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1. ÚVODNÍ SLOVO DĚKANA
Dovolte mi, abych jako obvykle zhodnotil rok 2010 na Zdravotně sociální fakultě JU v Českých
Budějovicích. Stejně jako každá rozsáhlá činnost v tak velkém kolektivu měla své silné, ale
pochopitelně i slabé stránky.
Z vedení fakulty odešel v září proděkan pro vědu a jeho činnost pak částečně vykonával děkan
fakulty spolu s vedoucím oddělení.
Počet přijatých studentů zůstal zhruba na stejné úrovni. Rovněž nepoklesl ani počet a zájem
uchazečů o studium na naší fakultě. Tradičně největší zájem přetrvává o studium oboru Všeobecná
sestra a Fyzioterapie.
Fakulta úspěšně reakreditovala celou řadu studijních oborů, např. Fyzioterapie a Zdravotnický
laborant (ten nově i v kombinované formě) a Radiologický asistent. V průběhu roku 2010 skončila
akreditace doktorského programu „Prevence, náprava a terapie zdravotní a sociální problematiky
dětí, dospělých a seniorů“. Tato situace vznikla na základě připomínek akreditační komise MŠMT.
Pracovníci fakulty však předložili nový program „Rehabilitace...,“ jehož příprava byla náročná.
Program byl v lednu 2011 přijat akreditační komisí MŠMT, takže fakulta má opět dva postgraduální
studijní programy. Roční přerušení původního programu ze zdravotně sociální oblasti bylo
některými pracovníky fakulty kritizováno. Především jim je věnováno toto vysvětlení.
Jako děkan si vážím práce pracovníků všech kateder a oddělení. Ve všech oblastech činnosti se
někdy daří více, jindy méně a velmi důležitý je pochopitelně lidský faktor.
Publikační aktivita je souhrnně uváděna ve zvláštní kapitole Výsledky vědecko-výzkumné
činnosti, v záznamech v RIVU atd. Připomínám, že počet takto vykázaných prací pro ZSF zřejmě
klesne vzhledem k tomu, že jejich autoři pracují na více pracovištích a výsledky vykazují na jiných
pracovištích než na ZSF JU. V minulých letech se totiž výsledky jednoho pracovníka mohly
vykazovat na více pracovištích.
V roce 2010 pokračovala podpora pedagogických pracovníků v kariérním růstu. Proběhla dvě
habilitační řízení, rigorózní řízení a obhajoby dizertačních prací. Kvalita obhajob byla kromě
jiného zajištěna zvýšeným počtem oponentů. Bohužel jen malý počet absolventů doktorského
programu splňuje podmínky pro zahájení habilitačního řízení.
S tím souvisí i to, že při SWOT analýzách je často konstatována nízká úroveň vědy na ZSF JU.
Vedení fakulty proto začalo řešit a podporovat celou řadu aktivit a podpůrných projektů s cílem
posílit vědecký výzkum na fakultě.
Je však nutné připomenout určitě pozitivní fakt, že ZSF JU má v současné době tři časopisy ve
skupině „recenzovaných“. Jeden z nich má dokonce naději získat IF. Problém tohoto časopisu však
spočívá v tom, že jej vydává naše fakulta, přičemž ji časopis reprezentuje i na mezinárodním poli,
ale jeho vydávání je bohužel finančně velmi náročné a pro fakultu ztrátové. Vědecký přínos je
vzhledem k tomu, že zde nepublikují naši akademičtí pracovníci, malý. Redakční rada a pracovníci
edičního oddělení připravili v žádoucí kvalitě požadované podklady pro příslušná ministerstva
k úspěšnému oponentskému řízení časopisu Kontakt. Nový „mezinárodní časopis“ Journal of
Nursing, Social Studies and Public Health zatím vychází prvním rokem, takže nemohl být dosud
zařazen do skupiny časopisů recenzovaných. Všichni víme, jak obtížné je získat možnost publikovat
v recenzovaném nakladatelství monografii. Jak složité je publikovat v recenzovaných časopisech,
jaké problémy vznikají při tisku sborníků z konferencí, vlastních reklamních letáků atd. Pracovníci
edičního oddělení se výrazně podílejí na tvorbě a především úpravě publikací, což vede ke snížení
nákladů na veškerou fakultní produkci, monografiemi počínaje a příležitostnými texty konče.
Současný systém výuky na vysokých školách podporuje využívání alternativních vyučovacích
metod. Proto jako děkan stále podporuji zavádění e-learningových kurzů, včetně tvorby studijních
opor. Podařilo se zpracovat 73 těchto kurzů. Faktem zůstává, že těmto kurzům chybí někdy „opory“
a že se málo využívá diskuse. Přednášející mohou pod vedením konzultanta programy svých

5

předmětů tvořit v programu Moodle. Vypracování e-learningových programů není zatím ještě
povinností pedagoga, ale těch, kteří využívají tohoto způsobu výuky, je stále víc. Stěžujeme si na
poměrně malou diskusní a odbornou aktivitu studentů. Systém e-learningových kurzů ukázal opak.
Studenti diskutují rádi, některá diskusní fóra vyhledávají stovky studentů. Dost často totiž
v hodinách přednášek a seminářů nezbývá na diskusi tolik času. Navíc velká část studentů leckdy
neřekne svůj názor nahlas přede všemi, stydí se nebo si nejsou jistí, a tato písemná forma jim plně
vyhovuje. Pokud vyučující vhodně zvolí téma, má v odpovědích nepřeberné množství materiálu
k dalším diskusím či vědeckému bádání.
Vzrostl nejen počet přijímajících zahraničních institucí, ale i počet vyjíždějících studentů.
Největší slabinou zahraničních stáží je malý zájem studentů o německé destinace. Je nutné si však
připomenout skutečnost, že někteří naši akademičtí pracovníci byli pozváni jako „invite speaker“
na mezinárodní přednášky, např. do Anglie, Maďarska, Austrálie nebo Thajska.
V práci institutu tajemníka je nutné kladně hodnotit zajištění vyrovnaného rozpočtu. V závěru
mého funkčního období došlo, bohužel, k některým nedopatřením, která však byla do nástupu
nového děkana vyřešena.
V roce 2010 jsme opět chtěli řešit nebo se více podílet na řešení významných projektů, což
navzdory množství podaných žádostí o projekty v různých agenturách a ministerstvech nevyšlo
tak, jak bychom si přáli. Fakulta měla opět hlavní zdroj financí z dotací a „nevědecké“ činnosti.
Spolupráce s akademickým senátem byla standardní, díky neformálnímu přístupu k řešeným
otázkám systematická a bez vzájemných problémů.
Adopce zambijských dětí „na dálku“ úspěšně pokračuje, i když se musely řešit některé finanční
otázky z minulých let, zaviněné pracovnicí v Zambii. Rovněž spolupráce s Krizovým centrem
a Občanským sdružením Hafík je na vysoké úrovni.
Je nutné přiznat, že poslední čtyři měsíce roku 2010 byly poznamenány skutečností, že končí
funkční období děkana. Nechtěl jsem přijímat rozhodnutí, se kterými by případně nesouhlasil můj
nástupce.
Velice děkuji všem spolupracovníkům za aktivitu a vstřícnost při realizaci úkolů na naší fakultě
v letech, kdy jsem zastával funkci děkana.
prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc., dr. h. c., v. r.
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2. ORGANIZAČNÍ SCHÉMA ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTY
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3. ORGÁNY ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTY
VEDENÍ FAKULTY
Děkan fakulty:

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

Proděkani:

prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D.
proděkanka pro pedagogickou činnost
tel.: +420 389 037 504; +420 389 037 530
fax: +420 389 037 539
e-mail: tothova@zsf.jcu.cz
prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc.
proděkan pro vědu a výzkum
tel.: +420 603 435 273; +420 389 037 590
fax: +420 386 354 828
e-mail: leos.navratil@volny.cz
doc. PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D.
proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy
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
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
předseda: prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc., dr. h. c.
A. Interní členové

B. Externí členové

prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc.
prof. MUDr. Arnošt Pellant, DrSc.
prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.
prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D.
prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc.
prof. Ing. Václav Řehout, CSc.
prof. PhDr. Dalibor Tureček, CSc.
doc. RNDr. Miroslav Šíp, DrSc.
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, Ph.D.
doc. PhDr. Gabriela Sedláková, Ph.D.
doc. PhDr. Jana Šemberová, CSc.
doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc.
doc. MUDr. Vladimír Vurm, CSc.
doc. PhDr. Helena Záškodná, CSc.
doc. Dr. rer. nat. Friedo Zölzer

prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc.
prof. MUDr. Štefan Krajčík, CSc.
prof. MUDr. František Mateička, CSc.
prof. PhDr. Alžběta Mrázová, Ph.D.
prof. MUDr. Jozef Novotný, CSc.
doc. PhDr. Mária Boledovičová, Ph.D.
doc. MUDr. Jaroslav Horáček, CSc.
doc. PhDr. Miroslava Kyasová, Ph.D.
doc. MUDr. Anna Nečasová, CSc.
doc. Ing. Ladislav Novák, Ph.D.
doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.
doc. MUDr. Helena Zavázalová, CSc.
PhDr. Marie Čermáková
MUDr. Václav Chmelík
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AKADEMICKÝ SENÁT
http://www.zsf.jcu.cz/struktura/organy/akademicky-senat
e-mail: akademicky.senat@zsf.jcu.cz
Předseda:

Mgr. et Mgr. Ondřej Doskočil
tel.: +420 389 037 653
e-mail: doskocil@zsf.jcu.cz
Místopředsedkyně:

Mgr. Petra Zimmelová, Ph.D.

Anna Staníková
Členové:

doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D.

JUDr. Ing. Daniel Prouza, Ph.D.

PhDr. Andrea Hudáčková

JUDr. Věra Pražmová

PhDr. Jan Vitoň

Mgr. Václav Šnorek

Mgr. Pavel Scholz

Bc. Lucie Hořáková

Kateřina Joudalová

Lukáš Martínek
Zástupci fakulty v Akademickém senátu Jihočeské univerzity:

MUDr. Kvetoslava Kotrbová, Ph.D.

Mgr. et Mgr. Ondřej Doskočil

Mgr. Václav Šnorek

Bc. Lucie Hořáková

Anna Staníková
DISCIPLINÁRNÍ KOMISE
Předseda:

JUDr. Milan Kučera, Ph.D – katedra právních oborů
Členové:
Mgr. Magdalena Drábová, Ph.D. – Ústav sociální práce, katedra klinických oborů

PhDr. Marie Trešlová – katedra ošetřovatelství

Mgr. Miluše Vítečková – doktorské studium

Mgr. Klára Vorlová – doktorské studium

Karolina Hudečková – prezen. studium – zdrav. záchranář
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ADRESY DALŠÍCH OBJEKTŮ ZSF JU
J. Boreckého 27, 370 11 České Budějovice

Katedra filozofie a etiky v pomáhajících profesích

Katedra informačních systémů

Katedra laboratorních metod a zdravotnické techniky

Katedra právních oborů, řízení a ekonomiky

Katedra psychologie a speciální pedagogiky

Ediční a distribuční oddělení

Knihovna

Oddělení pro celoživotní vzdělávání

Oddělení pro doktorská studia

Oddělení pro vědu a výzkum

Oddělení správy IT

Technické oddělení
U Výstaviště 26, 370 05 České Budějovice

Katedra ošetřovatelství
Staroměstská 16, 370 04 České Budějovice

Katedra sociální práce a sociální politiky

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

Katedra psychologie a speciální pedagogiky (část katedry)
Nerudova 53a, 370 04 České Budějovice

Oddělení pro zahraniční vztahy
Česká 20, 370 01 České Budějovice

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

Katedra klinických oborů

Katedra preklinických oborů

Ústav sociální práce
Poliklinika JIH, Medipont, s. r. o., Matice školské 17, 370 01 České Budějovice

Katedra radiologie a toxikologie
Hradce u Homol

Letní výuková základna Hradce
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4. STUDIJNÍ A PEDAGOGICKÁ ČINNOST
V akademickém roce 2010/11 dosáhla fakulta počtu 2 305 řádných studentů, z toho 1 791 studentů
v bakalářských studijních oborech a 459 studentů v navazujících magisterských studijních oborech.
V doktorských studijních oborech studuje 55 doktorandů.
V říjnu roku 2010 byli zapsáni první studenti do bakalářského studijního programu Specializace
ve zdravotnictví, oboru Zdravotní laborant v kombinované formě studia.
V roce 2010 úspěšně proběhla reakreditace u následujících studijních oborů: Rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory, Sociální práce ve veřejné správě,
Fyzioterapie a Ochrana obyvatelstva se zaměřením na chemické, biologické, radiologické a jaderné
noxy a výbušniny.
S velkým zájmem uchazečů probíhá výuka studijního programu Univerzity třetího 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.
Od akademického roku 2010/2011 byl otevřen další ročník Univerzity třetího věku.
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Počet studentů na ZSF JU k 31. 10. 2010
Studijní program
B1513 – Biofyzika
B5341 – Ošetřovatelství

B5342 – Rehabilitace

B5345 – Specializace
ve zdravotnictví

B5347 – Veřejné zdravotnictví
B5349 – Porodní asistence
B6731 – Sociální politika
a sociální práce
B2825 – Ochrana obyvatelstva
B7506 – Speciální pedagogika
N5341 – Ošetřovatelství

N5342 – Rehabilitace
N5347 – Veřejné zdravotnictví
N2825 – Ochrana obyvatelstva
P5345 – Specializace
ve zdravotnictví
P5345 – Specializace
ve zdravotnictví
P5341 – Ošetřovatelství

Studijní obor
Biofyzika a zdravotnická technika
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
Radiologický asistent
Zdravotní laborant
Zdravotní laborant
Zdravotnický záchranář
Fyzioterapie
Nutriční terapeut
Ochrana veřejného zdraví
Porodní asistentka
Porodní asistentka
Sociální práce ve veřejné správě
Ochrana obyvatelstva se zaměřením
na CBRNE
Ochrana obyvatelstva se zaměřením
na CBRNE
Speciální pedagogika
Speciální pedagogika – vychovatelství
Ošetřovatelství ve vybraných klinických
oborech
Ošetřovatelství ve vybraných klinických
oborech
Rehabilitační-psychosociální péče
o postižené děti, dospělé a seniory
Rehabilitační-psychosociální péče
o postižené děti, dospělé a seniory
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

Celkem

Forma
prezenční
prezenční
kombinovaná

Počet
4
177
236

prezenční

151

kombinovaná

153

prezenční
prezenční
kombinovaná
prezenční
kombinovaná
prezenční
prezenční
prezenční
prezenční
prezenční
kombinovaná
prezenční
kombinovaná

75
39
60
50
33
83
97
34
80
70
52
61
93

prezenční

12

kombinovaná

93

prezenční
prezenční

74
64

prezenční

54

kombinovaná

75

prezenční

71

kombinovaná

71

prezenční

61

prezenční
kombinovaná

41
86

prezenční

10

kombinovaná

28

prezenční
kombinovaná

4
13
2 305

Zdravotně sociální fakulta měla celkem 6 zahraničních studentů, z toho 4 studenti studovali
v bakalářských studijních oborech a 2 studenti v navazujících magisterských studijních programech.
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Dále v rámci celoživotního vzdělávání má ZSF JU studijní program Univerzity třetího 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 skupinu s výukou probíhající v Českých Budějovicích nebo v Písku.
V rámci celoživotního vzdělávání má fakulta akreditaci ve studijním programu – Studium
v oblasti pedagogických věd – speciální pedagogika. Vzdělávací program je akreditován
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci systému dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících,
a s vyhláškou č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisí
a kariérním systémem pedagogických pracovníků.

