným předmětům
„Nezisková sféra“ a „Nestátní neziskový sektor“
Mgr. P. Jánský, Ph.D., absolvoval akreditovanou průpravu pro výuku tyflopedických technik
k ovládání počítačových aparatur
účast na konferenci věnované problematice péče o jedince s kombinací zrakového a sluchového
postižení (Mgr. P. Jánský, Ph.D.)
Mgr. Radka Pechová absolvovala akreditovanou metodickou průpravu k výuce znakového
jazyka a dalších komunikačních systémů sluchově postižených v rámci programu celoživotního
vzdělávání na PF Karlovy univerzity v Praze (erudiční posílení výuky znakového jazyka na JU)

6. Další významné činnosti katedry






široce založená aktivizace studentů ZSF ve vztahu k výkonu dobrovolnických činností
realizace velmi úspěšného 2. ročníku „Setkání studentů 1. ročníků ZSF JU“ v prostorách
katedry v objektu E. Destinnové (zásadní podíl Ing. R. Švestková, Ph.D.)
garance dvou studentských projektů GA ZSF JU
organizování potřebné spolupráce s partnerskými základními a středními školami
spolupráce na obnově činnosti Oborové rady pro vzdělávání v oblasti neziskového sektoru
a občanské společnosti OROS (Ing. R. Švestková, Ph.D.)
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KATEDRA SUPERVIZE A ODBORNÉ PRAXE
1.Hlavní úkoly a činnosti katedry
a) Hlavní úkol KSU
Hlavním úkolem katedry supervize a praxe je zajišťování odborných praxí a supervizí pro studenty
denního i dálkového studia z oboru Rehabilitační péče o postižené děti, dospělé a seniory
(bakalářské studium), Rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory
(navazující studium), Prevence a rehabilitace sociální patologie a Sociální práce ve veřejné správě.
b) Cílem odborné praxe u všech studovaných oborů je:
– ověření teoretických znalostí,
– nácvik praktických dovedností,
– seznámení s poskytovanými službami
– rozvoj profesionálních kompetencí umožňujících úspěšné uplatnění absolventa na trhu práce.
c) Praktická výuka probíhá formou:
– souvislé praxe: u prezenční i kombinované formy studia
– blokové průběžné praxe: částečně u oboru Prevence sociální patologie
d) Rozdělení praxe
Odbornou praxi bychom mohli rozdělit u jednotlivých oborů do následujících specializací:
Obor – Rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory
Typy odborné praxe: zdravotně sociální, sociálně právní, speciálně pedagogická, sociální intervence
a praxe výběrová.
Obor – Prevence a rehabilitace sociální patologie
Typy odborné praxe: sociální prevence 1, sociální prevence 2, sociální prevence 3, koordinace
sociální prevence a volitelná praxe.
Obor Sociální práce ve veřejné správě
Typy odborné praxe: sociálně právní, sociální intervence, sociální práce v institucích a praxe
výběrová.
e) Organizační zajištění praxe
Před tím, než si studenti v roce 2008 začali zajišťovat praxi pro následující semestr, účastnili se
úvodního semináře, kde získali mj. informace:
– o struktuře a časovém rozvržení praxe a supervizních seminářů
– o způsobu přihlášení se na praxi
– o jednotlivých klinických pracovištích
– o podmínkách nástupu na praxi (povinnost zachovávat mlčenlivost, povinnost pojištění
odpovědnosti za škodu, očkování proti Hepatitidě B)
– o podmínkách udělení zápočtu (viz práce s Manuálem profesionálních kompetencí)
Tyto veškeré informace jsou rovněž studentům k dispozici na webových stránkách fakulty:
http://www.zsf.jcu.cz/struktura/katedry/supervize/praxe
Volbu pracoviště prováděli studenti prostřednictvím internetové databáze pracovišť na adrese:
http://praxe.zsf.jcu.cz/body/info/uvodni-stranka.html
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f) Odborné vedení praxe
Praxe je a byla po odborné stránce v roce 2008 zajišťována:
– školitelem, tj. odborným pracovníkem z pracoviště, na němž student vykonává odbornou praxi,
který je pověřený vedením odborné praktické výuky;
– supervizorem, tj. kmenovým pracovníkem fakulty, který v průběhu celé praxe poskytuje
studentům pravidelné skupinové supervize (8–12 studentů ve skupině), individuální supervize
a konzultace, v závěru praxe vyhodnocuje spolu se studentem naplnění cílů praxe a přínos praxe
pro profesní rozvoj studenta;
– v rámci profesionalizace praxí připravila KSU pro studenty „Manuál profesionálních
kompetencí“, který slouží jako metodická příručka pro plnění praxe na jednotlivých pracovištích
(klinických i individuálních). Cílem plnění kompetencí je mimo jiné vytvoření studentova
portfolia, jež předkládá nejen u státní závěrečné zkoušky, ale též jako výsledek své práce během
praxe na ZSF JU v ČB (např. při ucházení se o nové zaměstnání).
g) Odborná praxe v číslech
V roce 2008 zajistila KSU odbornou praxi pro 705 studentů, každý student navštívil přibližně 2–3
pracoviště. KSU tedy zajistila praxi a supervizi pro 307 studentů z oboru Rehabilitačnípsychosociální péče o postižené děti, dospělé a staré osoby – bakalářského a pro 227 studentů
navazujícího magisterského studia. Z oboru Prevence a rehabilitace sociální patologie zajistila KSU
odbornou praxi pro 49 studentů. Pro studenty 1. ročníku tohoto oboru zabezpečila KSU také
exkurze do vybraných zařízení. Oboru Sociální práce ve veřejné správě zajistila KSU odbornou
praxi 120 studentům.
Při zajišťování odborné praxe spolupracovala KSU s 81 klinickými pracovišti a přibližně 550
dalšími pracovišti. V průběhu akademického roku 2008 bylo realizováno 202 skupinových
supervizí. Odborné vedení a organizaci praxí zajišťovalo 6 pracovníků katedry supervize a odborné
praxe. Úvodních seminářů k praxi, kde získají studenti informace o jejich odborné praxi, bylo
realizováno osm.

2. Složení katedry v roce 2008:
Vedoucí katedry:

Mgr. et Mgr. Jitka Dvořáková, Ph.D.

Zástupce vedoucí katedry:

Mgr. Alena Bockschneiderová

Referentka:

BBS. Marie Ujcová, DiS.

Docent na katedře:

doc. PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D.

Interní odborní asistenti:

Mgr. Lenka Motlová
Mgr. Adéla Michková
Mgr. Jana Stejskalová
Mgr. Petr Studenovský
Mgr. Bohdana Břízová
Mgr. Dagmar Dvořáčková
Mgr. Hana Tomanová
Mgr. David Urban
Mgr. Veronika Záleská
Mgr. Jitka Macháčková
Mgr. Jana Stejskalová, Ph.D.
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Externí odborní asistenti:

Mgr. Radek Gális
Mgr. Martina Eštoková

3. Zahraniční aktivity aktivity
Mezinárodní konference (aktivní a pasivní účast)
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

4th International Symposium for Animal Assisted Therapy, „Professional Anmimal Assisted
Therapy – planning, practical experience, evaluation“ organizovala Veterinární univerzita ve
Vídni a organizace Tiere als Therapie ve Vídni v Rakousku v termínu 3.–4. 10. 2008.
Garantem sympozia byl prof. Dr.Josef Leibetseder. Příspěvek na téma „Using the animal
assested therapy in the supportive physiotherapy of children with poliomyelitis“ přednesla
Mgr. Jaroslava Eisertová, I. Pinkorová a Zuzana Bursová.
„Sociálna práca v SR a vo vybraných krajinách EÚ“ organizované městem Banská Bystrica,
konané v Banské Bystrici v termínu 16.–17. 10. 2008. Garantem bylo město Banská Bystrica.
Příspěvek na téma „Canisterapie, nová metoda sociální práce a její vývoj v ČR“ přednesla
Mgr. Jaroslava Eisertová.
International Week, Emden – Německo organizovaný Fachhochschule OldenburgOstfriesland-Wilhemshaven, Emden, uspořádaný v Emdenu, Německo v termínu 21.–25. 4.
2008. Příspěvek na téma „Animal therapy in the Czech Republic“ přednesla Mgr. Jaroslava
Eisertová.
V. mezinárodní konference: Problematika Generace 50+, kterou organizovala ZSF JU,
Krajská hygienická stanice v Č. Budějovicích, ESF, Ledax o.p.s., v termínu 27.–28. 5. 2008.
Na konferenci přednesla příspěvek Mgr. Lenka Motlová s názvem „Přínos kurzu trénování
paměti na ZSF JU z pohledu účastníků“ a Mgr. Dagmar Dvořáčková příspěvek s názvem
,,Úspěšné stárnutí – užitečné rady na cestě ke stáří“.
Mezinárodní konference Byť tvorcom pokoja v prostredí nepriateľskom k Rómom, který
organizoval Mezinárodní katolický výbor pro Romy C.C.I.T. v termínu 28.–30. 3. 2008
v Trogiru – Chorvatsko. Garantem byl Piero Gabella. Na konferenci přednesl příspěvek Mgr.
David Urban s názvem Kvalita života, střední a zdravá délka života z aspektu determinant
zdraví u romského obyvatelstva v České a Slovenské republice.
„Akční pole sociální práce aneb sociálně pedagogické otázky II“, kterou organizovala
Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, v termínu 31. 3. 2008 v Olomouci.
Na konferenci příspěvky přednesli: Mgr. David Urban a Mgr. Alena Kajanová s názvy:
Motivační faktory Salesiánů v práci s romskou mládeží a Kvalita života, střední a zdravá
délka života z aspektu determinant zdraví u romského obyvatelstva v České a Slovenské
republice
„Kalo Čangalo“, kterou organizovala Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta
sociálnych ved a zdravotnictva v termínu 21.–23. 9. 2008. Účast Mgr. Davida Urbana.
Doc. PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D., se účastnila mezinárodní konference pořádané organizací
Child Watch International v termínu od 8.–9. září v Bratislavě. Téma konference: Impact of
Poverty and Social Exclusion on Children’s Lives and their Well-being.
Mezinárodní studentská vědecká konference, kterou organizovala Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, v termínu 15. 4. 2008. Garantem byl pan
prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc. Na konferenci přednesla příspěvek Mgr.
Bockschneiderová s názvem „Rehabilitační pobyt pro děti trpící enurézou a enkoprézou“.
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Přednášení v zahraniční, učitelské mobility (Erasmus)
Přednášení v zahraničí
1. Graduate Certificate in International Family and Community Studies. 10. března 2008, Linz.
Přednáška pro akademické pracovníky, studenty o problematice Ph.D. studia v rámci nově
akreditovaného programu. Přednášející: Mgr. et Mgr. Jitka Dvořáková, Ph.D.
2. Dětská práva a jejich implementace v ČR (Implementation of Children Rights in the Czech
Republic). 11.–15. února, Clemson University, USA. Přednášející: Mgr. Jana Stejskalová
(Zierhutová), Ph.D.
3. Kultura, zvyky a chování Čechů (The Czech Culture, Habits and Bahaviour). 11.–15. února,
Clemson University, USA. Přednášející: Mgr. Jitka Dvořáková, Ph.D.
Učitelské mobility (program Erasmus)
1. Zahraniční pobyt Mgr. Dagmar Dvořáčkové na School of Social Work, Hanzehogeschool
Groningen, NL, v rámci International week v období 21.–25. 4. 2008, během kterého bylo mimo
jiné odučeno 5 hodin pro studenty a pedagogy na téma Aktivizace seniorů v Domově pro
seniory Máj.
2. Zahraniční pobyt Mgr. Lenky Motlové na Kemi-Tornio University of Applied Sciences (Kemi,
Finsko) v rámci učitelské mobility Socrates Erasmus v období 11.–15. 2. 2008. Přednášky:
Health Care for Elderly People in the Czech Republic, Training Memory in Elderly People,
Centre for Elderly People PATUP, Reminiscent Therapy.
3. Zahraniční pobyt Mgr. Lenky Motlové na Universty of Applied Sciences
Oldenburg/Ostfriesland/Willhemshaven
(Fachhochschule
Oldenburg-OstfriedlandWilhemshaven, Emden SRN) v rámci International week v období 21.–25. 4. 2008. Témata:
Memory Training.
4. Učitelské mobilita projektu Sokrates Erasmus, v rámci Mezinárodního týdne sociální práce, kde
pořádající zemí bylo Nizozemí, Groningen, v termínu 21.–25. 4. 2008. Garantem mezinárodní
schůzky byla Hanze University Groningen, Department of Social Studies. Příspěvek
„Aktivizace seniorů“ přednesla Mgr. Hana Tomanová.
5. Učitelské mobilita projektu Sokrates Erasmus v rámci Mezinárodního týdne sociální práce, kde
pořádající zemí bylo Německo Emden, v termínu 21.4.–25. 4. 2008. Garantem mezinárodní
schůzky byla Fachhochschule Oldenburg – Ostfriesland – Wilhelmshaven. Příspěvek „Social
work with Romany children in České Budějovice – The Don Bosco Community Center“
přednesl Mgr. David Urban.
6. Učitelské mobilita projektu Sokrates Erasmus na hostující University of Applied Sciences,
School of Health and Social Sevices, Rovaniemi, Finsko, v termínu od 7. 12. 2008 do 12. 12.
2008. Příspěvek „Social exclusion in Czech Republic and in Slovakia – Social work with
Romany people in the Czech Republic“ přednesl Mgr. David Urban.
7. Mezinárodní týden sociální práce, organizovaný: Departement of Social Studies, XIOS
Hogeschool Limburg, Belgie, v termínu od 21. 4. 2008 do 25. 4. 2008. Garantem byl pan Johan
Deville (Coordinator of International Affairs). V rámci výuky Migration and Migration related
Problems – zařazen příspěvek Mgr. Veroniky Záleské Unaccompanied Minors in the Czech
Republic.
Další zahraniční aktivity KSU
a) příprava Mezinárodního týdne sociální práce
Mezinárodní schůzka evropských univerzit, kterou pořádala Fachhochschule St. Pölten,
Rakousko v říjnu 2008. Mgr. Hana Tomanová prezentovala činnosti Jihočeské univerzity
a zúčatnila se schůzky s organizačním týmem pro nadcházející International Week v Rakousku,
Dánsku a v České republice v roce 2009.
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b) ZSF jako klíčová instituce mezinárodní organizace Child Watch International
ZSF JU v ČB se stala klíčovou institucí mezinárodní organizace Child Watch International za
Českou republiku díky přispění prof. Marka Smalla (USA, Clemson University), Mgr. et Mgr.
Jitky Dvořákové, Ph.D. a Mgr. Jany Stejskalové (Zierhutové), Ph.D. Další informace dostupné
na: http://www.childwatch.uio.no/key-institutions/europe/
c) Akreditace mezinárodního programu provázaného s Ph.D. studiem
Akreditace mezinárodního programu s názvem Graduate Certificate in International Family
and Community Studies. MPSV, 2008. Akreditovala ZSF společně s Clemson University
(USA, Jižní Karolína). Garanti: prof. Melton, prof. Small, prof. McDonell, prof. Limber, Mgr.
et Mgr. Dvořáková, Ph.D.
4. Vědecko-výzkumná činnost
Projekty:
Mgr. Bockschneiderová Alena
Název projektu: Letní tábor pro děti trpící enurézou a enkoprézou
Řešitel projektu: Mgr. Alena Bockschneiderová
Spoluředitel: Mgr. Bohdana Břízová
Donátor: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Mgr. et Mgr. Jitka Dvořáková, Ph.D., a Mgr. David Urban
Název projektu: Kvalita života, střední a zdravá délka života z aspektu determinant zdraví
u romského obyvatelstva v České a Slovenské republice
Řešitel projektu: PhDr. Eva Davidová, CSc.
Spoluřešitel: Mgr. et Mgr. Jitka Dvořáková, Ph.D. a Mgr. David Urban
Donátor: Grantová agentura České republiky (GA ČR)
Mgr. Jaroslava Eisertová
Název projektu: Letní integrační canisterapeutický tábor
Řešitel projektu: Mgr. Jaroslava Eisertová
Donátor: Národní plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením pro rok 2008,
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Název projektu: Různorodost přístupů canisterapie k dětskému klientovi
Řešitel projektu: Mgr. Jaroslava Eisertová
Donátor: Grantová agentura Jihočeské univerzity v ČB, 2008
Název projektu: Pravda o zooterapii – konference, 2008
Řešitel projektu: Mgr. Jaroslava Eisertová
Donátor: Grantová agentura Zdravotně sociální fakulty v ČB, 2008
Název projektu: Rekondiční pobyt pro děti se sluchovým postižením
Řešitel prpojektu: Bc. Zuzana Fraňková
Spoluředitel: Mgr. Jaroslava Eisertová,
Donátor: Grantová agentura Zdravotně sociální fakulty v ČB, 2008
Mgr. Jitka Macháčková
Název projektu: Současné negativní trendy ve vývoji české rodiny
Řešitel projektu: Mgr. Jitka Macháčková
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Donátor: Fond rozvoje vysokých škol
doc. PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D.
Název projektu: Evropský sociální fond: Celoživotní vzdělávání ve dvou nelékařských profesích.
Spoluřešitel projektu: doc. PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D.
Mgr. Lenka Motlová
Název projektu: Univerzitní centrum pro seniory PATUP
Řešitelka projektu: Mgr. Lenka Motlová
Donátor: Národní plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením pro rok 2008,
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Název projektu: Dobrovolnický program v Nemocnici České Budějovice, a. s.
Řešitel projektu: Mgr. Lenka Motlová
Donátor: Národní plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením pro rok 2008,
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Mgr. Veronika Záleská
Název projektu: Právní povědomí a vnímání práva u dětí imigrantů, azylantů a žadatelů
o mezinárodní ochranu
Řešitel projektu: Mgr. Veronika Záleská
Donátor: Grantová agentura Zdravotně sociální fakulty JU
Název projektu: Současné negativní trendy ve vývoji české rodiny
Řešitel projektu: Mgr. Jitka Macháčková
Spoluřešitel: Mgr. Veronika Záleská
Donátor: Fond rozvoje vysokých škol
5. Zhodnocení odborného a kariérního růstu členů katedry
V roce 2008 se pracovníci KSU zúčastnili několika mezinárodních i národních konferencí, kde
přednesli příspěvky týkající se jejich odborného zaměření (ať to byla problematika seniorů, menšin,
migrantů či supervize). To svědčí o stále se rozšiřujících kompetencích – nejen odborných (ty
potvrzují uvedené publikace a kapitoly v monografiích), ale i jazykových. Dále se účastnili několika
vzdělávacích kurzů (např. Kurzů managementu dobrovolnictví; kurzu Odborné případové
supervize; Kurzu v arteterapii a artefiletice a dalších). Dlouhodobý supervizní výcvik absolvovali
další tři členové KSU, kteří provádí supervize praxí studentů – jednalo se o výcvik v „Systemické
supervizi a koučování“, který organizuje Institut pro koučování a supervizi.
Většina členů KSU, kteří mají magisterský titul, studuje doktorský studijní program nejen na
ZSF JU v ČB; aktivně se účastní výuky anglického jazyka, která jim umožňuje organizaci
mezinárodních setkání, praxí studentů ze zahraničí a odborných přednášek zahraničních pedagogů.