Studijní program
9902 – Univerzita třetího věku

Studijní obor
Péče o člověka a jeho zdraví
(České Budějovice)
Člověk v přírodě a ve společnosti (Písek)
Studium v oblasti pedagogických věd –
speciální pedagogika
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Počet studentů

1998/1999
1999/2000
2000/2001
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011

299
415
524
656
826
1 192
1 526
1 758
1 863
2 035
2 182
2 390
2 305
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POČET ABSOLVENTŮ V AKADEMICKÉM ROCE 2009/2010
(přehled počtu absolventů v roce 2010)
Rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory –
tříleté bakalářské studium
Forma výuky
prezenční
kombinovaná

Počet absolventů
40
32
72

CELKEM ABSOLVENTŮ

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

Počet absolventů
26
26

CELKEM ABSOLVENTŮ

Všeobecná sestra – tříleté bakalářské studium
Forma výuky
prezenční
kombinovaná

Počet absolventů
41
59
100

CELKEM ABSOLVENTŮ

Porodní asistentka – tříleté bakalářské studium
Forma výuky
prezenční
kombinovaná

Počet absolventů
10
16
26

CELKEM ABSOLVENTŮ

Radiologický asistent – tříleté bakalářské studium
Forma výuky
prezenční
kombinovaná

Počet absolventů
9
22
31

CELKEM ABSOLVENTŮ

Zdravotní laborant – tříleté bakalářské studium
Forma výuky
prezenční

Počet absolventů
9
9

CELKEM ABSOLVENTŮ

Zdravotnický záchranář – tříleté bakalářské studium
Forma výuky
prezenční

Počet absolventů
17
17

CELKEM ABSOLVENTŮ

16

Fyzioterapie – tříleté bakalářské studium
Forma výuky
prezenční

Počet absolventů
30
30

CELKEM ABSOLVENTŮ

Ochrana veřejného zdraví – tříleté bakalářské studium
Forma výuky
prezenční

Počet absolventů
19
19

CELKEM ABSOLVENTŮ

Sociální práce ve veřejné správě – tříleté bakalářské studium
Forma výuky
prezenční
kombinovaná

Počet absolventů
14
57
71

CELKEM ABSOLVENTŮ

Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE – tříleté bakalářské studium
Forma výuky
prezenční
kombinovaná

Počet absolventů
5
48
53

CELKEM ABSOLVENTŮ

Biofyzika a zdravotnická technika – tříleté bakalářské studium
Forma výuky
prezenční

Počet absolventů
3
3

CELKEM ABSOLVENTŮ

Rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory –
navazující magisterské studium
Forma výuky
prezenční
kombinovaná

Počet absolventů
39
40
79

CELKEM ABSOLVENTŮ

Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech – navazující magisterské studium
Forma výuky
prezenční
kombinovaná

Počet absolventů
21
50
71

CELKEM ABSOLVENTŮ

17

Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví – navazující magisterské studium
Forma výuky
prezenční

Počet absolventů
23
23

CELKEM ABSOLVENTŮ

Civilní nouzová připravenost – navazující magisterské studium
Forma výuky
prezenční
kombinovaná

Počet absolventů
7
35
42

CELKEM ABSOLVENTŮ

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

Počet absolventů
4
8
12

CELKEM ABSOLVENTŮ

Celkem počet absolventů v roce 2010:

684

Zdravotně sociální fakulta měla v akademickém roce 2009/2010 celkem 684 absolventů. Z toho
457 absolventů bakalářských studijních oborů Rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti,
dospělé a seniory, Prevence a rehabilitace sociální patologie, Všeobecná sestra, Porodní asistentka,
Radiologický asistent, Fyzioterapie, Zdravotní laborant, Zdravotnický záchranář, Ochrana
veřejného zdraví a Biofyzika a zdravotnická technika. Studium ukončili první absolventi
bakalářských studijních oborů Sociální práce ve veřejné správě a Ochrana obyvatelstva se
zaměřením na chemické, biologické, radiologické a jaderné noxy a výbušniny. V navazujících
magisterských studijních oborech Rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé
a seniory, Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech, Civilní nouzová připravenost
a Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví ukončilo studium 215 absolventů.
Své studium ukončilo 12 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 dizertační 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 115 červených diplomů, z toho 63 v bakalářských
studijních oborech a 52 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 toto ocenění 4 studentům
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 1998–2010
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Počet absolventů

1998/1999
1999/2000
2000/2001
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
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2009/2010

14
54
84
96
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190
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526
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2008/2009

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEM. ROK 2010/2011
(přehled počtu uchazečů a počtu zapsaných studentů)
prezenční bakalářské studium
STUDIJNÍ
PROGRAM

Rehabilitace
Ošetřovatelství
Porodní
asistence
Specializace
ve zdravotnictví
Veřejné
zdravotnictví
Speciální
pedagogika
Sociální politika
a sociální práce
Ochrana
obyvatelstva

POČET
PŘIHLÁŠENÝCH

STUDIJNÍ OBOR

Rehabilitační-psychosociální péče
o postižené děti, dospělé a seniory
Prevence a rehabilitace sociální
patologie
Všeobecná sestra

POČET
ZAPSANÝCH

127

52

106

29

183

53

Porodní asistentka

121

19

Fyzioterapie
Radiologický asistent
Nutriční terapeut
Zdravotní laborant
Zdravotnický záchranář

207
44
117
72
123

32
18
23
20
27

58

32

Speciální pedagogika
Speciální pedagogika – vychovatelství

144
74

30
28

Sociální práce ve veřejné správě

223

30

31

–

1 630

393

Ochrana veřejného zdraví

Ochrana obyvatelstva se zaměřením
na CBRNE

CELKEM

kombinované bakalářské studium
STUDIJNÍ
PROGRAM

Rehabilitace
Ošetřovatelství
Porodní
asistence
Specializace ve
zdravotnictví
Sociální politika
a sociální práce
Ochrana
obyvatelstva

POČET
PŘIHLÁŠENÝCH

STUDIJNÍ OBOR

Rehabilitační-psychosociální péče
o postižené děti, dospělé a seniory
Všeobecná sestra

POČET
ZAPSANÝCH

152

51

197

81

Porodní asistentka

61

20

Radiologický asistent
Zdravotní laborant

47
38

19
33

166

22

71

35

732

261

Sociální práce ve veřejné správě
Ochrana obyvatelstva se zaměřením
na CBRNE

CELKEM
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prezenční navazující magisterské studium
STUDIJNÍ
PROGRAM

Rehabilitace
Ošetřovatelství
Veřejné
zdravotnictví
Ochrana
obyvatelstva

POČET
PŘIHLÁŠENÝCH

STUDIJNÍ OBOR

Rehabilitační-psychosociální péče
o postižené děti, dospělé a seniory
Ošetřovatelství ve vybraných
klinických oborech
Odborný pracovník v ochraně
veřejného zdraví

66

35

50

20

34

28

43

18

193

101

Civilní nouzová připravenost

CELKEM

POČET
ZAPSANÝCH

kombinované navazující magisterské studium
STUDIJNÍ
PROGRAM

Rehabilitace
Ošetřovatelství
Ochrana
obyvatelstva

POČET
PŘIHLÁŠENÝCH

STUDIJNÍ OBOR

Rehabilitační-psychosociální péče
o postižené děti, dospělé a seniory
Ošetřovatelství ve vybraných
klinických oborech

POČET
ZAPSANÝCH

108

30

140

34

157

39

405

103

POČET
PŘIHLÁŠENÝCH

POČET
ZAPSANÝCH

1
1

1
1

Civilní nouzová připravenost

CELKEM

prezenční doktorské studium
STUDIJNÍ
PROGRAM

Ošetřovatelství

STUDIJNÍ OBOR

Ošetřovatelství

CELKEM

kombinované doktorské studium
STUDIJNÍ
PROGRAM

Ošetřovatelství

STUDIJNÍ OBOR

POČET
PŘIHLÁŠENÝCH

POČET
ZAPSANÝCH

3
3

3
3

Ošetřovatelství

CELKEM

Celkem přihlášeno:
Celkem se zapsalo:

2 964 uchazečů
862 studentů
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Graf č. 3 Počet uchazečů o studium v letech 1998–2010
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2010/2011

Počet studentů, absolventů a uchazečů
o studium v letech 1998-2010
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14
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527
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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 2010/2011 celkem 174 lůžek.
Rozhodujícím kritériem pro ubytování studentů je vzdálenost trvalého bydliště studenta od sídla
Zdravotně sociální fakulty JU v Českých Budějovicích. Studentům přijatým 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 2010 byli ubytováni téměř všichni nově přijatí studenti.
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5. E-LEARNING
V roce 2010 jsme zaznamenali další nárůst celkového počtu vytvořených e-learningových kurzů.
Celkově disponuje naše fakulta v současné době 82 e-learningovými tituly, což znamená oproti
roku 2009 celkový nárůst o 18 e-learningových kurzů, což je zvýšení o stejný počet jako
v předchozím roce. K dosažení tohoto výsledku přispěla nemalou měrou Mgr. Zdeňka Elišková
svojí prací v oblasti metodické podpory autorů e-learningových kurzů.
Pod záštitou doc. PhDr. Jany Šemberové, CSc., byl v e-learningovém prostředí Moodle naší
fakulty v pilotní fázi testován e-learningový projekt „Konstruktivismus“, řešený na univerzitní
úrovni napříč několika univerzitami.
Většina autorů je schopna vytvořit e-learningový kurz na dobré úrovni. Bohužel však nadále
vázne komunikace vyučujících se studentem, využívání diskusních fór, využívaní možností
interaktivity prostředí Moodle atd. V tomto směru máme i nadále rezervy a je co zlepšovat.

Dynamika nárůstu vytvořených e-learningových kurzů dle kateder
Rok

2009

2010

Nárůst

Katedra klinických oborů

25+1*

26+1*

1

Katedra ošetřovatelství

10

12

2

Katedra veřejného a sociálního zdravotnictví

4

5

1

Katedra supervize a odborné praxe

10

14

4

Katedra sociální práce a sociální politiky

1

2

1

Katedra právních oborů a řízení ekonomiky

4

4

0

Katedra laboratorních metod a zdravotnické techniky

2+7*

2+7*

0

Katedra informatiky

0+3*

0+3*

0

Katedra radiologie a toxikologie

0

6

6

Katedra preklinických oborů

0

3

3

56/11

74/11

18/0

CELKEM

Vysvětlivky:
* Alternativní využití prostředí Moodle je vyjádřeno hvězdičkou. Jedná se o odkazy na jiné webové stránky,
kde má vyučující studijní materiály uloženy, nebo se jedná o jednotlivé studijní materiály (nejedná se o celý
kurz), které vyučující prostřednictvím Moodle studentům zpřístupňuje.
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6. VÝSLEDKY VĚDECKO-VÝZKUMNÉ ČINNOSTI
Rozvoji vědecko-výzkumných aktivit věnovalo v roce 2010 vedení ZSF JU stejně jako
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 doktorského studia je určena
Grantová agentura Jihočeské univerzity, která jim umožňuje řešit vědecké projekty. Pro podporu
prezentace výsledků vydává ZSF JU čtyři odborné časopisy. Vědecký časopis Journal of Applied
Biomedicine je od ročníku 6 (2008) indexovaný v databázi Web of Knowledge. Časopis Kontakt
a časopis Prevence úrazů, otrav a násilí jsou uvedené na seznamu recenzovaných neimpaktovaných
periodik vydávaných v České republice. Journal of Nursing, Social Studies and Public Health, který
vychází v anglickém jazyce, umožňuje publikování článků z oborů ošetřovatelství a zdravotních
a sociálních věd. Všechny časopisy jsou rovněž k dispozici na webových stránkách fakulty.
Významným způsobem je podporována 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
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 politika a studium lidských práv menšin žijících
v České republice.
V problematice ošetřovatelství jednoznačně dominoval výzkum vedoucí ke zvýšení kvality péče
o nemocné a ošetřovatelskou péči.
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, interakci 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 v oblasti přípravy specialistů zejména
v oblasti krizového řízení v medicíně s využitím přírodních věd za významnou, 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.
OCENĚNÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ FAKULTY


Prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc., dr. h. c., získal cenu Purpurové srdce, kterou se oceňují
osobnosti, jež se významným způsobem podílejí na péči o předčasně narozené děti.
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Mgr. Renata Havránková, Ph.D., JUDr. Božena Kučerová, Ph.D., a JUDr. Milan Kučera, Ph.D.,
dostali pamětní medaili k 10. výročí HZS ČR od ředitele HZS Jihočeského kraje za spolupráci
v oblasti vzdělávání.

Na XVII. výročním sjezdu České kardiologické společnosti (Brno, 16.–19. 5. 2010) byl oceněn
poster:
J. Hubáček, V. Adámková, D. Dlouhá, M. Šnejderlová, J. Rynekrová, R. Češka, M. Vrablík:
VARIANTY V GENECH PRO CELSR2 A CILP2 U PACIENTŮ LÉČENÝCH STATINY
A U NORMOLIPIDEMICKÝCH KONTROL
a oceněno sdělení:
J. Hubáček, V. Adámková, V. Staněk, IKEM, M. Aschermann, J. Matoušková, M. Pěnička,
J. Veselka, J. Piťha: FTO POLYMORFISMUS JAKO RIZIKOVÝ FAKTOR PRO VZNIK
KORONÁRNÍHO SYNDROMU.

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PUBLIKACE AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ FAKULTY



Monografie

Adámková, V.: Civilizační choroby – žijeme spolu. Praha: Triton, 2010, 127 s. ISBN 978-807387-413-1.
Bártlová, S., Chloubová, I., Trešlová, M.: Vztah sestra-lékař. Brno: NCO NZO, 2010, 127 s.
ISBN 978-80-7013-526-6.
Tóthová, V., Michálková, H., Scholz, P., Šedová, L., Rolantová, L., Dolák, F., Nováková, D.,
Sedláková, G., Samková, J., Trešlová, M.: Zabezpečení efektivní ošetřovatelské péče
o vietnamskou a čínskou minoritu. Praha: Triton, 2010, 191 s. ISBN 978-80-7387-414-8.
Davidová E. a kolektiv: Kvalita života a sociální determinanty zdraví u Romů v České
a Slovenské republice. – Praha: Triton, 2010, 256 s. ISBN 978-80-7387-428-5



Kapitoly v monografii

Rakouský, S., Hraška, M.: Green fluorescent protein – a proven tool for the laboratory assessment
of transformation events and a promising instrument for the monitoring of GM crops. In:
Agriculture Research and Technology. New York: Nova Science Publishers, 2010, s. 249–279,
ISBN 978-1-60741-850-4.



Publikace v časopisech s IF

Kabelac, M., Zimandl, F., Fessl, T., Chval, Z., Lankas, F.: A comparative study of the binding of
QSY 21 and Rhodamine 6G fluorescence probes to DNA: structure and dynamics. Physical
Chemistry Chemical Physics, 2010, vol. 12, no. 33, p. 9677–9684, ISSN 1463-9076. (IF 4,116)
Zölzer, F., Devi, P. U., Basu, O., Mohanty, S. P., Streffer, C.: Chromatin-bound PCNA as
S-phase marker in mononuclear blood cells of patients with acute lymphoblastic leukaemia or
multiple myeloma, Cell Proliferation, vol. 43, no. 6, p. 579–583, 2010. (IF 2,917)
26

Freitinger Skalická, Z., Racek, J., Navrátil, V., Zadinová, M., Hon, Z., Navrátil, L.: Changes in
GSH/GSSG in mice after therapeutic laser irradiation and gamma irradiation, Lasers in Medical
Science, vol. 25, Suppl. 1, p. 52, 2010. (IF 2,574)
Soukup, O., Kristofikova, Z., Proska, J., Tobin, G., Patocka, J., Marek, J., Jun, D., Fusek, J.,
Ripova, D., Kuca, K.: Novel acetylcholinesterase reactivator K112 and its cholinergic properties.
Biomed Pharmacother. 2010 Oct; 64(8): 541–545. Epub 2010 Feb 2. (IF 2,24)
Sip, M., Bystricka, D., Kmoch, S., Noskova, L., Hartmannova, H., Dedic, P.: Detection of viral
infections by an oligonucleotide microarray. Journal of virological methods, 2010, vol. 165, no. 1,
p. 64–70, ISSN 0166-0934. (IF 2,133)
Drábová, M., Velemínský, M., Toráčová, L., Pešlová, E., Velemínský, M.: Retrospective
analysis of paediatric injuries associated with water in Czech Republic in the context of the
European at Worldwide situation. Medical Science Monitor, 2010, vol. 16, no. 9, p. SC13–SC17,
ISSN 1234-1010. (IF 1,543)
Simek, J., Zamykalova, L., Mesanyova, M.: Ethics Committee or Community? Examining the
Identity of Czech Ethics Committees in the Period of Transition. J. Med. Ethics, 2010, 36 (9),
p. 548–552. (IF 1,206)
Velemínský, M., Velemínský, M. Jr., Fajfrlik, K., Kolářová, L.: Importance of screening
serological examination of umbilical blood and the blood of the mother for timely diagnosis of
congenital toxoplasmosis and toxocariasis. Neuroendocrinology Letters, 2010, vol. 31, no. 3,
p. 310–312, ISSN 0172-780X. (IF 1,047)
Velemínský, M.: Hyperreactio luteinalis in spontaneous singleton pregnancy. Neuroendocrinology
Letters, 2010, vol. 31, no. 3, p. 304–305, ISSN 0172-780X. (IF 1,047)

VÝZNAMNÉ KONFERENCE A AKCE ORGANIZOVANÉ ČI SPOLUORGANIZOVANÉ
ZSF JU
mezinárodní konference
Název: Mezinárodní vědecká konference InteRRa 9 – Metody sociální, edukační a zdravotnické
práce s etnickými a marginálními skupinami
Datum a místo konání: 6.–7. 4. 2010, České Budějovice
Název: VII. mezinárodní vědecká konference „Problematika generace 50 plus“
Datum a místo konání: 21.–22. 9. 2010, České Budějovice
celostátní konference
Název: 5. ročník konference s mezinárodní účastí – Výživa, nedílná součást léčby závažných
chorob
Datum a místo konání: 18.–19. 11. 2010, Poděbrady
Název: XII. ročník odborné konference s mezinárodní účastí – Pravda o zooterapii
Datum a místo konání: 19. 11. 2010, České Budějovice
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V roce 2010 proběhla před Vědeckou radou ZSF JU tato habilitační řízení

23. 2. 2010 – Habilitační řízení MUDr. Antonína Maliny, Ph.D., MBA, v oboru „Zdravotně
sociální péče“
Habilitační práce: Pracovní spokojenost a stabilizace zdravotních sester ve fakultní nemocnici.
Habilitační přednáška: Dopady demografického vývoje na systém zdravotní a sociální péče.
Habilitační řízení bylo zastaveno dne 23. 2. 2010 podle ustanovení § 72 odstavce 10 zákona
o vysokých školách.
úspěšná habilitační řízení
7. 9. 2010 – Habilitační řízení MUDr. Františka Vorla, CSc., v oboru „Zdravotně sociální
péče“
Habilitační práce: Akutní intoxikace etanolem u zemřelých v Jihočeském kraji v letech 1980–2009.
Habilitační přednáška: Úmrtnost v souvislosti se zneužíváním drog jako klíčový indikátor drogové
epidemiologie.
8. 12. 2010 – Habilitační řízení Mgr. Martiny Tomagové, Ph.D., v oboru „Ošetřovatelství“
Habilitační práce: Vybrané meracie nástroje v diagnostike kognitívneho deficitu seniorov
v kontexte ošetrovateľskej starostlivosti.
Habilitační přednáška: Benefity meracích nástrojov hodnotiacich kognitívne funkcie seniora pre
ošetrovateľskú starostlivosť.