6. Další významné činnosti katedry (např. ESF projekty)
Další vzdělávání akademických pracovníků KSU
1. Výcvikový program Systemická supervize a koučování, který organizaval Institut pro
koučování a supervizi, v termínu květen – prosinec 2007, ukončila Mgr. et Mgr. Jitka
Dvořáková, Ph.D., Mgr. Bohdana Břízová a Mgr. Alena Bockschneiderová v březnu 2008.
Lektory byli MUDr. František Matuška a PhDr. Vratislav Strnad.
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2. Kurz Management dobrovolnictví I konaný v Sedlci u Prahy ve dnech 25.–27. února 2008.
Organizátorem i garantem bylo Národní dobrovolnické centrum Hestia, o.s., Mgr. Jaroslava
Eisertová se kurzu zúčastnila.
3. Pokračující kurz pro koordinátory dobrovolníků „Management dobrovolnictví II“, který
organizovalo sdružení Hestia, o.s., v Kutné Hoře v termínu 1.–3. 12. 2008. Garantem byl
pan Jiří Tošner. Kurzu se zúčastnila Mgr. Jitka Macháčková a Mgr. Veronika Záleská.
4. Kurz Odborná případová supervize, který organizuje Remedium Praha. Termín ukončení: únor
2008. Mgr. Motlová.
5. Výcvik Videotrénink interakcí, který organizuje SPIN Praha. Termín ukončení: červen 2008.
Mgr. Motlová.
6. Výcvik Rodinné konstelace a pohyby duše, který organizuje Institut rodinných konstelací –
Bhagat J. Zeilhofer Žlutice. Termín ukončení: červen 2008. Mgr. Motlová.
7. Kurz v arteterapii a artefiletice, který organizuje VVAA – Vzdělávání v artefiletice
a arteterapiiBc.Miroslav Huptych Praha. Termín kurzu: 2007–2009. Mgr. Motlová.
8. Kurz Sebevyjádření pomocí výtvarných prostředků, který organizuje ak. mal. Kamila Ženatá,
Praha. Termín: září–listopad 2008. Mgr. Motlová
.
Organizace konferencí, odborných setkání
1. Organizace setkání školitelů klinických pracovišť ZSF JU v ČB 25. 9. 2008. Cílem tohoto
každoročního setkání bylo:
– seznámit školitele s profesním profilem absolventa a strukturou studia,
– diskutovat o propojení teoretické a praktické výuky,
– hledat možnostmi a limity zapojení studenta do chodu pracoviště a nad průběhem praxe,
– diskutovat nad „Přehledem profesních kompetencí ověřovaných v průběhu praxe“, který je
osnovou praktické výuky a podkladem pro hodnocení studentů,
– společně řešit případné komplikace, s nimiž se při vedení praxe školitelé setkávají,
Odborným garantem setkání byla vedoucí KSU Mgr. et Mgr. Jitka Dvořáková, PhD.
Organizátorem celé akce byla Mgr. Alena Bockschneiderová
2. „Využití AAT v rámci podpůrné rehabilitace dětí s dětskou mozkovou obrnou“ – odborný
seminář pro dobrovolníky a psovody o. s. Hafík (ve spolupráci s Dětským stacionářem
Světluška) konané v Ústavu sociální práce, Centrum Canisterapie v Českých Budějovicích.
Organizátorem byly Bc. Zuzana Bursová a Mgr. Jaroslava Eisertová. Garantovala Mgr.
Jaroslava Eisertová.
3. Konference Pravda o zooterapii, místo konání – Boreckého 27, sál E, dne 14. listopadu 2008.
Organizátorkami byly Mgr. Eisertová Jaroslava a Bc. Bursová Zuzana, garantem byla doc.
PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D.
4. Mezinárodní setkání „OCIN“ – Old Care International Network, který organizovala na ZSF JU
Mgr. Lenka Motlová v termínu 15.–16. 9. 2008. Setkání se zúčastnili kolegové z následujících
univerzit: Universtity College Høgskolen i Finnmark, Medical University of Białystok,
University College of Harstad a Kemi-Tornio University of Apllied Science.
Organizace odborných stáží pro zahraniční pracovníky a studenty
1. Učitelské mobility studentů a akademických pracovníků zapojených do projektu Sokrates
Erasmus v rámci Mezinárodního týdne sociální práce v termínu 21.–25. 4. 2008 organizovala
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Mgr. Hana Tomanová za ZSF JU. Studenti spolu s akademickými pracovníky vyjížděli do
Německa, Holandska, Belgie a Finska.
2. Mgr. Hana Tomanová kompletně zajišťovala a organizovala stáže pro zahraniční studentky, a to
2 z Finska v termínech 2. 4.–6. 6. 2008, 22. 9.–27. 11. 2008 a 3 studentky z Jihoafrické
republiky v termínu 9. 6.–3. 7. 2008 v rámci studentkých mobilit projektu Sokrates Erasmus.
3. Mgr. Hana Tomanová organizovala učitelskou mobilitu 2 finských akademických pracovníků
v termínu 16. 10.–21. 10. 2008.
4. Mgr. et Mgr. Jitka Dvořáková, Ph.D., uskutečnila společně s prof. Markem Smallem, J.D.,
Ph.D. unikátní pilotní projekt, který byl založen na spolupráci 10 amerických studentů
a 10 českých studentů v rámci předmětu Sociální práce s uprchlíky. Výsledkem byla prezentace
10 odborných prací na různá zdravotně sociální témata, která se uskutečnila v termínu
17. března 2008 pro studenty ZSF (překlad zajistila Mgr. et Mgr. Jitka Dvořáková, Ph.D.,
a Mgr. Michaela Kabelková). Významným přínosem byla ukázka amerických vs. českých
přístupů k vybraným tématům.
5. Mgr. et Mgr. Jitka Dvořáková, Ph.D., zorganizovala pobyt prof. Marka Smalla, J.D., Ph.D.
v termínu od 2.–12. 9. 2008. Tématem tohoto pobytu byla tvorba náplně Centra Úmluvy
o právech dítěte, dále aktivní účast na mezinárodní konferenci pořádané organizací Child Watch
International (společně s doc. Mojžíšovou a Ing. Pešlovou).
Odborné přednášky akademických pracovníků KSU
Metody sociální práce s imigranty, azylanty a jejich dětmi. 25. června 2008. Přednáška pro
pracovníky státních (převážně Ministerstvo vnitra) a nestátní organizací. Realizace: ZSF a Charita
ČR. Přednášející: Mgr. et Mgr. Jitka Dvořáková, Ph.D.
Konference v České republice (aktivní a pasivní účast)
1. Setkání ASVSP, organizátor ASVSP, v termínu od září 2008, garantem je paní PhDr. Jarmila
Rollová. Člen týmu ASVSP Mgr. Alena Bockschneiderová (zastupuje ZSF JU – zasedání VH
ASVSP 27. 11. 2008) se podílela na tvorbě minimálního standardu odborné praxe a supervize.
2. Konference s mezinárodní účastí k 15. výročí ASVSP s názvem Úloha sociálních pracovníků
a očekávání společnosti, kterou organizovala Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sociálnch
studiíí, v termínu 27. 11. 2008. Garantem byla paní Mgr. Zdeňka Dohnalová. Na konferenci se
zúčastnila Mgr. Bockschneiderová workshopu s názvem „Jak mohou myšlenku spolupráce mezi
stoupenci různých pojetí sociální práce podporovat školy? (garant Alois Křišťan)“. Mgr.
Bockschneiderová zde zároveň prezentovala ZSF JU v Českých Budějovicích prostřednictvím
posteru, který vytvořila.
3. Mezinárodní seminář o zooterapiích, který organizovala Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta
zdravotníctva a sociálnej práce v Trnavě v termínu od 1.–3. 7. 2005. Garantem byla paní PhDr.
Jiřina Lacinová. Na konferenci přednesli příspěvek Mgr. Kalinová a Mgr. Eisertová s názvem
„Normy praxe Výcvikového canisterapeutického sdružení HAFÍK“.
4. Konference Alzheimerova nemoc-pomoc pro oba břehy, který organizovala Farní charita
Karlovy Vary v termínu 15. 5. 2008. Na konferenci přednesla příspěvek Mgr. Lenka Motlová
s názvem „Reminiscenční terapie u seniorů na ZSF JU“.
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Vedení studentů doktorského studijního programu
1. Doc. Mojžíšová je školitelkou 7 studentů doktorského programu: Specializace ve zdravotnictví,
obor: Prevence, náprava a terapie zdravotní a sociální problematiky dětí, dospělých a seniorů:
Jitka Macháčková, Jaroslava Eisertová, Zuzana Kulovaná, Dagmar Dvořáčková, Marie
Chlopčíková, Horvath Laszlo, Adéla Michková.
2. Mgr. et Mgr. Jitka Dvořáková, Ph.D., je školitelkou 4 studentů doktorského programu:
Specializace ve zdravotnictví, obor: Prevence, náprava a terapie zdravotní a sociální
problematiky dětí, dospělých a seniorů: Veronika Záleská, Martina Tušková, Andrea Březinová,
Michaela Kabelková.
7. Hlavní úkoly pro rok 2009