V roce 2010 proběhla 4 úspěšná rigorózní řízení

1. 11. 2010 – Rigorózní řízení Mgr. Jitky Bienertové v oboru „Rehabilitační-psychosociální
péče o postižené děti, dospělé a seniory“
Rigorózní práce: Pracovní rehabilitace – podpora zaměstnanosti osob se zdravotním postižením
(disabilitou).
1. 11. 2010 – Rigorózní řízení Mgr. et Bc. Pavlíny Gangnusové v oboru „Rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory“
Rigorózní práce: Arteterapie u dětí s hyperaktivitou.
8. 11. 2010 – Rigorózní řízení Mgr. Martiny Válové v oboru „Ošetřovatelství ve vybraných
klinických oborech“
Rigorózní práce: Specifika ošetřovatelské péče u nemocného člena Církve adventistů sedmého dne.
15. 11. 2010 – Rigorózní řízení Mgr. Miloslavy Lukešové v oboru „Rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory“
Rigorózní práce: Zákon o sociálních službách z pozice pracovníka obecního úřadu obce s rozšířenou
působností.
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Grantová a projektová činnost
ZSF JU – hlavní řešitel
Název grantu či projektu
Multimediální interaktivní výukový program v oblasti
prevence úrazů pro žáky základních a středních škol
se sluchovým postižením

Zdroj

Řešitel

ESF

Drábová, M.

Letní tábor pro děti trpící enurézou a enkoprézou
Dobrovolnický program v Nemocnici České Budějovice
Letní integrační canisterapeutický tábor
Rehabilitační tábor pro děti s psychosomatickým
onemocněním
Dítě a pes – Jak žít společně bezpečně
Násilí na dětech s důrazem na neukončené i ukončené
sebepoškozování dětí
Prevence reprodukčního zdraví mladých mužů jako
podpora odpovědného rodičovství
Vliv socioekonomického statusu na úrazy dětí

MZČR – PVP

Bockscheiderová, A.,
Břízová, B.
Motlová, L.
Eisertová, J.
Velemínský, M.
Chlopčíková, M.

MZČR
Zdravotnické
programy

Průchová, D.
Kubičková, A.
Vitošová, A.

Postavení sestry v multidisciplinárním týmu

Bártlová, S.

Zajištění kulturně diferencované ošetřovatelské péče
ve vybraných minoritách v ČR
Začlenění sestry do komunitní péče zdravotnického
systému ČR a srovnání se situací ve státech EU

MZ ČR
IGA

Funkčnost rodiny ve vztahu k úrazům dětí

Tóthová, V.
Tóthová, V.
Čapková, M.

Dárcovství gamet v asistované reprodukci: psychosociální
a etické aspekty
Modelování hybridizace na DNA čipech v reálných
podmínkách
Zřízení laboratoře pro praktickou výuku předmětů
vyšetřovací metody a techniky v ochraně životního
a pracovního prostředí
Inovace stávajících počítačových učeben pro výuku
informatiky a statistiky
Perinatologie pro studující bakalářského oboru Porodní
asistentka a pro obory se zdravotně sociální problematikou
Mobilita studentů
Rozvoj speciální pedagogiky a speciální pedagogiky –
vychovatelství
Doktorský studijní program Specializace
ve zdravotnictví
Rozvoj vzdělávacích příležitostí pro osoby v pozdějším
věku
Tvorba evropské sítě pro vzdělávání s využitím
inteligentních technologií – ENOVER CZ
Rozvoj vzdělávání seniorů v rámci U3V na českých
vysokých školách
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GAČR

Konečná, H.
Šíp, M.
Vurm, V.

FRVŠ

Pavlík, P.
Velemínský, M.
Mojžíšová, A.
Šemberová, J.
Velemínský, M.

Rozvojové
projekty

Šemberová, J.
Tržil, M.
Šemberová, J.

Název grantu či projektu
Zdravotně sociální situace imigrantů a azylantů v České
republice
Biologická dozimetrie pro osoby profesně vystavené
ionizujícímu záření alfa
Prevence úrazů a násilí v dětském věku
Použití koncepčního modelu a klasifikačních systémů
v ošetřovatelské dokumentaci
Vliv omezení příjmu soli a diety DASH u adolescentů
s vysoce normálním krevním tlakem a efekt soli
s vyšším obsahem draslíku (Kardisal) na krevní tlak
(Intervenční studie)
Program Pět P
Program Pět P i v roce 2010

Zdroj

Řešitel

MŠMT COST

Dvořáková, J.

MŠMT NPV2

Zölzer, F.
Velemínský, M.
Tóthová, V.

GA JU
Průchová, D.
Jihočeský kraj
Magistrát města
ČB

Břízová, B.
Břízová, B.

ZSF JU jako spoluřešitelské pracoviště
Název grantu či projektu
Funkční genomika a proteomika ve šlechtění rostlin
Konstruktivismus v praxi vysokých škol
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Zdroj

Spoluřešitel

Výzkumné
centrum 1M

Rakouský, S.

OP VK

Šemberová, J.

7. ZAHRANIČNÍ AKTIVITY
Aktivity oddělení zahraničních vztahů ZSF za rok 2010
Studentské mobility
V roce 2010 vyjelo na zahraniční stáž či pobyt v rámci všech typů zahraničních programů celkem
47 studentů a studentek, což je o 7 méně než v r. 2009. V meziročním srovnání počet výjezdů
odpovídá roku 2007.
Většina zahraničních stáží studentů ZSF JU se uskutečnila díky Programu Erasmus a fondu
Mimořádného stipendia ZSF JU. Celkem 22 výjezdů studentů spadá do mimořádných stipendií
a stejný počet – 22 výjezdů – připadá na Program Erasmus.
I když se ZSF JU stala v uplynulých letech etablovaným partnerem v oblasti rozvojové
spolupráce, do všech destinací pod záštitou Rozvojových programů MŠMT vycestovali v r. 2010
pouze 4 studenti. V roce 2009 však vyjelo 20 studentů. Tento razantní pokles nebyl způsoben
nezájmem ze stran studentů, ale omezenou sumou přidělených prostředků.
OZV ZSF JU se snažilo vyrovnat tento rozdíl právě vyčleněním prostředků z mimořádných
stipendií, a proto je počet výjezdů na mimořádné stipendium ve srovnání s minulými lety výrazně
vyšší. Mimořádné stipendium bylo také přiděleno studentům, kteří se účastnili různých
krátkodobých seminářů, konferencí v souladu se studijními programy ZSF JU.
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Graf č. 1 Porovnání celkového počtu zahraničních studentských mobilit v letech 2002 až 2010

Počet studentů a studentek ZSF přijatých na zahraniční stáž, pobyt či jejich účast na
konferencích je mezi jednotlivými zeměmi odlišný. Odůvodněním jsou následující faktory: rozsah
a podmínky smlouvy se zahraničním partnerem, možnosti přijímající organizace, požadavky
oborových koordinátorů ZSF JU, samotný zájem studentů a studentek.
Partnerské organizace, které stabilně přijímají studenty, pocházejí z Finska, Slovenska,
Rakouska, Thajska, Namibie. V průběhu r. 2010 byla hlouběji rozvinuta spolupráce s Rakouskem,
byl navázán nový kontakt FH Campus Wien. V roce 2010 se rovněž projevilo úsilí z předešlých let,
které se zaměřovalo na prohloubení vztahů s německy mluvícími zeměmi.
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Thajsko; 2

Zambie; 1
Finsko; 8

Švédsko; 3
Slovensko; 4

Namibie; 4

Rusko; 2

Rakousko; 11

Německo; 13

Graf č. 2 Zahraniční stáže a pobyty studentů ZSF JU v r. 2010

Program Erasmus
Celkem 22 studentů a studentek ZSF JU vycestovalo v rámci programu Erasmus v roce 2010 na
studijní pobyty a stáže v obvyklé délce tří měsíců.
Pracovní stáž Erasmus v zahraničí vykonalo 20 studentů a studentek. Na partnerské univerzitě
studovaly v rámci studijního pobytu Erasmus 2 studentky.
Partnery ZSF JU v programu Erasmus byly jak organizace univerzitního a vysokoškolského
typu, tak i organizace občansko-veřejné sféry.
Organizace univerzitního a vysokoškolského typu: FH Campus Wien, Kemi-Tornio University
of Applied Science.
Organizace občansko-veřejné sféry: Evangelisches Jugend- und Fürsorgewerk Lazarus Berlín,
Horská záchranná služba Vysoké Tatry, Liptovská nemocnice s poliklinikou Liptovský Mikuláš,
Klinikum Passau, Landeskrankenhaus Freistadt, Rakousko.
Studenti ZSF JU v rámci programu Erasmus vycestovali do 4 různých destinací, a to do Finska
(8 studentů), Rakouska (7 studentů), Slovenska (4 studenti) a Německa (3 studenti).
Rozvojové programy MŠMT
V roce 2010 absolvovali zahraniční odborné stáže v rámci projektu mobilit Rozvojových programů
MŠMT 4 studenti v celkovém rozsahu 10 měsíců. Výše stipendia na studenta činila 15 000
korun/měsíc. Celková částka 150 000 Kč, přidělená z prostředků v rámci Rozvojových programů
MŠMT, byla vyčerpána. Pro srovnání uvádíme částku poukázanou na ZSF JU pro rok 2009, jež
činila 780 000 Kč.
Studenti ZSF JU v rámci Rozvojových programů vycestovali na odborné stáže do 2 destinací: do
Namibie (3 studenti) a Ruska (1 student).
Mimořádné stipendium
OZV ZSF v r. 2010 podpořilo prostřednictvím mimořádných stipendií kromě krátkodobých výjezdů
studentů (např. konference, semináře) i výjezdy dlouhodobého charakteru. Mohly být tak
uskutečněny odborné stáže, které dříve byly hrazeny z Rozvojových programů MŠMT.
Výjezdy dlouhodobého charakteru trvaly obvykle 3 měsíce a směřovaly do destinací: Thajsko
(2 studentky), Namibie (1 studentka), Zambie (1 studentka) a Rusko (1 student).
Krátkodobé výjezdy zahrnovaly účast studentů na seminářích a konferencích EJF Haus
Silberbach, Německo (11 studentek), International Week s místem konání na Umea University,
Švédsko (3 studenti), FH St. Pölten, Rakousko (4 studenti).
Mimořádné stipendium slouží k pokrytí základních přímých nákladů souvisejících s realizací
záměru studentů, tedy např. cestovné, ubytování – ostatní náklady si studenti hradí sami.
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Účast doktorandů ZSF na zahraničních akcích v rámci OZV ZSF JU
Mezi nejvýznamnější konference a studijní pobyty, jichž se zúčastnili doktorandi ZSF JU v roce
2010 patří:
▪ Konference „Děti jako zboží“ EJF Lazarus – Silberbach
1 studentka
▪ International Week: University Umea
2 studentky
▪ Konference Malaga, Španělsko
1 studentka
Aktivity OZV ZSF JU spojené s mobilitou studentů
Zahraniční cesta Bc. Bradáče a dr. Trešlové do Klinikum Passau vytvořila rámec činností pro
praktikanty ZSF JU. Byl nalezen soulad mezi potřebami příslušných oddělení v Klinikum Passau
a požadavky vyplývající z programu Ošetřovatelství, resp. oboru Všeobecná sestra. V červnu 2010
vycestovala na tříměsíční odbornou stáž Erasmus jedna studentka.
V červnu 2010 vyjely ing. Bártová a paní Schneiderová na školení v rámci programu Erasmus.
Navštívily partnerskou univerzitu Hochschule Bremen v SRN. Zúčastnily se zde jednání týkající se
studijního programu v anglickém jazyce Health and Social Care Management. Hochschule Bremen
je jednou ze tří univerzit, které tento program vytvořily, třetí univerzitou participující na tomto
programu je Univerzita v Lublani, Slovinsko. Další jednání se týkala budoucí spolupráce mezi
našimi univerzitami v rámci programu Erasmus – pracovní stáže studentů.
Na začátku akademického roku 2010/11 OZV ZSF uspořádalo ve spolupráci se stážisty výstavu
věnovanou odborným stážím v německy mluvících zemích. Výstava byla instalována ve vstupní
hale budovy ZSF JU „Uran“, J. Boreckého 27. Během měsíce října se mohli studenti ZSF JU
seznámit s průběhem stáže na FH Campus Wien (obor Fyzioterapie), LKH Freistadt (obor Porodní
asistentka), EJF Berlín (obor Rehabilitační-psychosoc. péče), Klinikum Passau (obor Všeobecná
sestra).
OZV ZSF JU se opět snažilo motivovat studentky a studenty ZSF JU k výjezdu do zahraničí
prostřednictvím informačního semináře o nabízených zahraničních studijních pobytech a stážích
v akad. roce 2010/11. Na semináři sami studenti a studentky pomocí prezentace seznamují své
kolegy a kolegyně s průběhem zahraniční stáže, pobytu. Pro seminář byla zaktualizována brožura
pod názvem „Zahraniční studijní pobyty a stáže pro studenty ZSF JU“. Brožura má usnadnit
studentům a studentkám orientaci v nabídkách, rovněž jim zprostředkovává nezbytné informace.
Na základě opětovného poukázání na velmi slabé komunikační schopnosti a špatnou odbornou
znalost cizího jazyka ze strany našich partnerů LKH Freistadt a Kemi-Tornio University of Applied
Sciences byly na OZV ZSF opět zahájeny přípravné semináře k výjezdu studenta.
Na národní konferenci „Vyhodnocení dosavadní činnosti v užívání dokumentů Europass“,
23. 11. 2010, vystoupil Bc. Marian Bradáč s prezentací o využívání dokumentů Europass pro
vyjíždějící studenty na ZSF JU. OZV ZSF JU bylo Národním centrem Europass, Národním ústavem
odborného vzdělávání při MŠMT vysoce hodnoceno v rámci vysokoškolského systému za praktické
využívání dokumentů Europass. V roce 2010 bylo vydáno studentům ZSF JU celkem 22 kusů
Europass Mobility.
Pobyty zahraničních studentů na ZSF JU
Ve srovnání s rokem předchozím klesl počet přijíždějících studentů a studentek. Kromě malého
zájmu ze stran partnerských univerzit se projevila i jedna ze slabých stránek ZSF JU v přijímání
zahraničních studentů a studentek. Řada kateder nenabízela dosud soustavné vedení konzultací
v angličtině či v jiném světovém jazyce, dále bylo velmi těžké zkoncipovat u řady oborů studijní
program tak, aby se shodoval s požadavky zahraniční partnerské univerzity.
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Reciproční výměny
V rámci recipročních výměn se uskutečnila v r. 2010 dvoutýdenní odborná stáž orientovaná na obor
Radiologie a civilní nouzovou připravenost 4 studentek z Russian State Hydrometeorological
University Sankt-Petěrburg. Za účasti studentek s aktivním přispěním pracovníka OZV Bc. M.
Bradáče byl dokončen projekt FRVŠ č. 1509/2007 elektronického slovníku odborných výrazů.
Projekt realizovala katedra radiologie a toxikologie ZSF JU.
V oboru ošetřovatelství absolvovaly na odděleních českobudějovické nemocnice dvouměsíční
odbornou stáž 2 studenty z North West University v Potchefstroomu. Program stáže pro studentky
sestavili zaměstnanci katedry Ošetřovatelství.
Program Erasmus
Pod záštitou programu Erasmus byl přijat v letním semestru akad. roku 2010/11 student z Prešovské
univerzity na čtyřměsíční studijní stáž zaměřenou na obor Fyzioterapie.
Zahraniční studenti – soustavné studium na ZSF JU
Do studijních programů prezenčního i kombinovaného studia, bakalářských a magisterských oborů
v českém jazyce se pro předešlý akademický rok zapsalo celkem 13 zahraničních studentů. Země
původu studentů jsou např. Peru, Afgánistán, Mongolsko, Rusko, Kamerun, Zambie, Slovensko.
Zahraniční cesty na ZSF
V r. 2010 bylo uskutečněno celkem 92 zahraničních cest akademických a pedagogických
pracovníků. Cílem zahraničních mobilit akademických pracovníků ZSF JU byly účasti na
konferencích, seminářích a jednáních.
Tabulka č. 1 Vyjíždějící pedagogičtí a akademičtí pracovníci v r. 2010
Počet vyjíždějících pedagogů ZSF
Zahraniční cesty
OZV B

Granty, projekty

ERASMUS

Vyjíždějící
pedagogové celkem

46

24

22

92

Zahraniční cesty byly realizovány v 24 různých zemích světa. Nejčastěji zaměstnanci ZSF
směřovali na Slovensko, do Německa, Maďarska a Itálie. Kromě evropských zemí plnili své úkoly
i např. v USA, Kanadě, Austrálii a Jižní Koreji.
Nejvýznamnější zahraniční cesty:
▪ návštěva zástupců ZSF JU na zastupitelském úřadě ČR při Svatém stolci, jednání
o spolupráci s představiteli Papežského institutu Jana Pavla II., jednání s Caritas
Internationalis – Vatikán, Itálie;
▪ konference společnosti „European Association of Schools of Social Work – Strassbourg,
Francie;
▪ konference „3rd International Nurse Education Conference“ – Sydney, Austrálie;
▪ Evropský kongres radiologů – Wien, Rakousko;
▪ Evropská konference „Philosophy of Medicine and Health Care“ – Zagreb, Chorvatsko;
▪ Konference pod „European Society of Human Reproduction and Embryology“ – Řím, Itálie;
▪ Jednání na Evropském úřadu pro bezpečnost potravin (ESPA) – Parma, Itálie.
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Pobyty zahraničních pracovníků na ZSF JU
V průběhu roku 2010 pobývalo na ZSF JU celkem 21 zahraničních akademických pracovníků
a pedagogů. Tito zahraniční hosté pocházeli z Belgie, Finska, Maďarska, Nizozemí, Turecka
a Slovenska. Jednalo se o krátkodobé návštěvy za účelem jednání o spolupráci s příslušnými
katedrami.
Tabulka č. 2 Přijíždějící pedagogičtí a akademičtí pracovníci v r. 2010
Počet přijíždějících pedagogů
Leonardo
OZV A
ERASMUS
da Vinci
2