Další zvyšování vědeckého a odborného růstu členů KSU (prostřednictvím absolvování výcviků
v supervizi, dokončování doktorského studia, pokračování ve studiu cizích jazyků).
Zvyšování kvality spolupráce mezi KSU a klinickými pracovišti (opakování pravidelných
návštěv klinických pracovišť odbornými garanty jednotlivých typů praxe).
Zvyšování kvality supervizí praxí (využívání technik, nových metod, které si supervizoři osvojí
v rámci výcviků).
Zvyšování kvality pedagogických schopností jednotlivých akademických pracovníků a kvality
výuky teoretických předmětů, které zajišťuje KSU.
Postupné zlepšování provázanosti a propracovanosti databáze praxí, která umožňuje studentům
ZSF JU v ČB zapsat se na praxi odkudkoliv na světě.
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KATEDRA VEŘEJNÉHO A SOCIÁLNÍHO ZDRAVOTNICTVÍ
1. Hlavní úkoly a činnosti katedry
Všechny úkoly stanovené pro rok 2008 byly splněny. Byla úspěšně zahájena výuka navazujícího
magisterského studijního oboru „Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví“. Úspěšně také
proběhla V. mezinárodní konference „Problematika generace 50 plus“. Byly zabezpečeny všechny
úkoly spojené s pedagogickým procesem ZSF, úspěšně jsou zajištěny učební předměty konkrétními
výukovými materiály. Do praxe se zavedly e-learningové metody: Veřejné a sociální zdravotnictví,
Sealf a management, Psychologie práce

2. Složení katedry v roce 2008:
Vedoucí katedry:

doc. MUDr. Vladimír Vurm, CSc.

Zástupce vedoucího katedry:

MUDr. Kvetoslava Kotrbová, Ph.D.
(Veřejné zdravotnictví, Protidrogová politika, Preventivní
zdravotnické programy )

Referentka katedry:

Marta Schmidtschlägerová

Profesoři:

prof. MUDr. Jan Šejda, CSc.
(Epidemiologie infekčních onemocnění)
prof. MUDr. Kamil Provazník, CSc.
(Ergonomie)

Docenti:

doc. MUDr. Vladimír Vurm, CSc. (Veřejné zdravotnictví
a sociální zdravotnictví, Ošetřovatelská péče ve stomatologii,
Pojišťovnictví)
doc. MUDr. Hana Provazníková, CSc. (Hygiena dětí
a mladistvých)
doc. MUDr. Hana Podstatová, CSc.
(Hygiena provozu zdravotnických zařízení)
doc. MUDr. Dana Göpfertová, CSc.
(Epidemiologická metodologie)
doc. MUDr. Petr Petr, Ph.D.
(Farmakologie, Neinfekční choroby)

Odborní asistenti:

MUDr. Zdeněk Velikovský (Hygiena životního prostředí)
MUDr. Radim Kramář, CSc. (Mikrobiologie)
MUDr. Dagmar Beníšková (Pracovní lékařství)
Ing. MUDr. Markéta Kastnerová (Metody odhadu a hodnocení
rizika v životním a pracovním prostředí)
Mgr. Monika Měrotská (Preventivní zdravotnické programy)
Mgr. et Mgr. Josef Havlík (Marketingové a sociální komunikace)
Mgr. Roman Pešek (Case management, Drogová problematika)
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Externí učitelé:

3.

doc. MUDr. Petr Petr, Ph.D. (Farmakologie, Neinfekční choroby)
MUDr. Jiří Kubát (Základy infekčního lékařství, Infekční nemoci)
MUDr. Marie Nosková (Výživové poradenství)
MUDr. Jan Augustin (Epidemiologie infekčních onemocnění)
MUDr. Markéta Balounová (Ergonomie)
MUDr. Ludmila Havlíková (Fyziologie práce)
MUDr. Eva Štanclová (Hygiena dětí a mladistvých)
MUDr. Dagmar Smitková (Hygiena výživy)
RNDr. Kateřina Vozobulová (Hygiena a ekologie vody)
RNDr. Karel Škácha, CSc. (Veřejná správa)
RNDr. Oleg Ditrich, CSc. (Parazitologie)
RNDr. František Tondl (Lékařská zoologie)
RNDr. Zdeněk Kocmoud (Laboratorní techniky v ochraně životního
a prac. prostředí)
Ing. Helena Šebestová (Základy biometrie)
Ing. Radmila Řepová (Metody dozoru)
Ing. Pavel Daňha (Laboratorní techniky v ochraně životního a prac.
prostředí)
Ing. Lubomír Opekar (Laboratorní techniky v ochraně životního a prac.
prostředí)
Ing. Vladimír Pour (Hygiena životního prostředí)
Mgr. Jana Matušková (Chemie)