10

9

Přijíždějící
pedagogové celkem
21

Nejvýznamnější zahraniční návštěvy na ZSF JU:
▪ návštěva turecké delegace z Amasya University za účelem seznámení se systémem studia
v ČR v oblasti ošetřovatelství;
▪ na mezinárodním workshopu pořádaného ZSF přijali účast dva hosté z Belgie, kteří
vystoupili s příspěvkem týkajícím se neschopnosti práce a návratu do zaměstnání;
▪ v rámci učitelské mobility Erasmus 2 hosté z Kemi-Tornio University of Applied Science
projednávali na ZSF JU další možnosti spolupráce v oblasti fyzioterapie a práce s uprchlíky
a migranty;
▪ učitelskou mobilitu Erasmus za účelem výuky na ZSF rovněž využili tři pedagogové ze
Slovenska, a to v oblasti veřejného zdravotnictví, sociologie, radiologie a toxikologie;
▪ v rámci učitelské mobility byla koncipována také návštěva 2 pedagogů z Nizozemí,
University Medical Center Groningen – pro oblast nukleární kardiologie, onkologie
a infekční medicíny;
▪ jedna vyučující z Maďarska, Debrecen University, v rámci učitelské mobility Erasmus
představila systém vzdělávání v oblasti ošetřovatelství v Maďarsku.
Uzavřená jednání a nové smlouvy o spolupráci v r. 2010
V roce 2010 na základě Bilaterální smlouvy Erasmus s FH Campus Wien vyjely na pracovní stáž
Erasmus první dvě studentky oboru Fyzioterapie. Pracovní stáž se ukázala být velmi úspěšnou po
studijní i profesní stránce. OZV ZSF JU zahájilo jednání s FH Campus Wien o možnosti studijních
pobytů Erasmus. Tato jednání byla uzavřena Bilaterální smlouvou Erasmus – studijní pobyt na léta
2010–13. Studijní plán oboru Sociální práce vyučovaného na FH Campus Wien vykazuje řadu shod
se studijním plánem programu Rehabilitace, obsah předmětů také do velké míry odpovídá
požadavkům pedagogů ZSF JU. V zimním semestru akademického roku 2010 byly přijaty na
studijní stáž Erasmus na FH Campus Wien dvě studentky oboru Prevence a rehabilitace sociální
patologie.
V průběhu roku 2010 byl hledán nový adekvátní partner za organizaci Czech Aid NGO pro
zachování spolupráce a udržení postavení ZSF JU v Zambii. Nová smlouva s organizací Njovu,
o. p. s., Brno zajistila působení ZSF JU v Lusace a přilehlých oblastí. V rámci této nové spolupráce
vyjede do regionu první studentka ZSF Eva Bucharová na tříměsíční pracovní stáž. Stáže svým
zaměřením odpovídají studijnímu programu Rehabilitace, Speciální pedagogika a možným nově
akreditovaným oborům zaměřujícím se na sociální práci a pomoc.
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Smlouva uzavřená v roce 2010 s Ministerstvem zdravotních a sociálních služeb Republiky
Namibie umožnila ZSF JU nadále rozvíjet své aktivity v Namibii. Tato smlouva nahrazuje smlouvu
s organizací Člověk v tísni. Na základě této smlouvy může ZSF JU působit v nemocnici ve městě
Keetmanshoop. V průběhu roku 2010 v této nemocnici praktikovali 4 studenti, a to z oboru
Fyzioterapie (1 student), Porodní asistentka (1 studentka), Prevence a rehabilitace sociální patologie
(1 studentka), Rehabilitační-psychosociální péče (1 studentka).
Pouze na období stáže studentů a studentek oboru Zdravotnický záchranář byla uzavřena
smlouva s Horskou záchrannou službou, Horný Smokovec, Vysoké Tatry a Liptovskou nemocnicí
s poliklinikou Liptovský Mikuláš.
Předpokládaná jednání v průběhu r. 2011 za účelem mezinárodní spolupráce ZSF JU
V roce 2010 byly zahájeny činnosti, které by v průběhu roku 2011 měly být uzavřeny vzájemným
setkáním partnerů. Cílem jednání je podpora a posílení vzájemných vztahů.
▪ Namibie – návštěva dr. Verkhushi a tří dalších zástupců z nemocnice ve městě Keetmanshoop
za účelem upevnění spolupráce;
▪ JAR – projednání další spolupráce s North-West University, Potchefstroom;
▪ USA – projednání další spolupráce mezi ZSF JU a Clemson University pod patronací dr.
Vackové, KSU;
▪ Vatikán – návštěva hostů z Vatikánu pod záštitou děkanky prof. Tóthové a prof. Velemínského;
▪ Thajsko – rozšíření praxí pro studenty sociálních oborů na Chiang Mai University.
Aktivity Oddělení zahraničních vztahů ZSF za rok 2010 s přihlédnutím k dlouhodobému
záměru ZSF JU
Pro rok 2010 získala ZSF JU pro mezinárodní mobilitu studentů ZSF v rámci decentralizovaných
rozvojových projektů celkem 150 000 Kč. Veškeré finanční prostředky byly využity. Prostředky
byly vyplaceny studentům formou stipendia na pokrytí nezbytných výdajů souvisejících se
zahraničními stážemi.
V roce 2010 bylo předloženo v rámci decentralizovaných rozvojových projektů ZSF pro rok
2011 celkem 10 projektů, z nichž se jich 5 týkalo aktivit na nadnárodní úrovni. Vedením JU byly
schváleny tyto projekty:
▪ mobilita studentů ZSF JU;
▪ vytvoření marketingové strategie zaměřené na propagaci studijních oborů v angličtině;
▪ krátkodobé působení dvou zahraničních pedagogů;
▪ rozvoj spolupráce s univerzitou v Berlíně a navázání nových kontaktů v Jihoafrické
republice.
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8. ČINNOST ODDĚLENÍ PRO DOKTORSKÁ STUDIA
Složení oddělení v roce 2010:
Vedoucí oddělení:
Studijní referentka oddělení:

Mgr. Petra Zimmelová, Ph.D.
Mgr. Andrea Březinová

Oddělení pro doktorská studia se zabývalo zajištěním průběhu studia v doktorském studijním
programu Specializace ve zdravotnictví, studijním oboru Prevence, náprava a terapie zdravotní
a sociální problematiky dětí, dospělých a seniorů a v doktorském studijním programu
Ošetřovatelství. Oba studijní programy jsou realizovány ve spolupráci s Univerzitou Pardubice,
Fakultou zdravotnických studií. Oborová rada studijních programů zasedá 2× ročně. Na podzimních
zasedáních jsou pravidelně vyhodnocovány individuální studijní plány studentů. Na podzimním
zasedání v roce 2010 oborová rada konstatovala, že většina studentů řádně plní naplánované úkoly.
Studenti prezenčního studia postupují studiem úspěšně. Ke kontrole studentů slouží elektronická
databáze, do které student vkládá doklady o své vědecko-výzkumné činnosti (publikace, konference
apod.). V závěru roku 2010 byl po schválení VR ZSF JU a AS ZSF JU předložen k akreditaci
MŠMT nový doktorský studijní program Rehabilitace.
Počty studentů (stav k 28. 2. 2011):
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Prevence, náprava a terapie zdravotní a sociální problematiky dětí, dospělých
a seniorů
Ročník

Prezenční studium

Kombinované studium

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

0
4
5
1
0

0
10
9
11
0

Celkem studentů/
ročník
0
14
14
12
0

10

30

40

Studijní program: Ošetřovatelství
Ročník

Prezenční studium

Kombinované studium

1.
2.
3.
Celkem studentů/
forma studia

1
0
3
4

3
6
4
13
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Celkem studentů/
ročník
4
6
7
17

Obhajoby dizertačních prací ve studijním oboru Prevence, náprava a terapie zdravotní a sociální
problematiky dětí, dospělých a seniorů se uskutečnily v těchto termínech: 10. 5. 2010; 30. 6. 2010;
21. 9. 2010; 22. 9. 2010.
Seznam studentů a dizertačních prací obhájených na ZSF JU v doktorském studijním programu
Specializace ve zdravotnictví, oboru Prevence, náprava a terapie zdravotní a sociální problematiky
dětí, dospělých a seniorů.
10. 5. 2010



doc. Katalin PAPP R.N MA. – Holistic aspects in the elderly care
doc. Dr. László HORVÁTH MA. – Social Help for Disabled Children and their Families

30. 6. 2010




Mgr. Veronika BENEŠOVÁ – Možnosti soužití homosexuálních párů v zemích Evropské unie
Mgr. Hana FRANCOVÁ – Možnosti eliminace rizik predikujících sociální exkluzi rodin s dětmi
se zdravotním postižením
Mgr. Bohdana BŘÍZOVÁ – Zhodnocení efektivity sociálně preventivního programu Pět P
v České republice a jeho vývoj

21. 9. 2010




Mgr. Lenka ŠEDOVÁ – Životní styl a kardiovaskulární onemocnění
Mgr. Helena MICHÁLKOVÁ – Problematika uspokojování potřeb klienta se stomií
Mgr. Radka ŠULISTOVÁ – Interaktivní chování a komunikace s klientem v pomáhajících
profesích ve zdravotně sociální sféře

22. 9. 2010






Mgr. Veronika ŠIMEČKOVÁ – Využití prvků alternativní pedagogiky Marie Montessori pro
děti ulice v Zambii
MUDr. Petr PTÁK – Změna životního stylu u klientů po rekonstrukční cévní operaci tepen
dolních končetin
Mgr. Hana MATLASOVÁ – Praktické využití metody Mezinárodní klasifikace funkčních
schopností, disabilty a zdraví v hodnocení celkové situace (tělesné, psychické, sociální
a pracovní) u osob s roztroušenou sklerózou
PhDr. Marek ZEMAN – Klasifikace pacientů s Bechtěrevovou chorobou dle ICF

Grantová agentura JU – projekty řešené studenty doktorského studijního programu ZSF JU
v roce 2010 (student DSP – hlavní řešitel):


Mgr. Dominika Průchová – Vliv omezení příjmu soli a diety DASH u adolescentů s vysoce
normálním krevním tlakem a efekt soli s vyšším obsahem draslíku (Kardisal) na krevní tlak
(Intervenční studie)
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SLOŽENÍ 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. Josef Donát, DrSc.
prof. MUDr. Jiří Dunovský, DrSc.
prof. MUDr. Arnošt Pellant, DrSc.
prof. MUDr. Ladislav Šoltés, DrSc., dr. h. c.
prof. MUDr. Svetozar Dluholucký, CSc.
prof. PhDr. Jan Keller, CSc.
prof. MUDr. Štefan Krajčík, CSc.
prof. MUDr. Jozef Novotný, CSc.
prof. Ing.Václav Řehout, CSc.
prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D.
prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc.
doc. MUDr. Věra Adámková, CSc.
doc. MUDr. Karel Havlíček, CSc.
doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D.
doc.MUDr. Lubomír Kukla, CSc.
doc. PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D.
doc. PhDr. Jana Šemberová, CSc.
doc. MUDr. Vladimír Vurm, CSc.
doc. MUDr. Helena Zavázalová, CSc.

Oborová rada studijního programu Ošetřovatelství
Předseda oborové rady:
prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D.
Členové oborové rady:
prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc.
prof. MUDr. Arnošt Pellant, DrSc.
prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc.
doc. PhDr. Sylva Bártlová, Ph.D.
doc. PhDr. Mária Boledovičová, Ph.D.
doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.
doc. PhDr. Darja Jarošová, CSc.
doc. PhDr. Jaroslav Koťa, CSc.
doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc.
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9. HODNOCENÍ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
Složení oddělení v roce 2010:
Vedoucí oddělení:
Odborná referentka oddělení:

Ing. Renata Švestková, Ph.D.
Mgr. Andrea Březinová

1. Plnění hlavních úkolů oddělení
Vzdělávání shodné s akreditovanými studijními programy
V letním semestru AR 2009/10 zajišťovalo oddělení výuku studentů v rámci oborů:
a) Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Sociální práce ve veřejné správě – 2. ročník – SPK CŽV
Typ studia: bakalářský
Forma studia: kombinovaná, celoživotní vzdělávání
Počet: 6 účastníků
b) Studijní program: Rehabilitace
Studijní obor: Rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory –
2. ročník – RPBK CŽV
Typ studia: bakalářský
Forma studia: kombinovaná, celoživotní vzdělávání
Počet: 3 účastníci
Oddělení pro celoživotní vzdělávání ZSF JU organizačně zajišťovalo průběh krátkodobých kurzů,
v roce 2010 byly realizovány dva kurzy.
Kurzy 6hodinové
Název kurzu
Syndrom vyhoření
Celkem účastníků

Termín konání
2. 2. 2010

Počet účastníků
8
8

Termín konání
12. 11. 2010

Počet účastníků
6
10

Kurzy 16hodinové
Název kurzu
Prevence kriminality
Celkem účastníků
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10. ČINNOST EDIČNÍHO A DISTRIBUČNÍHO ODDĚLENÍ
Složení oddělení v roce 2010:
Vedoucí oddělení:
Ostatní členové oddělení:

Ing. Eva Ježková
PhDr. Jan Vitoň, Ph.D. (odborná a technická redakce)
Hana Havlíčková (administrativní činnost, technická redakce,
zpracovatelská činnost)
Zuzana Straková (odborná a technická redakce,
zpracovatelská činnost)

1. Vydavatelská činnost
Ediční oddělení zajišťovalo kompletní přípravu skript, časopisů, ostatních publikací (propagační
materiály, logbooky, programy ke konferencím, ...) pro tisk, což v praxi znamenalo nejčastěji
standardní dvojí (zpravidla však podle kvality textu i trojí, čtverou a další) korekturu textu,
vytipování recenzentů a vyžádání si recenzí, editaci textu, zajištění anglickojazyčného resumé apod.
Technicky organizovalo chod redakcí k jednotlivým časopisům – příjem příspěvků,
zprostředkování recenzního řízení, zprostředkování komunikace s autory jednotlivých příspěvků.
Zajišťovalo a organizovalo jednání redakční rady. Připravovalo časopisy k tisku – jejich
kompletování, editaci, zprostředkovávalo překlady abstrakt.
Dále ediční oddělení zajišťovalo přípravu monografií pro nakladatelství Triton a korigovalo
jejich vydání (provádělo jazykové korektury, zprostředkovávalo recenzní řízení).
Nově navázalo spolupráci se ZF JU – podílelo se na přípravě jejich časopisu Journal of
Agrobiology pro tisk. Provádělo sazbu a technickou redakci.
2. Distribuční činnost
Ediční oddělení také zajišťovalo distribuci monografií, časopisů a učebních materiálů pro studenty.
Distribučními místy jsou: prodejna skript JU, knihkupectví KOPP, knihkupectví Elim v Písku.
Zejména studentům kombinovaného studia byl také umožněn nákup formou objednávek přímo ve
studovně ZSF JU, J. Boreckého 27, České Budějovice. Všechny vydané publikace, učební materiály
a časopisy byly zájemcům nabízeny také prostřednictvím internetových stránek fakulty. Studenti
měli na našich stránkách k dispozici katalog učebních materiálů i s krátkými anotacemi a s cenami.
PUBLIKACE VYDANÉ EDIČNÍM A DISTRIBUČNÍM ODDĚLENÍM V ROCE 2010
Skripta

▪
▪
▪
▪

Kalousová, J.: Der menschliche Körper, 1. vydání, 2007, dotisk 2010, 71 s. ISBN 978-80-7040956-5.
Hubík, S.: Hypotéza, 1. vydání, 2006, dotisk 2010, 80 s. ISBN 978-80-7040-842-1.
Sák, P.: Vybrané kapitoly z gynekologie pro porodní asistentky, 1. vydání, 2010, 82 s. ISBN
978-80-7394-235-9.
Stránský, M., Ryšavá, L.: Fyziologie a patofyziologie výživy, 1. vydání, 2010, 182 s. ISBN
978-80-7394-241-0.
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Ostatní publikace – sborníky, brožury, …

Sborníky
▪ Adámková, V., Hubáček, A. (eds.): Sborník abstrakt – Výživa – nedílná součást léčby
závažných chorob, 1. vydání, 2010, 48 s. ISBN 978-80-7394-238-0.
▪ Drábová, M., Eisertová, J., Prokešová, R. (ed.): Ústav sociální práce, 1. vydání, 2010, 67 s.
ISBN 978-80-7394-203-8.
▪ Eisertová, J., Bursová, Z. (eds.): Pravda o zooterapii 2009, XI. ročník – CD sborník, ISBN 97880-7394-201-4.
▪ Kadlecová, E.: Šikana očima dětí, 1. vydání 2010, 186 s. ISBN 978-80-7394-199-4.
▪ Rosková, L. (ed.): Nenásilí – CD sborník příspěvků a zajímavých doprovodných dokumentů
z diskusního semináře na téma Nenásilí.
▪ Švestková, R. (ed.): Dítě a zdravý životní styl – CD sborník ze 3. ročníku odborné
interdisciplinární konference.
Ostatní publikace
▪ Ahoj študáku v prváku (příručka pro studenty 1. ročníků)
▪ Akademický rok 2010–11
▪ Logbook praktické výuky pro studijní obor Porodní asistentka
▪ Logbook praktické výuky – katedra radiologie
▪ Výroční zpráva 2009
Propagační a informační materiály
▪ skládačky ZSF JU, postery
Publikace korigované edičním a distribučním oddělením v roce 2010 – Nakladatelství Triton –
„Edice ZSF JU“
Monografie
▪ Tóthová, V. a kol.: Zabezpečení efektivní ošetřovatelské péče o vietnamskou a čínskou
minoritu, 1. vydání, 2010, 196 s. ISBN 978-80-7387-414-8.
▪ Adámková, V.: Civilizační choroby – žijeme spolu, 1. vydání 2010, 136 s. ISBN 978-80-7387413-1.
▪ Sedláková, G., Kalátová, D.: Vybrané ošetřovatelské modely a týrané dítě, 1. vydání, 2010,
144 s. ISBN 978-80-7387-412-4.
▪ Davidová, E. a kol.: Kvalita života a sociální determinanty zdraví u Romů v České a Slovenské
republice, 1. vydání, 2010, 256 s. ISBN 978-80-7387-428-5.
Periodika vydaná edičním a distribučním oddělením v roce 2010
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Kontakt (1/2010, 2/2010, 3/2010, 4/2010)
Prevence úrazů otrav a násilí (1/2010, 2/2010)
Journal of Applied Biomedicine (1/2010, 2/2010, 3/2010, 4/2010)
Journal of Nursing, Social and Public Health (1–2/2010, 3–4/2010)
Quo vadis (1/2010)
Journal of Agrobiology (1/2010, 2/2010) – zajištění technické redakce, sazby, zprostředkování
tisku
Journal of Health Sciences Management and Public Health – časopis byl zrušen, došlo
k rozvázání spolupráce s příslušnými zahraničními univerzitami
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Časopis Kontakt, Prevence úrazů, otrav a násilí a Journal of Applied Biomedicine jsou na
seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice. Tyto
časopisy byly v roce 2010 excerpovány v Bibliographia medica Čechoslovaca (BMČ). Časopis
Kontakt navíc úspěšně prošel kontrolou Rady pro výzkum, vývoj a inovaci.
Ediční a distribuční oddělení pracovalo na zaregistrování online verzí pro časopisy – Kontakt,
Prevence úrazů, otrav a násilí a časopisu Journal of Nursing, Social and Public Health. Tyto
časopisy budou mít své online verze od ledna 2011.
Časopis Journal of Applied Biomedicine je vydáván v tištěné a elektronické formě. Přijímána je
třetina z nabídnutých rukopisů, téměř výlučně v revidované podobě podle připomínek recenzentů.
Rukopisy většinou recenzují zahraniční odborníci. Publikované citovatelné články mají vždy
indentifikátor DOI. Citace ve vydaných článcích a citace v zahraničních prestižních časopisech
odkazující na náš časopis jsou ve spolupráci s nakladatelstvím Versita vzájemně online
prolinkovány, toto nakladatelství také zajišťuje prolinkování na plné texty článků v J Appl Biomed
z mezinárodních databází. Časopis je indexován v ISI Web of Knowledge, Scopus, Embase,
Chemical Abstracts a dalších významných bibliografických databázích. Průměrná citovanost činí
nyní podle ISI WoK 2,08 citace/článek publikovaný v J Appl Biomed v roce 2008, pro rok 2009
činí 2,23 citace/článek. Za celou dobu vydání je nyní podle ISI WoK citováno 69 článků z J Appl
Biomed v 542 publikacích. Online verzi na serveru ZSF si čte denně několik desítek čtenářů.
Nejčastěji si články J Appl Biomed ze serveru ZSF stahují do svého počítače čtenáři z amerických
univerzit.
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11. HODNOCENÍ ČINNOSTI V PŮSOBNOSTI TAJEMNÍKA FAKULTY
EKONOMICKÁ ČÁST
Hospodaření Zdravotně sociální fakulty JU probíhalo v roce 2010 plně v souladu se schváleným
rozpočtem a vytvářelo podmínky pro naplňování Dlouhodobého programu rozvoje.
I přes pokles příjmové položky příspěvku na výuku a tvůrčí činnost o 1 059 tis. Kč a poklesu
celkových příjmů fakulty o 7 816 tis. Kč se podařilo dosáhnout vyrovnaného hospodaření fakulty.
Fakultní rozpočet byl v roce 2010 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 a vnitřními předpisy
JU. Na počátku roku 2010 došlo k centralizaci zpracování ekonomických agend na rektorát JU, kam
přešly dvě pracovnice ekonomického oddělení fakulty.
Ekonomické oddělení ZSF JU i v tomto roce 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. Výsledky hodnocení
pravidelně předkládalo vedení fakulty a měsíční čerpání rozpočtových prostředků zasílalo vedoucím
kateder, specializovaným oddělením fakulty a řešitelům projektů, jakož i osobám odpovědným za akce
doplňkové činnosti.
Ke zpracování jednotlivých účetních operací byl využíván celouniverzitní výpočetní program
iFISC.
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 2010 docílit kladného
hospodářského výsledku.
Celkový objem neinvestičních příjmů v roce 2010 na ZSF JU činil 142 005 tis. Kč, což je oproti
roku 2009 pokles o 7 816 tis. Kč. Vývoj celkových neinvestičních objemů Zdravotně sociální fakulty
JU v letech 2000 až 2010 ukazuje graf č. 1.
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Graf č. 1 Příjmy ZSF JU v letech 2000–2010 v tis. Kč

V hlavní činnosti bylo dosaženo kladného hospodářského výsledku ve výši 1 597 509,92 Kč.
V doplňkové činnosti byl vytvořen kladný hospodářský výsledek ve výši 51 183,17 Kč.
Celkový hospodářský výsledek ZSF JU za rok 2010 činí 1 648 693,09 Kč.
Celkem činily příjmy v hlavní činnosti 140 884 tis. Kč. V oblasti příjmů z hlavní činnosti tvořily
i v roce 2010 nadále nejvýraznější část položky příspěvkového a dotačního charakteru.
Příspěvkové a dotační tituly dosáhly výše 124 371 tis. Kč, což je 88 % celkových příjmů fakulty
v roce 2010. Vývojový trend podílu dotačních finančních prostředků ZSF JU v letech 2000 až 2010
ukazuje graf č. 2.
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Graf č. 2 Vývojový trend podílu dotačních prostředků v letech 2000–2010

Další příjmovou skupinou v hlavní činnosti fakulty jsou tržby z prodeje služeb (3 403 tis. Kč),
z toho převážnou část tvořily tržby za přijímací řízení (1 525 tis. Kč), celoživotní vzdělávání
(989 tis. Kč), ostatní služby pro studenty (511 tis. Kč), ostatní tržby za služby (334 tis. Kč), dále
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aktivace materiálu a zboží za prodej vlastních skript (2 217 tis. Kč), úroky ze zůstatků na
bankovních účtech (303 tis. Kč), použití stipendijního fondu (295 tis. Kč) a použití fondu účelově
určených prostředků (50 tis. Kč). Další oblastí jsou ostatní výnosy, zejména spoluřešitelské granty
(767 tis. Kč), ostatní výnosy ve výši odpisů majetku (5 927 tis. Kč) a přijaté dary od organizací
(522 tis. Kč).
Příjmy v doplňkové činnosti v celkové výši 1 121 tis. Kč z doplňkové činnosti na LZV Hradce
a fakulty. Jedná se o tržby za služby (297 tis. Kč), dále tržby za prodané sborníky, publikace
a skripta (60 tis. Kč) a příjmy z dlouhodobých nájmů fakulty (764 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, optimalizaci a stabilizaci prostorového zázemí fakulty.
Celkově tvořily náklady na hlavní a doplňkovou činnost Zdravotně sociální fakulty JU
140 356 tis. Kč. Z toho na hlavní činnost 139 286 tis. Kč a na doplňkovou činnost 1 070 tis. Kč.
Nejvyšší procento nákladů činí náklady osobní ve výši 96 142 tis. Kč, které tvoří 68,50 %
z celkových nákladů fakulty. Z toho mzdové náklady jsou ve výši 72 960 tis. Kč a s nimi spojená
zákonná pojištění ve výši 23 182 tis. Kč.
Provozní náklady ve výši 44 214 tis. Kč tvoří 31,5 % z celkových nákladů fakulty. Jedná se
zejména o nákup služeb a energií k výuce a provozu fakulty (19 471 tis. Kč), o náklady na stipendia
(3 064 tis. Kč), sociální příspěvek na stravování zaměstnanců (909 tis. Kč), ostatní náklady
(2 210 tis. Kč), odpisy majetku (9 116 tis. Kč), náklady na cestovné pro zaměstnance
(1 264 tis. Kč), materiálové vybavení, vybavení drobným majetkem a knihami (6 765 tis. Kč).
V oblasti výplaty stipendií byla vyplacena mimořádná stipendia podle jednotlivých rozhodnutí
děkana ZSF JU pro studenty prezenčního studia Bc. a Mgr. ve výši 172 tis Kč, stipendia studentům
pregraduálního studia posilujících mobilitu ve výši 262 tis. Kč. Základní doktorandská stipendia
byla ve výši 1 401 tis. Kč, mimořádná stipendia doktorandská ve výši 22 tis. Kč, stipendia
doktorandská kompenzační ve výši 14 tis. Kč a stipendia zahraničním studentům ve výši 617 tis.
Kč.
V oblasti účelově vázaných finančních prostředků obdržela fakulta dotace na granty, zejména
z kapitoly MŠMT, z toho dotace pro projekty Grantové agentury JU v částce 1 362 tis. Kč.
V oblasti ostatních projektů tvůrčí činnosti MŠMT byla poukázána částka na Rozvojové programy
ve výši 1 652 tis. Kč a na projekty Fondu rozvoje vysokých škol 16 tis. Kč. MŠMT Národní
program výzkumu II. poskytl v roce 2010 dotaci na projekt Biologická dozimetrie pro osoby
profesně vystavené ionizujícímu záření alfa ve výši 3 261 tis. Kč. MŠMT Programové projekty
výzkumu a vývoje v rámci programu OC-COST poskytl v roce 2010 dotaci na projekt Zdravotně
sociální situace imigrantů a azylantů v České republice 235 tis. Kč.
V oblasti investičních dotací od MŠMT přijala Zdravotně sociální fakulta JU v roce 2010
účelovou dotaci při řešení Rozvojového programu ve výši 1 160 tis. Kč a z Fondu rozvoje vysokých
škol 3 494 tis. Kč.
Neinvestiční dotace z ostatních kapitol státního rozpočtu tvoří účelové dotace na grantové
a ostatní účelové projekty.
Ministerstvo zdravotnictví ČR poskytlo finanční prostředky v celkové výši 579 tis. Kč.
Poskytovatel podpořil projekty další tvůrčí činnosti: Canisterapeutický tábor (100 tis. Kč),
Enuretický tábor (100 tis. Kč), Psychosomatický tábor (100 tis. Kč), Program dobrovolníků
v nemocnicích (50 tis. Kč), Prevence reprodukčního zdraví (50 tis. Kč), Vliv socioekonomického
statusu na úrazy dětí ( 49,6 tis. Kč), Násilí na dětech (50 tis. Kč), Dítě a pes (80 tis. Kč).
Dále byly v roce 2010 řešeny projekty Interní grantové agentury ČR: Postavení sestry
v multidisciplinárním týmu (531 tis. Kč), Začlenění sestry do komunitní péče zdrav. systému
(535 tis. Kč), Zajištění kulturně diferencované ošetřovatelské péče ve vybraných minoritách v ČR
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(698 tis. Kč), Funkčnost rodiny ve vztahu k úrazům dětí (535 tis. Kč). Celkem na výše uvedené
projekty obdržela fakulta dotaci ve výši 2 299 tis. Kč.
Grantová agentura ČR poskytla ve sledovaném období dotaci na projekty Modelování
hybridizace na DNA čipech v reálných podmínkách (785 tis. Kč) a Dárcovství gamet v asistované
reprodukci (231 tis. Kč). Celkem obdržela fakulta dotace z GA ČR ve výši 1 016 tis. Kč.
Jihočeský kraj podpořil víceletý projekt OPVK Multimediální výukový program ve výši
653 tis. Kč.
Spoluřešitelské projekty byly podpořeny v roce 2010 finanční částkou 1 075 tis. Kč.
V roce 2010 byly podpořeny projekty Pět P ve výši 70 tis. Kč v členění – Jihočeský kraj
10 tis. Kč, Nadace J+T 50 tis. Kč a Statutární město České Budějovice 10 tis. Kč.
Počáteční stavy fondů Zdravotně sociální fakulty JU činily celkem 30 771 tis. Kč, z toho
7 534 tis. Kč fond reprodukce investičního majetku, 1 692 tis. Kč stipendijní fond, 250 tis. Kč fond
odměn, 50 tis. Kč fond účelově určených prostředků a fond provozních prostředků 21 245 tis. Kč.
Ke konci sledovaného období vykazuje fond reprodukce investičního majetku 8 178 tis. Kč,
stipendijní fond 2 226 tis. Kč, fond odměn 250 tis. Kč a fond provozních prostředků 19 727 tis. Kč.
Celkem na fondech 30 381 tis. Kč.
Závěrem lze konstatovat, že hospodaření Zdravotně sociální fakulty JU bylo i v roce 2010
stabilní a vyrovnané. V roce 2010 byly též z fondu provozních prostředků vyrovnány všechny
závazky fakulty z minulých let vůči ostatním součástem JU. Lze konstatovat, že novému vedení
ZSF JU je předávána fakulta v dobré finanční kondici.

TECHNICKÁ ČÁST
V průběhu roku 2010 bylo technickým oddělením zabezpečováno naplňování zpracovaného
Stavebního programu Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích na
roky 2008–2013. Pokračoval proces stabilizace a optimalizace výukových prostor a prostorového
zázemí kateder a ostatních pracovišť.
V lednu 2010 byly připraveny podmínky na objektu E. Destinové k realizaci přestěhování
katedry supervize a odborné praxe z pronajatých prostor v České ulici, které byly vráceny zpět
Magistrátu města České Budějovice.V průběhu roku 2010 v objektu E. Destinové byly provedeny
stavební úpravy, při kterých bylo vytvořeno další prostorové zázemí pro potřeby ZSF JU.
V návaznosti na již dříve provedené stavební úpravy v objektu U Výstaviště jsme pokračovali
v rozsáhlé opravě a vymalování učeben. Součástí těchto prací bylo snížení podhledů, výměna tabulí
a provedení úprav v zasedací místnosti a místnosti pro studenty.
V souladu s dlouhodobým stavebním záměrem ZSF JU jsme připravili projektovou dokumentaci
včetně všech povolení pro stavební řízení na provedení půdní vestavby učeben na objektu
U Výstaviště. Stavební úřad Magistrátu města České Budějovice k této akci vydal v září 2010
stavební povolení. Tuto investiční akci budeme realizovat v roce 2011.
Na základě získaného „rozhodnutí o umístění stavby“ a „stavebního povolení“ na stavbu
přístřešku pro parkování fakultních osobních automobilů na objektu Vltava od Stavebního úřadu
Magistrátu města Českých Budějovic jsme realizovali tuto investiční akci. V červenci 2010 byla
stavba dokončena a stavební úřad vydal v červenci kolaudační souhlas s užíváním stavby.
Technické oddělení realizovalo v plném rozsahu činnost technické správy vlastních objektů
i objektů v dlouhodobých pronájmech včetně provádění pravidelné údržby a oprav. Velká pozornost
byla věnována zajištění autoprovozu a rozvozu vnitřní pošty.
Na LVZ Hradce jsme v roce 2010 prováděli každoroční údržbu objektů a přípravu pro uvedení
do provozu před zahájením řádného sezonního využití.
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Zdravotně sociální fakulta byla v roce 2010 aktivně zapojena do celouniverzitního projektu
„Pasportizace – naplnění databáze IS AMI pro zefektivnění správy majetku JU“. V tomto úkolu
budeme pokračovat i v následujícím roce.
Na úseku BOZP a PO na základě opatření rektora R149 k veřejným prověrkám bezpečnosti
práce byly provedeny v roce 2010 komplexní prověrky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci
na všech pracovištích ZSF JU.
V roce 2010 byl proveden cvičný požární poplach ve spolupráci s Hasičským záchranným
sborem České Budějovice v objektu Vltava. Součástí cvičného poplachu bylo provedení evakuace
osob z objektu a výjezd vozidel HZS včetně zásahu v prostorách Vltavy. Dle plánu BOZP a PO
bylo prováděno pravidelné školení studentů a zaměstnanců ZSF JU.

SPRÁVA INFORMAČNÍCH SÍTÍ
Oddělení správy informačních sítí v roce 2010 zabezpečovalo provoz celkem 540 kusů osobních
počítačů a notebooků. 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, aplikace DOKTORAND,
databáze praxí, centrální správa antivirového programu.
Během roku 2010 bylo v rámci realizace centralizovaného rozvojového projektu na rok 2010
„Tvorba evropské sítě pro vzdělávání s využitím inteligentních technologií pro vzdálenou
komunikaci 2009–2013 ENOVER CZ“ pořízeno a instalováno profesionální videokonferenční
zařízení. Toto zařízení, které se skládá ze dvou velkoplošných plazmových monitorů připojených
k řídicí jednotce, umožní videokonferenční propojení v profesionální FULL HD obrazové kvalitě s
účastníky připojenými kdekoli k síti internet. Zároveň bylo pořízeno i pět sad osobních
videokonferencí připojených k běžnému PC.
Během uplynulého roku bylo v rámci projektu FRVŠ ve spolupráci s KIS obnoveno vybavení
specializovaných učeben výpočetní techniky. Byl pořízen nový serverový cluster s diskovým polem
a v učebnách byly stávající nevyhovující PC nahrazeny novými klienty. Nové serverové řešení
pracuje v perspektivním virtualizovaném prostředí VMware a pracovní stanice pak ve
virtualizovaném prostředí CITRIX. Celková nová koncepce učeben pak umožní ve výuce využívat
nejaktuálnějších verzí programového vybavení.
V rámci běžné údržby učeben v budově U Výstaviště 26 byly ve specializovaných učebnách
instalovány velkoplošné plazmové monitory s notebooky. Tato sestava umožní prezentaci výuky
v profesionální FULL HD obrazové kvalitě.
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12. STRUKTURA AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ
Akademičtí pracovníci vysokých škol – přepočtené1 počty
Akademičtí pracovníci
celkem

profesoři

docenti

odborní
asistenti

105,217

7,674

17,015

70,515

asistenti
10,013

Vědečtí
pracovníci

lektoři

0,5

Akademičtí pracovníci vysokých škol – fyzické počty
Akademičtí pracovníci
celkem

profesoři

docenti

odborní
asistenti

12

22

121

181

asistenti
26

lektoři

Vědečtí
pracovníci
2

Věková struktura akademických pracovníků vysoké školy
Věk
do 29 let
30–39 let
40–49 let
50–59 let
60–69 let
nad 70 let
Celkem

profesoři
celkem ženy

3
3
6
12

1
1

Akademičtí pracovníci
docenti
odb. asist.
asistenti
celkem ženy celkem ženy celkem ženy
5
4
8
6
3
2
41
25
6
5
1
1
21
10
10
9
6
2
33
15
2
2
9
4
20
9
3
1
22
9
121
63
26
22

lektoři
celkem ženy

Vědečtí
pracovníci
celkem ženy

2
2

Přehled o počtu akademických pracovníků na vysoké škole
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.