Vědecko-výzkumná činnost

Katedra byla hlavním pořadatelem V. mezinárodní konference „Problematika generace 50 plus“,
která se konala ve dnech 27. a 28. května 2008 v Českých Budějovicích a spolupořadatelem
konference Senior Living, která se konala ve dnech 11. a 12. listopadu 2008 v Hradci Králové.
Z obou konferencí byl vydán sborník. Z konference „Problematika generace 50 plus“ jako
supllementum odborného časopisu Kontakt.
4. Zhodnocení odborného a kariérního růstu




MUDr. Kvetoslava Kotrbová, Ph.D., pokračuje v přípravě pro habilitaci z oboru Veřejné
zdravotnictví.
MUDr. Markéta Kastnerová studuje třetím rokem v doktorském studiu a také promovala jako
inženýrka Ekologie životního prostředí.
MUDr. Zdeněk Velikovský také pokračuje úspěšně studium v doktorském studiu.
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5. Další významné činnosti katedry (např. ESF projekty)
Grantový program Akčního plánu rozvoje Jihočeského kraje – I. Výzva – Podpora propagace
zdravého životního stylu – Centrum zdravotně sociální prevence ZSF JU v Českých Budějovicích.
Zodpovědný řešitel: MUDr. Kvetoslava Kotrbová, Ph.D.
IGA MZ ČR – Projekt Centra zdravotně sociální prevence ZSF JU v Českých Budějovicích.
Zodpovědný řešitel: MUDr. Kvetoslava Kotrbová, Ph.D.
MZ ČR – Národní program zdraví – Projekty podpory zdraví – projekt Centra zdravotně sociální
prevence ZSF Ju v Českých Budějovicích – poradny odvykání kouření. Zodpovědný řešitel: MUDr.
Kvetoslava Kotrbová, Ph.D.
MZ ČR – Odbor ochrany veřejného zdraví – Národní program řešení problematiky HIV/AIDS:
Poradna HIV/AIDS Centra zdravotně sociální prevence ZSF JU v Českých Budějovicích.
Zodpovědný řešitel: MUDr. Kvetoslava Kotrbová, Ph.D.
Projekt ESF MPSV – Vzdělávání poskytovatelů služeb v oblasti problematiky seniorů,
č. CZ.04.1.03/2.1.15.2/0015. Zodpovědný řešitel: doc. MUDr. Vladimír Vurm, CSc.
6. Hlavní úkoly pro rok 2009







Zajistit úspěšné ukončení navazujícího magisterského studia „Odborný pracovník v ochraně
veřejného zdraví“ prvního promočního ročníku tohoto oboru.
Reagovat na změny v existenci Zdravotních ústavů a Státního zdravotního ústavu, vzhledem
k praktické výuce a hlavně k praxím zřízením vlastní laboratoře pro praxi.
Připravit a realizovat VI. ročník mezinárodní konference „Problematika generace 50 plus“ ve
dnech 21. a 22. dubna 2009.
Pokračovat v odborném růstu mladých pracovníků katedry, s cílem snížit počet externích
pracovníků.
Naplňovat plán publikační činnosti pracovníků katedry.
Zavést do praxe další learningové výukové metody (Ošetřovatelství ve stomatologii, Asertivní
komunikace, Etické principy pedagogického procesu).
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18. ÚSTAV SOCIÁLNÍ PRÁCE ZSF JU (ÚSP)
Ústav sociální práce zajišťuje v rámci jednotlivých center a programů poradenské, preventivní,
publikační a výzkumné aktivity v oblasti terénní sociální práce a zdravotně sociální problematiky
a zároveň plní úkoly klinického pracoviště ZSF JU.
Uvedené aktivity byly v roce 2008 realizovány v uvedených centrech a programech:
Dobrovolnický program v Nemocnici České Budějovice, a. s., Centrum bioetiky, Centrum
canisterapie, Centrum prevence civilizačních chorob, Centrum prevence vybraných společensky
nežádoucích jevů (od 2. pololetí 2008 byly aktivity tohoto centra přesunuty pod Centrum rozvojové
spolupráce a humanitární pomoci), Centrum rozvojové spolupráce a humanitární pomoci, Centrum
práv dítěte, Program Pět P, Středisko prevence úrazů v Jihočeském kraji, Univerzitní centrum pro
seniory PATUP (Dobrovolnický program v Domově pro seniory Máj, p. o.), Regionální laktační
centrum
V roce 2008 byl podán rozvojový projekt „Ústav sociální práce“ na rok 2009 zaměřený na
rozvoj, resp. analýzu a rozvoj stávající činnosti jednotlivých center ÚSP včetně praxí studentů
v rámci klinického pracoviště ZSF JU. V roce 2008 došlo k přestěhování některých pracovišť ÚSP.
Ústav sociální práce v současné době realizuje své aktivity na 3 pracovištích na adresách:
B. Němcové 54, Česká 20 a Nerudova 24.
Na činnosti center a programů se podílí odborní asistenti kateder Zdravotně sociální fakulty JU
a především studenti prezenčního doktorského studijního programu na ZSF JU. Do aktivit center
jsou zapojeni také dobrovolníci (studenti bakalářských a magisterských studijních programů ZSF
JU), dále probíhá spolupráce s dobrovolnickými týmy sdružení HAFÍK, o. s. Spolupráce se
s Občanským sdružením Anabell (Brno), na ÚSP správa anonymní schránky důvěry pro osoby
trpící poruchami příjmu potravy.
Hlavní činností jednotlivých center a projektů je sociální práce s klienty v terénu (smysluplné
využívání volného času, prevence společensky negativních jevů), poradenství a edukační činnost.
Aktivity jsou realizovány např. v oblasti zdraví (canisterapie, prevence úrazů), prevence
civilizačních chorob, podpora laktace, v prevenci drogových a jiných závislostí, v oblasti bioetiky
(eutanasie, interupce, multikulturalita) apod. Aktivity jsou určeny pro děti, mládež, seniory, širokou
i odbornou veřejnost a jsou realizovány v prostorách USP, ve školských zařízeních (mateřské,
základní, střední školy, gymnázia), v ústavních a ve zdravotnických zařízeních, v zájmových
sdruženích, apod. V oblasti edukace jsou pořádány interaktivní besedy, jednorázové aktivity
i dlouhodobé intervenční preventivní programy, pro odbornou, ale také laickou veřejnost – odborná
setkání, konference, semináře. V rámci aktivit ÚSP probíhají výcviky nových dobrovolníků. Dále
jsou pořádány rekondiční pobyty, letní tábory i jednodenní akce (výstavy, dny bez úrazů atd.)
V rámci publikační činnosti jsou vydávány preventivní materiály a odborné publikace – materiály
jsou dostupné v jednotlivých centrech a také ve fakultní knihovně.
Aktivity jednotlivých center a programů v roce 2008
DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V NEMOCNICI ČESKÉ BUDĚJOVICE, A. S.


Realizované projekty v roce 2008

Dobrovolnický program v Nemocnici České Budějovice, a. s., Národní plán vyrovnávání příležitostí
pro občany se zdravotním postižením pro rok 2008, Ministerstvo zdravotnictví ČR
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CENTRUM BIOETIKY


Realizované projekty v roce 2008

Název: Etické aspekty regulace klinického výzkumu a role etických komisí v České republice.
Č. 406/07/0257 (r. 2007–2009).
Řešitel: doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc.
Spoluřešitel: prof. Dr. Josef Dolista, Ph.D., Th.D.
1. 1. 2005–do 2011 Výzkumný záměr Teologické fakulty Československé církve husitské MSMT
0021620803
Název: Církve v českých zemích a otázka nacionalismu – historické problémy, jejich překonání
a výhled směrem k mnohonárodnostní a multikulturní evropské společnosti.
VEGA, Slovenská republika.
Název grantu: „Transformácia identity človeka v slovenskej spoločnosti“.
Vedoucí grantu: prof. ThDr. Helena Hrehová, Ph.D.
Spoluřešitelé: Dr. Tkacik, Dr. Orbanova, Dr. Rusnak. doc. Orban, prof. J. Dolista
Č. grantu: e. 1/0278/08. R. 2008-2010.


Další aktivity



Trnava, 25. 9. 2008; Mezinárodní konference na téma Filozofie svobody.
Název: Několik pohledů na svobodu v současné kultuře. Filosofická fakulta.
Vlastní příspěvek: Svoboda a milost v pojetí G. Greshaka.
Trnava, 30. 10 .2008; Konference s mezinárodní účastí.
Název: Identita a identifikácia osoby z pohĺadu etiky.
Příspěvek: Kurt Goldstein a jeho holistická teorie osobnosti.
Praha, 30.–31. 10. 2008; mezinárodní vědecká konference „Náboženství a společnost. Role
křesťanství a judaismu v ČR a v globálním světě.
Příspěvek: „Nietzschův Antikrist a jeho odkaz pro současnost“.




Ocenění prof. Dr. Josef Dolista, Ph.D., Th.D.
 Od 1. 1. 2008 zvolen členem redakční rady časopisu Politická revue.
 Od 31. 3. 2008 jmenován členem redakční rady časopisu Teologická reflexe Evangelické
teologické fakulty UK Praha.
 Dne 20.3.2008 odměněn zlatou medailí za rozvoj Vysoké školy evropských a regionálních
studií předsedou správní rady doc. PhDr. Karlem Dvořákem, CSc.
CENTRUM CANISTERAPIE


Realizované projekty v roce 2008

Letní integrační canisterapeutický tábor (Program vyrovnávání příležitostí pro občany se
zdravotním postižením, Ministerstvo zdravotnictví ČR) projekt na rok 2008
Různorodost přístupů canisterapie k dětskému klientovi– Grantová agentura Jihočeské univerzity
(GAJU), 2008
Pravda o zooterapii – konference, Grantová agentura ZSF JU, 2008
Rekondiční pobyt pro děti se sluchovým postižením, Grantová agentura ZSF JU, 2008
Dobrovolnické centrum Canisterapie, Grantová agentura ZSF JU, 2008
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Další aktivity

Nábor a výcvik dobrovolníků (programu Canisterapie)
Místo konání: Ústav sociální práce, A. Barcala 4
Organizátor: Bursová Zuzana, DiS.
Garant: Mgr. Eisertová Jaroslava
19. února – Supervize dobrovolníků
Místo konání: Ústav sociální práce, A. Barcala 4
Organizátor: Bursová Zuzana, DiS.
Garant: Mgr. Eisertová Jaroslava
25.–27. února – účast na kurzu Management dobrovolnictví I
Místo konání: Sedlec u Prahy
Organizátor: Národní dobrovolnické centrum Hestia, o. s.
Garant: Národní dobrovolnické centrum Hestia, o. s.
Exkurze do o.s. HAFÍK
Místo konání: Třeboň
Organizátor: Mgr. Eisertová Jaroslava
Garant: Mgr. Eisertová Jaroslava
14. březen – Exkurze dobrovolníků u Hasičského záchranného sboru Č. Budějovice
Místo konání: Č. Budějovice
Organizátor: Zuzana Bursová, DiS.
Garant: Mgr. Jaroslava Eisertová
11. dubna – Výcvik nových dobrovolníků
Místo konání: Ústav sociální práce, A. Barcala 4
Organizátor: Bursová Zuzana, DiS.
Garant: Mgr. Eisertová Jaroslava
15. dubna – Individuální výcvik dobrovolníka
Supervize dobrovolníků
Místo konání: Ústav sociální práce, A. Barcala 4
Organizátor: Bursová Zuzana, DiS.
Garant: Mgr. Eisertová Jaroslava
16.–17. dubna – Odborná konference ČZU Praha
Terapie a asistenční aktivity lidí za pomoci zvířat
Místo konání: ČZU v Praze,
Organizátor: Katedra genetiky a šlechtění ČZU v Praze
Garant: Katedra genetiky a šlechtění ČZU v Praze
16. května – účast na konferenci ve Fakultní nemocnici Motol
Místo konání: FN Motol, Praha
Organizátor: Dobrovolnické centrum při FN Motol
Garant: Dobrovolnické centrum při FN Motol
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26. červenec–9. srpen – Integrační canisterapeutický tábor
Místo konání: Hradce u Lipí
Organizátor: Mgr. Jaroslava Eisertová
Garant: Doc. PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D.
28. září – Prezentace Dobrovolnického centra Canisterapie
Místo konání: E. Destinnové
Organizátor: Ing. Renata Švestková, Ph.D.
Garant: Ing. Renata Švestková, Ph.D.
Nábor a výcvik nových dobrovolníků
Místo konání: Ústav sociální práce, A. Barcala 4
Organizátor: Bc. Bursová Zuzana
Garant: Mgr. Eisertová Jaroslava
3.–4. října – účast na mezinárodní konferenci TAT Symposium
Místo konání: Vídeň
Organizátor: TAT Wien
Garant: TATHelga Widder
10.–12. října: Prožitkový víkend pro dobrovolníky programu
Místo konání: Hradce u Lipí
Organizátor: Bc. Bursová Zuzana
Garant: Mgr. Eisertová Jaroslava
13.–20. 10.: Výstava fotografií z XI. letního canisterapeutického tábora
Místo konání: Boreckého, vestibul
Organizátor: Bc. Zuzana Bursová, Mgr. Jaroslava Eisertová
Garant: Mgr. Jaroslava Eisertová
18.–19. října – aktivní účast na mezinárodní konferenci
Místo konání: Bánská Bystrica, SK
22. října – Canisterapie u dětí předškolního věku – přednáška pro studenty PF
Místo konání: PF, Dukelská ulice, ČB
Organizátor: Pedagogická fakulta JU
Garant: Pedagogická fakulta JU
5. listopadu – supervize dobrovolníků
Místo konání: Ústav soc. práce, Centrum canisterapie
Organizátor: Bc. Zuzana Bursová
Garant: Mgr. Jaroslava Eisertová
5. listopadu – Využití AAT v rámci podpůrné rehabilitace dětí s dětskou mozkovou obrnou –
odborný seminář pro dobrovolníky a psovody o. s. Hafík (ve spolupráci s Dětským stacionářem
Světluška)
Místo konání: Ústav sociální práce, Centrum canisterapie
Organizátor:Bc. Zuzana Bursová, Mgr. Jaroslava Eisertová
Garant: Mgr. Jaroslava Eisertová
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7. listopadu – výcvik nových dobrovolníků
Místo konání: Ústav soc. práce, Centrum canisterapie
Organizátor: Bc. Zuzana Bursová
Garant: Mgr. Jaroslava Eisertová
14. listopadu – Konference Pravda o zooterapii
Místo konání: Boreckého, sál E
Organizátor: Bc. Bursová Zuzana, Mgr. Eisertová Jaroslava
Garant: Doc. PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D.

CENTRUM PREVENCE CIVILIZAČNÍCH CHOROB


Realizované projekty v roce 2008

grantový projekt FRVŠ 210-201-0344/2008


Další aktivity

V období od května do prosince roku 2008 se v Jihočeském kraji konaly Dny zdraví, které byly
organizovány Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. Na organizaci se mimo jiné podílelo Centrum
prevence civilizačních chorob. Ve výše zmiňovaném období proběhlo celkem 12 akcí v Jihočeském
kraji. Akce byly realizovány ve městech České Budějovice (2x – malé – 71; velké 301), Tábor (2x –
malý – 61; velký 202), Písek, Prachatice, Český Krumlov, Strakonice, Jindřichův Hradec, Hluboká
Vimperk a Sezimovo Ústí. V rámci Dnů zdraví byl pojištěncům skytnut kompletní servis týkající
se oblasti pojištění vč. informovanosti o novinkách, dále pojištěncům byl měřen krevní tlak,
cholesterol, glykémie (krevní cukr).
Přednášky na téma: Kardiovaskulární prevence a životní styl
16. 4. 2008 – Svaz zdravotně postižených Strakonice
14. 10. 2008 – Klub nedoslýchavých
16. 10. 2008 – Klub neslyšících
Přednášky pro veřejnost na téma: Kardiovaskulární prevence a prevence kolorektálního
karcinomu
27. 4. 2008 – České Budějovice – ZSF JU
1. 4. 2008 – Písek – DPS – Harantova
3. 4. 2008 – České Budějovice – ZSF JU
3. 4. 2008 – Písek – DPS – Nábřeží 1. Máje
10. 4. 2008 – České Budějovice – ZSF JU
10. 4. 2008 – Písek – DPS – Topělecká
17. 4. 2008 – České Budějovice – ZSF JU
21. 4. 2008 – Písek – DD Obora
24. 4. 2008 – České Budějovice – ZSF JU