181

12

22

101

46

60
40
24
57

3
1
4
4

2
4
6
10

43
27
11
20

12
8
3
23

Pozn.: Uvádí se pouze nejvyšší dosažený akademický titul
Pokud je prof. XX, DrSc., uvádí se prof.
Pokud je doc. XX, DrSc., uvádí se doc.

V roce 2010 byl jmenován MUDr. František Vorel, CSc., docentem.

1

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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13. 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. Katedra bezprostředně negarantuje žádný studijní program, vzhledem ke svému
poslání 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 na všech stupních, v bakalářských, magisterských
i doktorském studijním programu.
Kromě povinných předmětů 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 se rozvíjí spolupráce 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. Výuku etiky v některých oborech zajišťuje též doc. Jankovský z katedry psychiatrie
a psychologie.
Členové katedry se účastní aktivně i pasivně tematicky příbuzných seminářů a konferencí
domácích i zahraničních a v oblasti filozofie a etiky též publikují.
2. Složení katedry v roce 2010
Vedoucí katedry:

doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc. (Etika)

Referentka katedry:

Marie Vokurková

Profesor:

prof. Dr. Josef Dolista, Th.D., Ph.D. (Filozofie, Bioetika)

Docent:

doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc. (Etika)

Odborní asistenti:

Mgr. Zdeněk Žalud, Ph.D. (Latina)
PhDr. Jan Vitoň. Ph.D. (Filozofie, Etika)
Mgr. et Mgr. Ondřej Doskočil, Th.D. (Latina, Etika,
Religionistika)

Mgr. Anna Nováková (t. č. MD)
Další spolupracovník:

doc. PhDr. Jiří Jankovský, Ph.D. – katedra psychiatrie
a psychologie (Etika)
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3. Zahraniční aktivity katedry


Doc. MUDr. J. Šimek, CSc. je členem ESPMH (European Forum for Good Clinical Practice),
v roce 2011 se účastnil 24th European Conference on Philosophy of Medicine and Health Care
“Human Nature, Medicine & Health Care” 18–21 August, 2010 v Záhřebu přednáškou “Human
nature in the philosophy of Jan Patocka. Three movements in human existence.”

4. Vědecko-výzkumná činnost katedry
Pracovníci katedry pokračují v rozvíjení zdravotnické etiky a jejích filozofických základů. V roce
2010 publikovali jednu práci v impaktovaném časopise. Časopisů s impakt faktorem je v oblasti
zdravotnické etiky málo, obecně mají impakt faktor nízký. Text byl publikován v Journal of
Medical Ethics, jehož impakt factor je 1.206.
Publikační činnost viz OBD
5. Zhodnocení odborného a kariérního růstu pracovníků katedry
Na katedře působil 1 profesor, 1 docent a 3 odborní asistenti. Jeden odborný asistent již měl titul
Ph.D., ostatní dva ukončili v r. 2010 doktorský studijní program a získali titul Ph.D. a Th.D.
▪ Mgr. et. Mgr. Ondřej Doskočil, Th.D. – Teologická fakulta JU
▪ PhDr. Jan Vitoň, Ph.D. – Filozofická fakulta UK v Praze
6. Další významné aktivity katedry
Katedra je řádným členem EACME (The European Association of Centres of Medical Ethics)
a účastní se pravidelně jejích činností.
7. Hlavní úkoly pro rok 2011
▪
▪
▪
▪

Pokračovat v rozvíjení zdravotnické etiky a jejích filozofických základů. Na tomto základě pak
budovat další kariérní růst učitelů katedry.
Posílení publikační a další tvůrčí činnosti ve filozofii a etice.
Organizace diskusních seminářů (např. možnosti přechodu na paliativní péči v závěru života).
Posilovat spolupráci s domácími i zahraničními vysokoškolskými pracovišti zaměřenými
na filozofii, etiku a humanitní základy medicíny, zdravotnických nelékařských oborů, sociální
práce 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 Zdravotně sociální fakulta JU 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 kapacitou 22 a 25 míst. Katedra spolupracuje s katedrou psychologie a speciální 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 2010
Vedoucí katedry:

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

Zástupce vedoucího katedry:

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

Referentka katedry:

Marie Vokurková

Odborní asistenti:

RNDr. Jiří Šebestian, CSc. (Informatika, Statistika)
Ing. Michael Rost, Ph.D. (Statistika)
Mgr. Michal Kutý, Ph.D. (Chemie)
Ing. Milan Tržil (Informatika, Výpočetní technika)
Mgr. Olga Jedličková (Informatika, Statistika)

3. Zahraniční aktivity katedry
Katedra organizovala zahraniční návštěvy 3 přednášejících v oboru pozitronové emisní tomografie
ze západoevropských univerzit: doc. dr. J. Pruima a dr. R. H. J. A. Slarta z Lékařské fakulty
University of Groningen a A. Airaksinen, Ph.D., z University of Helsinky. Přednášky navštívili jak
studenti ZSF, tak i lékaři z Nemocnice České Budějovice, a. s., včetně 2 primářů.
4. Vědecko-výzkumná činnost katedry
▪

Konferenční abstrakt v impaktovaném časopise z Radchem 2010 – 16th Radiochemical
Conference (dr. Ing. Alexandr Popkov, Ph.D.).
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▪

Členové katedry řešili grant Fondu rozvoje vysokých škol Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy České republiky s názvem „Inovace stávajících počítačových učeben pro výuku
informatiky a statistiky“. Celkové náklady na realizaci tohoto projektu byly ve výši
1 930 tis. Kč (řešitel PhDr. Pavel Pavlík, Ph.D.; spoluřešitel Ing. Milan Tržil).

Publikační činnost viz OBD
5. Zhodnocení odborného a kariérního růstu členů katedry
Dr. Ing. Alexandr Popkov, Ph.D., se připravoval na habilitační řízení, které probíhá na Fakultě
zdravotníctva a sociálnej práce Trnavské univerzity v Trnavě (SR).
6. Hlavní úkoly pro rok 2011
Hlavním úkolem katedry pro rok 2011 je nadále zabezpečovat výuku informatiky, výpočetní
techniky, statistiky, chemie a fotografie. Další úkoly jsou: nadále rozvíjet vědecko-výzkumnou,
publikační a grantovou činnost členů katedry. Po provozně-technické stránce zabezpečit
bezproblémový chod Tyflopedického počítačového pracoviště ZSF JU a postarat se o jeho
prezentaci u široké veřejnosti. Významným úkolem pro rok 2011 je prosadit financovaní
výzkumných projektů katedry z fondu Rozvoje výzkumné organizace (RVO).
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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 vyučovaných zdravotních a zdravotně sociálních oborech.
Podílejí se na všech povinnostech spojených s řádnou výukou akreditovaných předmětů.
Vedle oblasti pedagogické se členové katedry (převážně lékaři) aktivně podílejí i na vědecké
a publikační činnosti.
2. Složení katedry v roce 2010
Vedoucí katedry:

doc. MUDr. Věra Adámková, CSc.

Zástupkyně vedoucí katedry:

PhDr. Jolana Ročňová

Referentka katedry:

Bohuslava Škopová

Profesoři:

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

Docenti:

doc. MUDr. Jan Pokorný, DrSc.
doc. PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D.
doc. MUDr. Věra Adámková, CSc.
doc. PhDr. Růžena Bergerová, CSc.
doc MUDr. Mgr. Alan Bulava, Ph.D.
doc. MUDr. Jiří Buriánek, CSc.
doc. MUDr. Lubomír Kukla, CSc.
doc. PaedDr. Zdeněk Šebrle, CSc. (PF JU)
doc. MUDr. Miroslav Stránský

Odborní asistenti:
MUDr. Miluška Dolečková, Ph.D.
MUDr. Milan Hanzl, Ph.D.
MUDr. Jaroslava Kolářová, Ph.D.
MUDr. Petr Sák, Ph.D.
MUDr. Miloš Velemínský, Ph.D.
Ing. Jaroslav A. Hubáček, CSc.
Mgr. Magdalena Drábová, Ph.D. (t. č. MD)
Mgr. Petra Zimmelová, Ph.D.
MUDr. Ljiljana Bojičová
PhDr. Ludmila Brůhová
MUDr. Danuše Čermáková

MUDr. Veronika Horanová
MUDr. Zsolt Kecskeméthy
PhDr. Renata Podhorská (t. č. MD)
PhDr. Jolana Ročňová
MUDr. Přemysl Schacherl
MUDr. Zdeňka Tomšíková
PhDr. Marek Zeman
Mgr. Alena Bínová
Mgr. Robert Havlíček
Mgr. Jana Neumannová Štechová
Mgr. Iva Volfová (t. č. MD)
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MUDr. Aleš Hejlek
MUDr. Peter Horan

Bc. Jiří Majstr
Bc. Pavlína Picková

Externí vyučující:
MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D.
PaedDr. Vladislav Kukačka, Ph.D. (ZF JU)
MUDr. Mgr. Marcela Míková, Ph.D.
Mgr. Michaela Lavičková, Ph.D.
MUDr. Aleš Mokráček, CSc.
MUDr. Lydie Ryšavá, Ph.D.
MUDr. Čeněk Adamec
MUDr. Jitka Cábková
MUDr. Ivan Fanta
MUDr. Jaroslav Gutvirth
MUDr. Jan Hána
MUDr. Karel Hanyk
MUDr. Jaroslava Hrdá
MUDr. Vladimír Chlouba
MUDr. Václav Chmelík
MUDr. Aleš Chrdle
MUDr. Zdeňka Jerhotová
MUDr. Gustava Kaskounová
MUDr. Jiří Klíma
MUDr. Martin Kloub
MUDr. Jan Kolář
MUDr. Pavel Kopačka
MUDr. Mgr. Miluše Kotalíková
MUDr. Zdeněk Krátký
MUDr. Bohuslav Kuta
MUDr. Jan Kylian
MUDr. Petr Linhart
MUDr. Václav Liška
MUDr. Katarína Lukáčová
MUDr. Lukáš Nevšímal
MUDr. Pavel Pavlíček

MUDr. Naděžda Pavlíčková
MUDr. Naděžda Pavlíčková, ml.
MUDr. Vladimír Peřina
MUDr. Aleš Petřík
MUDr. Jitka Pokorná
MUDr. Petr Pták
MUDr. Zdeněk Ryant
MUDr. Marek Slabý
MUDr. Ivo Staněk
MUDr. Milan Svoboda
MUDr. Vladimír Špička
MUDr. Drahoslava Tišlerová
MUDr. Martin Trnovec
MUDr. Jan Tuček
MUDr. Luboš Wágner
MUDr. Antonín Wierer
MUDr. Jana Wiererová
MUDr. Pavel Žampach
MUDr. Jaroslav Ženíšek
Ing. František Filip
Ing. Gabriela Rovenská
Mgr. Olga Janošíková
Mgr. Marie Konečná
Mgr. Dita Marková
Mgr. Petra Marková
Mgr. Marie Ošmerová
Mgr. Petra Placatková
Mgr. Eva Svobodová (Třeboň)
Bc. Petra Klímová
Bc. Miroslav Majer

3. Zahraniční aktivity katedry
Pracovníci KKO se podílejí na účasti na zahraničních mobilitách velmi málo, protože jsou vázáni
povinnostmi zajištění provozu oddělení a klinik zdravotnického zařízení a jejich nepřítomnost není
prakticky možná.
V oblasti odborné se rozvíjí spolupráce s Univerzitou Uppsala a Univerzitou Bělehrad.
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4. Vědecko-výzkumná činnost katedry
Publikační činnost viz OBD
Publikace s IF – celkový počet 3
Odborné články recenzované (časopisy uznávané RVV) – celkový počet 12
Odborné články recenzované (mezinárodní časopisy) – celkový počet 4
Skripta – celkový počet 1
Sborníky mezinárodní – celkový počet 4
Monografie – celkový počet 1
Další publikace – celkový počet 4
Zahraniční konference – aktivní účast:
▪

▪

▪

▪
▪
▪

▪

▪

▪

Adamkova, V. The Differenties of the anthropometric parameters of the students of the South
Bohemia University and of the Charles University of Prague The 3rd World Congress on
Controversies to Consensus in Diabetes, Obesity and Hypertension (CODHy), Prague Czech
Republic, May 13–16, 2010.
Adámková, V., Pirk, J., Kačer, P., Skibová, J., Lánská, V., Petržílková, Z., Vitásková, M.,
Galovcová, M., Bělohoubek, J., Procházka, J., Bruthans, J., Wohlfahrt, P., Krajčoviechová, A.
The quality of the secondary prevention after the cardiovascular surgery major – relationship to
the population (follow-up more than 10 years). Science in the service of humanity, Trnava,
2010.
Adámková, V., Hubáček, J. A., Kačer, P., Suchánek, P., Králová Lesná, I., Vodičková, J.,
Stávek, P., Kozák, P., Mráz, J., Picková, J. Mařatka, V. THE NFLUENCE OF THE DIET
ENRICHED BY THE CARPŚ MEAT TO THE SECONDARY PREVENTION OF CVD,
8EuroFed Lipid, Mnichov, 21.–24. 11. 2010.
Bruthans, J., Cifkova, V., Lanska, V., Adamkova, V., Jozifova, M., Galovcova, M.,
Krajcoviechova, A., Wohlfart, P. Overweight and obesity in the Czech Republic: prevalence,
trends and cause, 1985-2007/8. ESC Congress 2010 28 Aug 2010–01 Sep 2010, Stockholm.
Hubacek, J. A., Adamkova, V., Lanska, V., Dlouha, D., Rynekrova, J., Vrablík, M. No impact
of variants within CELSR2/PSRC1/SORT1, CILP2/PBX4, PCSK9 and APOB genes on statin
treatment efficacy. Kongress on genetics , Santorini, VIII, 2010.
Cífková, R., Bruthans, J., Škodová, Z., Adámková, V., Jozífová, M., Galovcová, M.,
Procházka, J., Bělohoubek, J., Wohlfahrt, P., Krajčoviechová, A., Poledne, R., Stávek, P.,
Lánská, V. Dlouhodobé trendy a současný stav základních rizikových faktorů
kardiovaskulárních onemocnění v České republice. XXXV. angiologické dny s mezinárodní
účastí 25.–27. 2. 2010 Praha.
Wohlfahrt, P., Ingrischová, M., Krajčoviechová, A., Dolejšová, M., Seidlerová, J., Galovcová,
M., Bruthans, J., Adámková, V., Jozífová, M., Filipovský, J., Cífková, R. Is high ankle-brachial
index predictor of increased cardiovascular risk? The Czech post MONICA study. EuroPrevent
2010,Praha, 5.–7. 5. 2010.
Wohlfahrt, P., Ingrischová, M., Krajčoviechová, A., Dolejšová, M., Seidlerová, J., Galovcová,
M., Bruthans, J., Adámková, V., Jozífová, M., Filipovský, J., Cífková, R. Is high ankle-brachial
index predictor of increased cardiovascular risk? The Czech post MONICA study. 78th
European Atherosclerosis Society Congress , 2010 Hamburg, 23. 6. 2010.
Wohlfahrt, P., Ingrischová, M., Krajčoviechová, A., Dolejšová, M., Seidlerová, J., Galovcová,
M., Bruthans, J., Adámková, V., Jozífová, M., Filipovský, J., Cífková, R. The influence of
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peripheral arterial disease on extremity arterial stifness. The Czech post MONICA study. 78th
European Atherosclerosis Society Congress, 2010 Hamburg, 23. 6. 2010.
b) Oceněná sdělení
▪
▪
▪
▪

Hubáček, J., Adámková, V., Dlouhá, D., Šnejderlová, M., Rynekrová, J., Češka, R., Vrablík,
M.: VARIANTY V GENECH PRO CELSR2 A CILP2 U PACIENTŮ LÉČENÝCH STATINY
A U NORMOLIPIDEMICKÝCH KONTROL.
XVIII. výroční sjezd České kardiologické společnosti, Brno,16.–19. 5. 2010 – oceněný poster.
Hubáček, J., Adámková, V., Staněk, V., IKEM, Aschermann, M., Matoušková, J., Pěnička,
M., Veselka, J., Piha, J.: FTO POLYMORFISMUS JAKO RIZIKOVÝ FAKTOR VZNIKU
KORONÁRNÍHO SYNDROMU.
XVIII. výroční sjezd České kardiologické společnosti, Brno, 16.–19. 5. 2010. – oceněné
sdělení.