CENTRUM ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE A HUMANITÁRNÍ POMOCI


Realizované projekty v roce 2008

Podpora zvýšení zájmu nadané mládeže o studium na ZSF JU/Rozvojový projekt na rok 2008,
MŠMT, hlavní řešitel: Ing. Renata Švestková, Ph.D., spoluřešitel: Mgr. Veronika Šimečková
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Sociální práce s dětmi v Zambii – realizace osvětových seminářů a výstavy fotografií pro veřejnost
– výstava, přednášky na téma rozvojové spolupráce a humanitární pomoci, GAZSF JU 2008, hlavní
řešitel: Mgr. Radka Rejhová, spoluřešitel: Mgr. Veronika Šimečková


Další aktivity

Konference Míru a nenásilí konference pro děti základních škol, konaná na základní škole ZŠ
Dukelská České Budějovice
Stáž v Africe – v Zambii – výzkum, tvorba disertační práce V. Šimečková
Vznik Nadačního fondu ZSF JU – vedení NF
Realizace semináře na ZSF JU na téma: Zkušenosti a zážitky dobrovolníků z rozvojových zemí

CENTRUM PRÁV DÍTĚTE


Další aktivity

Spolupořádání konference a workshopu Childwatch International Research: „International
Workshop Impact of Poverty and Social Exclusion on Children’s Lives and their Well-being“, 8.–9. 9.
2008, Bratislava
Spolupráce na výuce studentů v Clemsonu formou e-learnigu – název kurzu: „Right to Health“

PROGRAM PĚT P


Realizované projekty v roce 2008

Pět P – finanční příspěvek od Nadačního fondu J@T








Další aktivity
2 společné víkendy dětí a dobrovolníků programu Pět P – Prachatice, Centrum ekologické
výchovy Dřípatka (18.–20. 4. 2008 a 31. 10.–2. 11. 2008)
2 výcviky dobrovolníků programu Pět P – Česká 20, ČB, (14.–16. 3. 2008 a 17.–19. 10. 2008)
Výstava fotografií programu Pět P – budova ZSF JU, Uran, 6.–10. 10. 2008
„10 let rozvoje dobrovolnictví v ČR – rehabilitace občanských ctností“, 5.–6. 5. 2008,
Kroměříž, aktivní účast Bc. Šárka Koubová s příspěvkem „Stav dobrovolnictví na ZSF JU po
deseti letech“
Ocenění pracovníků

Jan Talich (v Pět P na DPP) – cena Křesadlo – cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci.
Cenu převzal 22. dubna na hradě ve Strakonicích z rukou hejtmana Jihočeského kraje RNDr. Jana
Zahradníka.
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STŘEDISKO PREVENCE ÚRAZŮ V JIHOČESKÉM KRAJI


Realizované projekty v roce 2008

Problematika vzniku poškození dýchacího a trávicího traktu u dětí způsobené chemickými látkami
– GA ZSF JU 2008


Další aktivity

Mezinárodní konference 2nd European Conference on Injury Prevention and Safety Promotion, 9.–
10. 10. 2008 Paris, aktivní účast M. Drábová: Safety of Children and Adolescents. Research Results
of the Centre of Injury Prevention in the Region of South Bohemia in CR
Příprava WHO Collaborating Centre on Child Violence and Injury Prevention in the CR – 17. 6.
2008 návštěva dr. Dinesh Seithi –WHO/EURO adviser – na ZSF JU

UNIVERZITNÍ CENTRUM PRO SENIORY PATUP


Realizované projekty v roce 2008

Projekt: Univerzitní centrum pro seniory PATUP
Řešitelka projektu: Mgr. Lenka Motlová
Donátor: Národní plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením pro rok 2008,
Ministerstvo zdravotnictví ČR


Další aktivity

Mezinárodní seminář o zooterapiích, který organizovala Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta
zdravotníctva a sociálnej práce v Trnavě, v termínu od 1.–3. 7. 2005. Garantem byla paní PhDr.
Jiřina Lacinová. Na konferenci přednesly příspěvek Mgr. Kalinová a Mgr. Eisertová s názvem
„Normy praxe Výcvikového canisterapeutického sdružení HAFÍK“.
Kurz Odborná případová supervize, který organizuje Remedium Praha. Termín ukončení: únor
2008.
Výcvik Videotrénink interakcí, který organizuje SPIN Praha. Termín ukončení: červen 2008.
Výcvik Rodinné konstelace a pohyby duše, který organizuje Institut rodinných konstelací – Bhagat
J. Zeilhofer Žlutice. Termín ukončení: červen 2008.
Kurz v arteterapii a artefiletice, který organizuje VVAA – Vzdělávání v artefiletice a arteterapii Bc.
Miroslav Huptych Praha. Termín kurzu: 2007–2009.
Kurz Sebevyjádření pomocí výtvarných prostředků, který organizuje ak. mal. Kamila Ženatá, Praha.
Termín: září–listopad 2008.
Mezinárodní setkání „OCIN“ – Old Care International Network, který organizovala na ZSF JU
Mgr. Lenka Motlová v termínu 15.–16. 9. 2008. Setkání se zúčastnili kolegové z následujících
univerzit: Universtity College Høgskolen i Finnmark, Medical University of Białystok), University
College of Harstad a Kemi-Tornio University of Apllied Sciences
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Konference Alzheimerova nemoc-pomoc pro oba břehy, který organizovala Farní charita Karlovy
Vary v termínu 15 5. 2008. Na konferenci přednesla příspěvek Mgr. Lenka Motlová s názvem
„Reminiscenční terapie u seniorů na ZSF JU“.
V. mezinárodní konference: Problematika Generace 50+, který organizovala ZSF JU, Krajská
hygienická stanice v Č. Budějovicích, ESF, Ledax o.p.s., v termínu 27. 5.–28. 5. 2008. Na
konferenci přednesla příspěvek Mgr. Lenka Motlová s názvem „Přínos kurzu trénování paměti na
ZSF JU z pohledu účastníků“.


Učitelská mobilita

Zahraniční pobyt na Kemi-Tornio University of Applied Sciences (Kemi, Finsko) v rámci učitelské
mobility Socrates Erasmus v období 11. 2.–15. 2. 2008. Přednášky: Health Care for Elderly People
in the Czech Republic, Training Memory in Elderly People, Centre for Elderly People PATUP,
Reminiscent Therapy.
Zahraniční pobyt na Universty of Applied Sciences Oldenburg/Ostfriesland/Willhemshaven
(Fachhochschule Oldenburg-Ostfriedland-Wilhemshaven, Emden SRN) v rámci International week
v období 21.–25. 4. 2008. Témata: Memory Training.
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19. KRIZOVÉ CENTRUM PRO DĚTI A RODINU
V JIHOČESKÉM KRAJI, o. s., ČESKÉ BUDĚJOVICE