Grantová činnost:
Pokračuje plnění grantového projektu doc. Ing. H. Konečné, Ph.D., (GAČR). Další projekty – 2×
CEP a 2× projekt GAJU.
5. Zhodnocení odborného a kariérního růstu členů katedry
▪
▪
▪

V roce 2010 pokračují další pracovníci v postgraduálním doktorském programu – MUDr. J.
Pokorná; MUDr. Z. Kecskeméthy; MUDr. V. Kurfürst; MUDr. Z. Tomšíková.
Postgraduální studium úspěšně ukončil MUDr. Petr Pták.
Zahájení postgraduálního doktorského studia plánují 2 zaměstnanci KKO.

6. Další významné činnosti katedry
▪
▪

5. ročník konference s mezinárodní účastí – Výživa, nedílná součást léčby závažných chorob.
18.–19. 11. 2010 Poděbrady, garant doc. MUDr. Věra Adámková, CSc.
Pracovníci KKO jsou členy odborných společností a pracují v odborných komisích profesních
i státních organizací (Interní grantová agentury MZ ČR, redakční rady odborných časopisů,
Oborová komise LF UK Praha Preventivní medicína).

Ocenění:
Významnou událostí bylo ocenění prof. MUDr. Miloše Velemínského, CSc., dr. h. c.,
vyznamenáním Purpurové srdce.
7. Hlavní úkoly pro rok 2011
▪
▪
▪
▪

Pro rok 2011 zůstává hlavním úkolem kvalitní zajištění rozsáhlých výukových povinností
a zlepšení spolupráce s externími klinickými pracovišti.
Uspořádání 6. ročníku konference s mezinárodní účastí – Výživa (listopad 2011).
Podání žádostí o grantové projekty – podle vypsaných výzev.
Zabezpečení podmínek pro klinickou činnost centra prevence.
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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. Dále bylo na podnět budoucích zaměstnavatelů připraveno v průběhu roku
rozšíření akreditace oboru Zdravotní laborant o kombinovanou formu studia a v tomtéž roce bylo
studium v kombinované formě zahájeno.
V oblasti vědecké práce probíhalo úspěšně řešení výzkumného projektu pro Grantovou agenturu
ČR „Modelování DNA čipů v reálných podmínkách“ zaměřeného na vývoj diagnostických metod
využívajících hybridizaci DNA. Tento projekt byl schválen jako bilaterální mezinárodní výzkumný
úkol a je řešen především ve spolupráci s pracovišti v SRN.
2. Složení katedry v roce 2010
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. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.
prof. RNDr. Josef Berger, CSc.

Docent:

doc. RNDr. Miroslav Šíp, DrSc.

Odborní asistenti:

MUDr. Radim Kramář, CSc.
RNDr. Slavomír Rakouský, CSc.
Ing. Jan Singer, CSc.
Mgr. Zdeněk Chval, Ph.D.
RNDr. Zdeňka Vrajová
Ing. Ondřej Kroutil

Technická asistentka:

Jana Pavlíčková

Externí vyučující:
prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.
prof. Ing. Pavel Kalač, CSc.
prof. Ing. Martin Křížek, CSc.
doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSC.
doc. Ing. Radovan Bílek, CSc.

RNDr. Jana Krejsová
MUDr. Kamila Saková
RNDr. Eva Šindelková
MUDr. Miroslav Verner
MUDr. Ivan Vonke
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doc. Ing. Roman Kubec, Ph.D.
doc. Ing. Ivo Šafařík, CSc.
doc. Ing. Jiří Špička, CSc.
doc. Ing. Jaroslav Švehla, CSc.
Ing. Jana Nebesářová, CSc.
RNDr. Petr Berkovský
MUDr. Karel Bláha
MUDr. Karel Blažek

Ing. Eva Dadáková
Ing. Petra Karkošová
Ing. Marie Kašparová
Ing. Jan Matzner
Ing. Václav Senft
Ing. Ladislav Trefil
Ing. František Zeman
Mgr. Jitka Vomastková

3. Zahraniční aktivity katedry
V průběhu roku katedra spolupracovala se zahraničními pracovišti v rámci mezinárodního
bilaterálního projektu, především s Technickou univerzitou v Mnichově (SRN). Členové katedry se
v roce 2010 aktivně zúčastnili zahraničních konferencí na Slovensku (na Dnech radiační ochrany)
a též jako spoluorganizátoři mezinárodního virologického kongresu v Jižní Koreji.
4. Vědecko-výzkumná činnost katedry
V oblasti vědecké práce pokračoval výzkum na dvou projektech: (1) výzkumném grantu
„Modelování DNA čipů v reálných podmínkách“ (204/09/J010) (Grantová agentura ČR – hlavní
řešitel doc. Šíp) zaměřeném na vývoj diagnostických metod využívajících hybridizaci DNA. Tento
projekt je řešen ve spolupráci s prof. Zachariasem z univerzity v Garching (SRN) a s dr. Kabeláčem
a prof. Hobzou z UOCHB AV ČR, Praha; (2) projektu Výzkumného centra MŠMT 1M06030
„Funkční genomika a proteomika ve šlechtění rostlin“ (spoluřešitel dr. Rakouský). Tento projekt již
úspěšně běží od roku 2006.
Využití DNA čipů bylo v rámci projektu GAČR 204/09/J010 studováno jak experimentálně, tak
teoreticky. Teoretické výpočty mají za cíl simulovat především vliv podložky a fluorescenční sondy
na úspěšnost hybridizace. Tyto vlivy jsou experimentálně velice obtížně zjistitelné. Byly získány
např. zajímavé výsledky týkající se změn konformace jednovláknových a dvouvláknových
oligonukleotidů v závislosti na hustotě náboje povrchu. S rostoucím nábojem se měnila i povaha
interakcí mezi DNA a podložkou (grafénem). Zatímco na neutrálním povrchu převládaly patrové
interakce mezi nukleobázemi a grafenovým povrchem, s narůstajícím nábojem na podložce začaly
převládat elektrostatické interakce a docházelo k samovolnému lokálnímu rozplétání dvouvláknové
DNA. Kromě toho byly modelovány i další faktory ovlivňující strukturu a stabilitu DNA,
především vliv interakce kovových iontů na tautomerizaci nukleových bází. Taktéž byly vypočítány
parametry reálného SiO2 povrchu, které budou použitelné v dalších počítačových simulacích.
V rámci projektu MŠMT 1M06030 byly výzkumné aktivity zaměřeny na studium vlivu
genetické modifikace cílovým genem pro inhibitor proteáz na odolnost k vybraným houbovým
a bakteriálním patogenům.
V oblasti dozimetrie pak byly studovány kurikulární procesy a vlastnosti osobního
elektronického dozimetru.
Publikační činnost viz OBD

59

Konferenční přípěvky:
▪ Bezunk, F., Kludkiewicz, B., Taranushenko, Y., Přibylová, M., Rakouský, S.: GFP-target gene
fusion in gene expression studies of serine proteinase inhibitor in plants. XXIVth Genetic Days
2010, Mendelova univerzita v Brně.
▪ Přibylová, M., Rakouský, S., Čurn, V., Bezunk, F.: Testing of modified plants bearing a
protease inhibitor gene spi-2 to antimicrobial activity. XXIVth Genetic Days 2010, Mendelova
univerzita v Brně.
▪ Skelton, A. A., Kubicki, J. D., Center, P., Chval, Z., Predota, M., Cummings, P. T.: Modeling
the Quartz/Water Interface: Testing Existing Force Fields and Development of a New ClayFF
Based Force Field for Describing Negatively Charged Surfaces, AIChE Fall Annual Meeting ,
Salt Lake City, USA, 7.–12. 11. 2010.
▪ Singer, J., Moldasová, J., Petrová, I.: Dosimetric dependences of DMC 2000XB, XXXII. Dny
radiační ochrany, poster, sborník abstrakt, 60 s., Třeboň, 8.–12. 11. 2010.
▪ Šíp, M.: Molecular recognition in virus diagnosis in Proceedings of the 1st Congress of Virus
and Infections, July 31-August 3, 2010, Busan, South Korea, s. 110.
Práce pracovníků katedry byly v uplynulém roce citovány 61× dle ISI Web of Knowledge.
5. Zhodnocení odborného a kariérního růstu členů katedry
Kolektiv katedry prokázal v roce 2010 vysokou odbornou úroveň v pedagogické i vědecké oblasti.
6. Další významné činnosti katedry
▪
▪

Dr. Rakouský vykonává funkci výkonného editora vědeckého časopisu Journal of Applied
Biomedicine.
Pracovnící katedry se zúčastnili celé řady oponentních řízení jak článků (např. v J. Mol. Struct.,
J. Phys. Chem., Phys. Chem. Lett.), tak grantů (např. COST).

7. Hlavní úkoly pro rok 2011
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 2010 zajišťovala teoretickou výuku ošetřovatelských předmětů
v sedmi bakalářských a dvou navazujících magisterských studijních programech. Ve 321
ošetřovatelských předmětech jednotlivých oborů zajišťuje katedra výuku celkem v 8 725 hodinách.
Největší část těchto hodin je vyučována ve studijních programech Ošetřovatelství a Porodní
asistence, a to ve dvou bakalářských a v jednom navazujícím magisterském oboru. Členové katedry
se v roce 2010 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 e-learningu 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 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. Hlavní část
praktické výuky probíhá v Nemocnici České Budějovice, a. s., jež je hlavním klinickým
pracovištěm. Probíhá zde praxe pod vedením a supervizí odborných asistentek z katedry. Do vedení
výuky jsou velkou měrou zapojeny též sestry z jednotlivých oddělení, tzv. mentorky, které úzce
s katedrou spolupracují a vedou přidělené studenty na jednotlivých odděleních. Na stěžejních
odděleních s největší frekvencí studentů pracují mentorky, které mají se Zdravotně sociální fakultou
uzavřen pracovněprávní vztah. Těchto 14 hlavních mentorek organizuje odbornou praxi podle
učebního plánu dle pokynů zástupců 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 a účastní se průběžných a závěrečných hodnocení praktické výuky. Jsou také členkami
zkušební komise při závěrečné zkoušce studentů z praktické výuky. Dalším nemocničním
zařízením, jež je klinickým pracovištěm fakulty, je Nemocnice Písek, a. s. V tomto akreditovaném
zařízení je realizována praktická výuka rovněž pod vedením mentorů ošetřovatelské praxe.
Mezi nelůžková zařízení, ve kterých je také část praxe realizována, patří 14 praktických lékařů
a 8 ambulantních gynekologů, jejichž zařízení patří mezi klinická pracoviště fakulty.
Katedra dále organizuje 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, a dále nově spolupracuje i s domovy pro seniory a zařízeními hospicové péče.
Kromě praktického bloku v jednotlivých semestrech akademického roku katedra organizuje
i individuální letní ošetřovatelskou praxi, kterou vykonávají studenti/ky 1. a 2. ročníků 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.
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2. Složení katedry v roce 2010
Vedoucí katedry:

prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D.

Asistentka vedoucí katedry:

Mgr. Lucie Rolantová

Sekretářka katedry:

Václava Kadlicová

Odborná referentka:

Jana Vrbová

Zástupkyně vedoucí katedry:

PhDr. Andrea Hudáčková
(pro obor Všeobecná sestra a do září 2009 pro obor Porodní
asistentka)

PhDr. Drahomíra Filausová
(pro obor Porodní asistentka od září 2009)

Mgr. Ivana Chloubová
(pro navazující magisterský program a další studijní obory)

Profesoři:

prof. MUDr. Oto Masár, Ph.D.
(Akutní péče v chirurgických oborech)

prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D.
(Teoretické aspekty ošetřovatelství, Práce s vědeckými informacemi
v ošetřovatelství, Problematika menšin)

Docenti:

doc. PhDr. Sylva Bártlová, CSc.
(Výzkum v ošetřovatelství, Sociologie v ošetřovatelství)

doc. MUDr. Jiří Neuwirth, CSc.
(Ošetřovatelská péče o seniory, Ošetřovatelství v interních oborech)

doc. PhDr. Gabriela Sedláková, Ph.D. – do 31. 8. 2010
(Multikulturní ošetřovatelství, Koncepční modely)

Odborní asistenti:

PhDr. Marie Trešlová, Ph.D. (Ošetřovatelská péče v chirurgických
oborech, Komunikace v ošetřovatelství)
Mgr. Jaroslava Fendrychová, Ph.D. (Ošetřovatelská péče
v pediatrii)
Mgr. Hana Hajduchová, Ph.D. (Ošetřovatelská péče v psychiatrii,
t. č. MD)
Mgr. Dita Nováková, Ph.D. (Ošetřovatelský proces a potřeby
nemocných)
Mgr. Radka Šulistová, Ph.D. (Komunikace, Edukační činnost)
Mgr. Lenka Kotasková, Ph.D. (Ošetřovatelský proces, Výchova ke
zdraví)
Mgr. Helena Michálková, Ph.D. (Ošetřovatelský proces, Výchova
ke zdraví, od července 2009 MD)
MUDr. Sevda Augustinová (Klinická propedeutika)
PhDr. Drahomíra Filausová (komplex předmětů Ošetřovatelská
péče v gynekologii a porodnictví)
MUDr. Martin Holý (Ošetřovatelská péče v interních oborech)
PhDr. Andrea Hudáčková (Akutní a kritické stavy)
PhDr. Věra Stasková (Ošetřovatelská péče v chirurg. oborech)
PhDr. Helena Šatrová – do června 2010 (Koncepční modely
v ošetřovatelství)
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MUDr. Věra Vlasáková (Klinická propedeutika, ošetřovatelská péče
o nemocné s onemocněním pohybového aparátu)

Mgr. et Mgr. Marta Kindlová (t. č. MD)
Ing. Iva Brabcová (Management v ošetřovatelství, Ošetřovatelská
péče v pediatrii)

Mgr. Pavla Hrubá – do června 2010 (Edukační činnost)
Mgr. Ivana Chloubová (Ošetřovatelská péče v chirurgických
oborech)

Mgr. Klára Kubartová (Ošetřovatelská péče v neurologii,
Komunikace v ošetřovatelství)

Mgr. Alena Machová (Komunitní ošetřovatelství, Ošetřovatelství
v pediatrii)

Mgr. Helena Mrázková (Ošetřovatelská péče v pediatrii)
Mgr. Petra Neumannová – do června 2010 (Ošetřovatelský
proces)

Mgr. Jiřina Otásková, MBA (Ošetřovatelství v oboru Radiologický
asistent)

Mgr. Zdeňka Pavelková (Ošetřovatelská péče v kardiologii,
Výchova ke zdraví)

Mgr. Alena Polanová (Ošetřovatelská péče v chirurgických
oborech)

Mgr. Hana Sloupová Bürgerová (Komunikace v ošetřovatelství,
t. č. MD)

Mgr. Veronika Švábová (Ošetřovatelská péče v interních oborech)
Mgr. Jitka Tamáš Otásková (Ošetřovatelská péče v interních
oborech, t. č. MD)

Asistenti:

Mgr. Hana Dohnalová (Ošetřovatelská péče v psychiatrii)
Mgr. Marcela Stýblová (Ošetřovatelská péče v ortopedii)
Mgr. Ivana Vachtová (Výchova ke zdraví)
Bc. Anna Kultová (Ošetřovatelská péče v kardiochirurgii)
Bc. Anežka Rolantová (Ošetřovatelská péče v interních oborech)
Bc. Jana Somrová – do června 2010 (Odborná praxe)
Bc. Hana Vodičková (Ošetřovatelská péče v gynekologii)

Doktorandi:

Mgr. Pavel Dolák
Mgr. Lucie Rolantová
Mgr. Pavel Scholz
Mgr. Věra Veisová

Mentorky odborné praxe:

Mgr. Anna Kultová
Mgr. Lucie Schwarzová
Mgr. Marcela Stýblová
Mgr. Ivana Vachtová
Bc. Jindra Hašková
Bc. Romana Jáchymová
Bc. Marie Klabouchová
Bc. Dana Nová
Bc. Anežka Rolantová
Bc. Jana Štěpánová
Bc. Hana Vodičková
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Jaroslava Kočerová
Anna Plojharová
Jaroslava Šímová
Externí vyučující:

MUDr. Jan Augustin (Akutní péče v interních oborech)
PhDr. Olga Jílková
MUDr. Irena Kučerová (Poruchy výživy)
PhDr. Jarmila Somrová
Mgr. Anna Bláhová (Ošetřovatelská péče v interních oborech)
Mgr. Monika Kyselová (Ošetřovatelské postupy)
Mgr. Marie Schusterová (Ošetřovatelská péče v interních oborech)
Bc. Zdeňka Hlaváčová
Bc. Jana Jarošová
Bc. Marta Petrmichlová (Ošetřovatelská péče v gynekologii
a porodnictví)