Krizové centrum vzniklo v roce 2003 jako projekt spolupráce Krajského úřadu Jihočeského kraje
a Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity s cílem pomoc dětem a rodinám v obtížných
situacích. Od 1. 1. 2004 je Krizové centrum nestátní nezisková společnost, nezávislá organizace,
občanské sdružení, které nabízí ambulantní pomoc dětem a jejich rodinám, nacházející se v náročné
životní situaci, kterou nedokáží řešit vlastními či společnými silami. Podle zákona č. 359/1999 Sb.,
o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů je centrum rozhodnutím Krajského
úřadu Jihočeského kraje pověřeno výkonem sociálně právní ochrany dětí. Je klinickým pracovištěm
Zdravotně sociální fakulty, poskytuje možnost stáží a praxí pro její studenty. S fakultou
spolupracuje na některých projektech.
V roce 2008 proběhla rekonstrukce prostor, které Krizové centrum využívá. Po dobu této
rekonstrukce (prosinec 2007–červen 2008) sídlilo Krizové centrum v náhradních prostorech a došlo
k utlumení některých aktivit (zejména tzv. podporovaného setkávání). Po návratu do
zrekonstruované budovy Krizové centrum opět obnovilo své služby v plné šíři. Rekonstrukce byla
provedena v souladu se specifickými potřebami klientů Krizového centra. Důraz byl kladen na
funkčnost, ale i útulnost zařízení. Základním funkčním prvkem je diagnosticko-terapeutická
místnost s polopropustným (jednocestným) zrcadlem, sloužící k podrobnému zmapování rodinných
vztahů i při vyšetřování dítěte v případě podezření na týrání či zneužívání.
Krizové centrum poskytuje služby ve třech oblastech:
1. Krizová pomoc jednotlivcům v obtížné životní situaci
Zde vycházíme z předpokladu, že každý člověk se může dostat do situace, kterou není schopen
aktuálně řešit bez odborné pomoci. Krizové centrum nabízí komplexní psychologické i sociálně
právní služby (krizová intervence, krátkodobá psychoterapie, sociálně právní poradenství
apod.).
2. Podpora rodin v krizových situacích
Velmi často se na Krizové centrum obrací rodiny v období rozvodu. Řešeny jsou především
spory o dítě, špatná komunikace mezi otcem a matkou po rozvodu, setkávání jednoho rodiče
s dítětem v prostorách centra. Jedinečnost zařízení spočívá zejména v možnosti realizace soudně
nařízených styků (tzv. podporovaná setkávání), kdy rodič, který má dítě svěřeno do své péče,
brání druhému rodiči stýkat se se svým dítětem. Odborní pracovníci centra nejprve pracují
s dětmi (dítětem) proto, aby se adaptovaly na prostředí, v němž se budou s rodičem setkávat,
aby se seznámily s odborným pracovníkem, který bude přítomen u prvních setkání rodiče
s dětmi. Tato přípravná fáze i následný styk rodiče s dětmi se odehrává v diagnostickoterapeutické místnosti, která přestavuje pro děti neutrální, bezpečné a příjemné prostředí.
Podporovaná setkávání je možné realizovat s dítětem ve věku 3–12 let a centrum nabízí
maximálně 8 setkání na 1 hodinu, většinou v intervalu 1x za 14 dní. Součástí podporovaných
setkávání je konzultace s rodiči po polovině a na konci všech setkání. Při realizaci setkávání
jsou obvykle přítomni dva pracovníci – jeden přímo v místnosti – herně, druhý za jednocestným
zrcadlem.
3. Primárně preventivní programy na 1. stupni základních škol
Krizové centrum také realizuje preventivní aktivity pro základní a střední školy. Jedná se
o velmi důležitou primární prevenci, která je zaměřena na podporu zdravého životního stylu
a na podporu kolektivu a utváření funkčních vztahů mezi žáky ve třídě.
Krizové centrum je odborným interdisciplinárním pracovištěm zaměřeným na komplexní
integrovanou a systematickou pomoc a péči o děti a jejich rodiny ve zvlášť obtížných situacích. Při
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své detekční, diagnostické, terapeutické a preventivní činnosti využívá všech současných poznatků
a zkušeností ve snaze vypracovat efektivní a potřebám dětí odpovídající systém péče a zavést jej do
široké praxe. Tím chce v souladu s Úmluvou o právech dítěte prosadit moderní principy ochrany,
zájmu a prospěchu i těch nejvážněji ohrožených dětí. Pro svoji jedinečnost využívají služeb
Krizového centra rodiny s dětmi z celého Jihočeského kraje.
Krizové centrum poskytuje své služby bezplatně.
Stručná statistika uživatelů služeb za rok 2008
Tab. č. 1 Bydliště uživatelů

České Budějovice
Jihočeský kraj
Jiný kraj
Total

Počet

%

139
153
7
299

46,5
51,2
2,3
100,0

Tab. č. 2 Věk uživatelů
Počet
18
28
29
31
11
50
59
38
18
17
299

0–5 let
6–10 let
11–15 let
16–20 let
21–25 let
26–30 let
31–35 let
36–40 let
41–45 let
46 a výše
Total

%
6,0
9,4
9,7
10,4
3,7
16,7
19,7
12,7
6,0
5,7
100,0

Tab. č. 3 Problematika
Počet

%

Probíhající rozvod
Změna péče po rozvodu
Partnerské problémy

22
72
21

7,4
24,1
7,0

Psychosomatické problémy

2

0,7

27
17
32
62
7
35
2
299

9,0
5,7
10,7
20,7
2,3
11,7
0,7
100,0

Emoční poruchy
Školní problémy
Jiné
Výchovné problémy
Domácí násilí
Konflikty v rodině
Problémy v dospívání
Total
* Zpracovala v SPSS programu Mgr. Martina Ramešová, Ph.D.
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20. VÝCVIKOVÉ CANISTERAPEUTICKÉ SDRUŽENÍ HAFÍK, o. s.
Sídlo: Klec 78, Třeboň 379 01
Webové stránky: www.canisterapie.org
E-mailová adresa: hafik-trebon@seznam.cz, hafik.canis@email.cz
IČO: 265 15 598
Registrace sdružení u Ministerstva vnitra ČR 15. 1. 2001
Číslo účtu: 156 390 965/0600 u GE Money Bank
Předseda organizace: Mgr. Jaroslava Eisertová, eisertov@zsf.jcu.cz
Koordinátor činnosti: Bc. Čunátová Eliška, hafik.canis@email.cz
Jednatel: Mgr. Zuzana Staffová, zuzka@egate.cz
Pokladník: Zuzana Fraňková
Členové výboru: prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc. – odborný poradce doc. PhDr. Adéla
Mojžíšová, Ph.D.
V současné době Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík poskytuje canisterapii ve
22 zařízeních. Dále je realizována individuální forma canisterapie u 5 klientů.
„Hafík“ poskytuje canisterapii téměř v celém Jihočeském kraji (České Budějovice, Hluboká nad
Vltavou, Jindřichův Hradec, Třeboň, Písek, Soběslav, Veselí nad Lužnicí). Canisterapie je
poskytována v rámci „Hafíka“ také v zařízeních v Praze, Milovicích nad Labem, Nymburku
a Těchobuzi.
V roce 2008 zajišťovalo Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík 56 jednorázových akcí.
Mezi tradiční jednorázové aktivity patří účast na letním integračním canisterapeutickém táboře
(pořádaném ZSF JU), dále pak víkendové rekondiční pobyty, canisterapeutická dopoledne ve
školách, školských zařízeních a v zařízeních sociální péče.
Dobrovolnický program
Dobrovolnický program je realizován ve spolupráci se ZSF JU a za podpory Národního
dobrovolnického centra Hestia, o. s.
Za rok 2008 působilo v dobrovolnickém programu 26 dobrovolníků – přičemž 12 se účastnilo
především jednorázových aktivit a 14 pravidelně docházelo do různých typů zdravotně sociálních
zařízení. Během roku 2008 zajistili účastníci dobrovolnického programu celkem 36 jednorázových
aktivit a též se podíleli na organizačním zajištění XI. letního canisterapeutického tábora pořádaného
ve spolupráci se ZSF JU a výcvikovým canisterapeutickým sdružením Hafík, o. s. Dobrovolníci
působící v programu v roce 2008 jsou především z řad studentů Zdravotně sociální, Pedagogické
a Zemědělské fakulty. dva dobrovolníci jsou zaměstnáni v hlavním pracovním poměru. (Garant
programu – Mgr. Jaroslava Eisertová, eisertov@zsf.jcu.cz, koordinátor programu – Zuzana
Bursová, DiS., zbursova@seznam.cz)
V roce 2008 získalo občanské sdružení Hafík ocenění Dobrá parta v rámci udílení cen Křesadlo
v Jihočeském kraji. Ocenění „Dobrá parta“ se uděluje týmům dobrovolníků, kteří v průběhu
uplynulého roku prováděli nejzasloužilejší dobrovolnickou činnost. V rámci Jihočeského kraje byli
vybráni mezi nejlepší 4 skupiny právě dobrovolníci našeho sdružení.
Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík se významně podílí na prezentaci canisterapie, na
vzdělávání a na vědecké a výzkumné činnosti v oblasti canisterapie. V této činnosti „Hafík“ aktivně
spolupracuje se Zdravotně sociální fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Díky
této spolupráci jsou organizovány konference (např. Pravda o zooterapii) a semináře (např. volitelný
předmět zooterapie na ZSF JU). Studenti a dobrovolníci se věnují výzkumné a vědecké činnosti na
poli zooterapie, účastní se mezinárodních konferencí a setkání.
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21. OBRAZOVÁ PŘÍLOHA

Tato publikace neprošla jazykovou úpravou.
Za věcnou a jazykovou správnost díla odpovídají autoři.
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