Bc. Věra Posekaná
Marie Fišerová
3. Zahraniční aktivity katedry
V rámci zahraničních aktivit katedry se vyučující a studenti i v roce 2010 účastnili 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.
Mgr. A. Machová a studentky ze studijního programu Ošetřovatelství se aktivně zapojily do již
tradičního Intenzivního programu organizovaného Hanze University Groningen v Nizozemí, který
proběhl ve dnech 25. ledna až 5. února. Do programu byly zapojeni vyučující a studenti
ošetřovatelství a sociální péče z Finska, Litvy, Maďarska, Norska, Skotska a Švédska.
PhDr. M. Trešlová, Ph.D., a Mgr. L. Motlová se ve dnech 28. 3. až 3. 4. aktivně zapojily do
setkání OCIN (Older Care International Network) v Kemi ve Finsku. V projektu, který se zabývá
multidisciplinární péčí o seniory, jsou zapojeny Kemi-Tornio University of Applied Sciences,
Finsko; Finnmark University College, Hammersfest, Norsko; Kingston University & St. George’s
University of London, Velká Británie; Medical University in Białystok, Polsko; Sociologický ústav
Maďarské akademie věd, Székesfehérvar, Maďarsko, Debrecen University, Maďarsko a Zdravotně
sociální fakulta JU, České Budějovice.
PhDr. V. Stasková a Ing. Ivana Brabcová využily učitelskou výměnu Erasmus na Univerzitě
v Prešově v termínu 26.–30. dubna, kde se zapojily do výuky všeobecných sester a porodních
asistentek.
Ve dnech 8.–11. září organizovala Universita of Debrecen, Faculty of Health in Nyíregyháza
International Symposium, Nursing 100 years after Florence Nightingale, kterého se aktivně
zúčastnily členky katedry prof. PhDr. V. Tóthová, Ph.D., (Care for seniors in the community –
výstup z výzkumného projektu IGA), doc. S. Bártlová, Ph.D., (Are nurses interested in new
competences? – výstup z výzkumného projektu IGA), PhDr. A. Hudáčková (The attitude of the
ukrainian minority in the Czech Republic – výstup z výzkumného projektu IGA), Mgr.
I. Chloubová (Management opinion on nurse-doctor relationship – výstup z výzkumného projektu
IGA), PhDr. M. Trešlová, Ph.D., (The impact of doctors and nurses communication on thein mutual
cooperation – výstup z výzkumného projektu IGA), Mgr. A. Festová (Care for woman provided by
community midwife in the Czech Republic – výstup z výzkumného projektu IGA), Mgr.
Z. Pavelková (Provision for culturally differentiated nursing care for Romany minority members –
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výstup z výzkumného projektu IGA), PhDr. D. Filausová (Life styl in pregnancy), Ing. Brabcová
(Financing of health care in Czech Republic, duality monitoring of received health care and
accreditation of health care institutions). Doktorandi z katedry ošetřovatelství (Mgr. F. Dolák, Mgr.
P. Scholz, Mgr. L. Rolantová) zde taktéž přednesli příspěvky, které se vztahovaly k jejich dizertační
práci a k výzkumnému projektu GAJU.
Ve dnech 27.9.–1. 10. PhDr. M. Trešlová, Ph.D., a PhDr. A. Hudáčková absolvovaly ve Finmark
University College, Faculty of Nursing, v Hamerfestu v Norsku Erasmus učitelskou výměnu.
Zároveň se zúčastnily konference k příležitosti 50 let založení ošetřovatelské školy a přednesly
příspěvky Success and Obstacles Met in Nursing Educational Process a Development of nursing
education in Department of Nursing in University of South Bohemia in České Budějovice.
Mgr. L. Motlová a PhDr. M. Trešlová, Ph.D., zajistily organizaci setkání skupiny OCIN (Old
Care International Network), které se uskutečnilo ve dnech 25. až 26. 1. 2010 v Českých
Budějovicích.
V období 17.–28. 5. zajistila katedra ošetřovatelství odbornou část studijního pobytu
12 představitelům University of Amasya, místních autorit z oblasti vzdělávání a zdravotní péče
včetně zástupce ministerstva zdravotnictví v Ankaře z Turecka. Turecká strana projevila eminentní
zájem o bilaterální spolupráci v oblasti výměny učitelů, studentů i vědecké a výzkumné činnosti.
Ve dnech 10.–11. listopadu navštívily katedru ošetřovatelství dvě kolegyně z University of
Applied Science z Rovaniemi ve Finsku. Cílem jejich návštěvy bylo získat informace pro
mezinárodní projekt Enhancing Competence for Patient Safety and Simulation Teaching in Nursing
Education. Katedra ošetřovatelství bude spolupracovat na tomto projektu a zároveň byla zahájena
diskuse o dalším projektu, který je zaměřený na péči o rodinu a děti v komunitní péči.
4.Vědecko-výzkumná činnost katedry
Akademičtí pracovníci katedry věnovali významnou část své pracovní kapacity řešení různých
vědecko-výzkumných grantů a projektů v oblasti ošetřovatelství, dále se podíleli na řešení úkolů
plynoucích i z jiných výzkumných aktivit fakulty, na aktivní prezentaci výzkumem dosažených
výsledků a na publikační činnosti jak na 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
řešení následujících grantů, které jsou financovány Interní grantovou agenturou 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.
Odborná asistentka katedry Ing. Ivana Brabcová se podílela na řešení grantu Zdravotně sociální
situace imigrantů a azylantů v České republice, který je financován MŠMT/COST.
Doktorandi katedry ošetřovatelství a dvě studentky navazujícího magisterského programu
ošetřovatelství řešili pod vedením prof. PhDr. V. Tóthové, Ph.D., týmový grant GAJU s názvem
Použití koncepčního modelu a klasifikačních systémů v ošetřovatelské dokumentaci.
Celkový počet publikací na katedře v roce 2010 byl 54, z toho 2 monografie. Z celkového počtu
příspěvků bylo 32 publikováno v recenzovaných časopisech. Celkový počet přednášek v roce 2010,
které byly předneseny na domácích a zahraničních konferencích, činil 75. Z celkového počtu
přednášek jich 15 bylo předneseno na mezinárodních konferencích.
Publikační činnost viz OBD
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5. Zhodnocení odborného a kariérního růstu členů katedry
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Mgr. Jaroslava Fendrychová – obhájila doktorskou dizertační práci a získala akademický titul
Ph.D.
Mgr. Lenka Šedová, Ph.D. – obhájila doktorskou dizertační práci a získala akademický titul
Ph.D.
Mgr. Helena Michálková, Ph.D. – obhájila doktorskou dizertační práci a získala akademický
titul Ph.D.
Mgr. Radka Šulistová, Ph.D. – obhájila doktorskou dizertační práci a získala akademický titul
Ph.D.
Mgr. Veronika Švábová – ukončení studia v NMgr. Ošetřovatelství
Mgr. Alena Polanová – ukončení studia v NMgr. Ošetřovatelství
Mgr. Ivana Chloubová – pokračování v postgraduálním doktorském studiu ve studijním
programu Ošetřovatelství
PhDr. Věra Stasková – pokračování v postgraduálním doktorském studiu ve studijním programu
Ošetřovatelství
PhDr. Andrea Hudáčková – pokračování ve studiu v Ph.D., předpokládané ukončení studia
v roce 2011
Ing. Iva Brabcová – pokračování ve studiu v Ph.D., předpokládané ukončení studia v roce 2011
PhDr. Drahomíra Filausová – pokračování ve studiu v Ph.D.
MUDr. Jiří Holý – pokračování ve studiu v Ph.D., předpokládané ukončení studia v roce 2013
Mgr. Alena Machová – pokračování v rigorózním řízení v oboru Ošetřovatelství –
předpokládané ukončení v roce 2011, pokračování ve studiu v Ph.D.
Mgr. Andrea Festová – pokračování ve studiu v Ph.D.
Mgr. Zdeňka Pavelková – pokračování ve studiu v Ph.D.

6. Další významné činnosti katedry
Členové katedry ošetřovatelství uspořádali dne 11. listopadu 2010 odbornou konferenci „Komunitní
ošetřovatelství v procesu změn“, která byla jedním z výstupů grantového projektu Začlenění sestry
do komunitní péče zdravotnického systému České republiky a srovnání se situací ve státech EU
v rámci IGA MZ ČR.
Odborné asistentky katedry se spolu se studentkami podílely na aktivitách Revma Ligy a Ligy
proti osteoporóze. Vlastní setkání jsou pořádána MUDr. Irenou Kučerovou, MUDr. Věrou
Vlasákovou, MUDr. Sevdou Augustinovou a zástupkyněmi katedry ošetřovatelství Mgr. Alenou
Machovou a PhDr. Věrou Staskovou. Během jednotlivých setkání je odborný program zaměřen na
edukaci občanů postižených tímto onemocněním.
Úspěšná je i spolupráce členů Revma ligy (RL) se studenty 1. ročníku navazujícího
magisterského studia Ošetřovatelství. Na podzim členové RL prošli výukou biologické léčby,
kterou pro ně připravili studenti prezenční formy. Studenti zapojili členy RL do edukačního
procesu, kterému předcházelo vytvoření brožurky s potřebnými informacemi. Tímto se snažíme
navázat na předchozí dobrou zkušenost s proškolovaním činností v rámci programu Pacient
partnerem. Studenti tak prostřednictvím interaktivní výuky získávají průpravu pro práci s revmatiky
mimo ordinaci. Studenti kombinované formy studia vytvořili myšlenkové mapy na aktuální témata
týkající se pohybového ústrojí, které mohou být využity členy, resp. nemocnými s onemocněním
pohybového aparátu a mohou sloužit i jako výukový materiál pro studenty. Na druhé straně členové
RL i nadále poskytují studentům pod vedením vyučujících k vyšetření své klouby. Studenti tak mají
možnost vidět a vyšetřit si patologické nálezy přímo na klientech, kdy mají možnost s klientem
komunikovat, odebrat část anamnézy, zmapovat jejich problémy. Touto aktivní spoluprací se
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studenty, kteří tímto způsobem získají dostatečné informace o revmatikovi, tak pomáháme všem
revmatikům.
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
▪ členka The Society of Hungarian Scientists and Scholars Associated by the Hungarian
Academy of Science
▪ členka ACENDIO (mezinárodní organizace pro tvorbu sesterských diagnóz)
▪ členka European Transcultural Nursing Association
▪ členka ICN Research Network
▪ členka České asociace zdravotníků v revmatologii
▪ členka Revma Ligy
▪ 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
▪ předsedkyně oborové rady DSP Ošetřovatelství ZSF JU
▪ členka oborové rady DSP Ošetřovatelství LF OU
▪ členka vědecké redakce nakladatelství Grada Publishing, a. s.
▪ 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 ZU v Plzni
▪ členka vědecké rady Západočeské univerzity v Plzni
▪ členka vědecké rady Technické univerzity v Liberci
▪ členka vědecké rady Fakulty veřejných politik SLU v Opavě
▪ členka vědecké rady Ostravské univerzity v Ostravě
▪ členka vědecké rady Ústavu zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem
doc. PhDr. Bártlová Sylva, Ph.D.
▪ členka Masarykovy české sociologické společnosti, sekce sociologie medicíny a zdravotnictví
▪ členka České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, sekce sociálního lékařství
a řízení péče o zdraví
▪ členka oborové rady doktorského studijního programu Ošetřovatelství
▪ členka oborové rady pro společenskovědní a ekonomické obory GAJU v Českých
Budějovicích
▪ členka vědecké rady ZSF JU v Českých Budějovicích
▪ členka vědecké rady Fakulty zdravotnických věd UP v Olomouci
prof. MUDr. Oto Masár, Ph.D.
▪ VRFZ Univerzita A. Dubčeka v Trenčíně
▪ člen Slovenské spoločnosti urgentné medicíny
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doc. PhDr. Gabriela Sedláková, Ph.D.
▪ členka Slovenské komory sestier a pôrodných asistentiek
▪ členka vědecké rady Zdravotně sociální fakulty JU
PhDr. Marie Trešlová, Ph.D.
▪ členka The European Violence in Psychiatry Research Group
Mgr. Jaroslava Fendrychová, Ph.D.
▪ členka výboru neonatologické sekce ČAS
▪ členka České neonatologické společnosti
Mgr. Alena Machová
▪ členka ČAS
Mgr. Judita Soukupová Maříková
▪ členka České konfederace porodních asistentek
Mgr. Alena Polanová
▪ členka ČAS – sekce traumatologickoortopedická
PhDr. Věra Stasková
▪ členka České asociace zdravotníků v revmatologii
▪ členka Revma Ligy
Akademičtí pracovníci katedry jsou členy redakčních rad různých odborných časopisů:
prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D.
▪ Ošetřovatelství
▪ Florence
▪ Kontakt
▪ Zdravotníctvo a sociálna práca
▪ Ošetřovatelství a porodní asistence
▪ Journal of Nursing, Social Studies and Public Health
doc. PhDr. Gabriela Sedláková, Ph.D.
▪ Sestra (Slovensko)
prof. MUDr. Oto Masár, Ph.D.
▪ Urgentní medicína
▪ Kontakt
▪ Pain.cz – internetový časopis Společnosti pro studium a léčbu bolesti
Mgr. Jaroslava Fendrychová, Ph.D.
▪ Pediatrie pro praxi
▪ Ošetrovateľstvo a porodná asistencia
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7. Hlavní cíle činnosti pro rok 2011
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Zkvalitnění jazykové připravenosti akademických pracovníků katedry.
Pokračovat v přípravě výukových materiálů v e-learningu.
Úspěšně dokončit řešení výzkumného projektu IGA MZ ČR.
Úspěšně dokončit řešení centralizovaného rozvojového projektu: Point Degrese Program
Geriatric Nursing Care.
Úspěšně dokončit řešení týmového projektu GAJU.
Rozvíjet aplikaci EBP a EBN (Evidence Based Practise a Evidence Based Nursing) na katedře.
Zkvalitnění publikační a přednáškové činnosti.
PhDr. Marie Trešlová, Ph.D. – příprava na habilitační řízení.
Mgr. Jaroslava Fendrychová, Ph.D. – příprava na habilitační řízení.
Mgr. Lucie Rolantová – ukončení Ph.D.
Mgr. František Dolák – ukončení Ph.D.
Mgr. Pavel Scholz – ukončení Ph.D.
PhDr. Andrea Hudáčková – ukončení Ph.D.
Mgr. Alena Machová – dokončení rigorózního řízení.
Mgr. Ivana Chloubová – rigorózní řízení.
Mgr. Dita Nováková, Ph.D. – rigorózní řízení.
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KATEDRA PRÁVNÍCH OBORŮ, ŘÍZENÍ A EKONOMIKY
1. Hlavní úkoly a činnosti katedry
Katedra je pevným pilířem, zakotveným od počátku vzniku Zdravotně sociální fakulty Jihočeské
univerzity v její organizační struktuře. Katedra zajišťuje výuku ve studijních programech 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. Katedra se podílí
na přípravě vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců pro profese v sociální práci ve veřejné správě
ve všech jejích oblastech, tj. sociálního zabezpečení státní správy, veřejné správy a v poradenství
v sociálním zabezpečení. Cílem je připravit erudovaného pracovníka s teoretickými a praktickými
znalostmi a dovednostmi v systému sociální práce s klientem v souladu s evropskými trendy, tj.
minimalizovat přímé a nepřímé důsledky trvalého nebo dlouhodobého problému jedince. Silnou
stránkou výuky je propojení teorie s praxí – vyučující jednotlivých předmětů zároveň působí
v oblasti aplikační praxe v rámci veřejnoprávní sféry. Katedra rovněž zajišťuje odbornou praxi
studentů v sociálně-právní oblasti. Katedra je garantem bakalářského studijního programu Sociální
politika a sociální práce. Katedra se podílí na vědecko-výzkumných projektech a vyvíjí také
výrazné zahraniční aktivity, spočívající především v kooperaci se zahraničními univerzitami.
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. Od počátku
klade důraz, v rámci výuky studentů, na propojení teorie a praxe. Silnou stránkou výuky je právě
propojení teorie s praxí. Studenti si mohou vyzkoušet a ověřit nabyté znalosti přímo v praxi.
Studenti v rámci cvičení navštěvují vybraná soudní jednání. V průběhu povinných praxí na
jednotlivých orgánech státní správy a úřadech pak mají možnost vyzkoušet si 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 2010
Vedoucí katedry:

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

Zástupce vedoucího katedry:

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

Referentka:

Bc. Pavla Klímová

Docenti:

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

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

Odborní asistenti:

JUDr. Ing. Daniel Prouza, Ph.D.
(Právo 1)

JUDr. Milan Kučera, Ph.D.
(Kriminologie)
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JUDr. Božena Kučerová, Ph.D.
(Zdravotní právo a legislativa)

Ing. Marie Klímová, Ph.D. (t. č. na MD)
Ing. Jan Molek, CSc.
(Úvod do ekonomie a managementu)

Ing. Eliška Pešlová, Ph.D.
(Management zdravotní a sociální sféry)

JUDr. Vladimíra Hájková
(Trestní právo hmotné a procesní)

PhDr. Jaroslav Hála
(Penologie)

JUDr. Věra Pražmová
(Právo 2 a 3)

JUDr. Miluše Stehlíková
(Základy práva)

Ing. Jan Bednář
(Úvod do ekonomie)

Ing. Ivan Loukota
(Zaměstnanost a trh práce)

Ing. Radka Prokešová
(Management zdravotní a sociální sféry)

Mgr. Petr Dědič
(Organizace státní správy)

Mgr. Lenka Rosková
(Sociální práce a lidská práva)

Externí vyučující:

doc. Ing. Milan Jílek, Ph.D.
doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.
doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D.
Mgr. Kateřina Hyková, Ph.D.
JUDr. Jan Pejšek
Mgr. Jan Valoušek

3. Zahraniční aktivity katedry
Ing. Ivan Loukota vystoupil s příspěvkem „Osoby zdravotně postižené na trhu práce v okrese České
Budějovice“ na mezinárodní konferenci „Trilaterální konference trhu práce AT-SK-CZ“, která se
uskutečnila ve dnech 14. a 15. 10. 2010 v Parndorfu (Rakousko).
PhDr. Jaroslav Hála byl, po desetiletém členství ve společnosti a pětiletém členství
v představenstvu, zvolen místopředsedou představenstva mezinárodní společnosti Europäisches
Forum für angewandte Kriminalpolitik e.V. (www.europaforum-kriminalpolitik.org). Z titulu výše
uvedeného členství se podílel na organizování mezinárodního odborného semináře Migration und
Integration, Konkrete Herausforderungen für die Praxis der Kriminalpolitik. Brusel/Belgie, 10. až
13. 6. 2010 (účastníci ze SRN, Francie, Belgie, Švýcarska, Lucemburska a Česka). Z titulu členství
v poradním sboru ředitele Sozialakademie Haus Silberbach se dále podílel na přípravě programu
jmenované německo-české vzdělávací a poradenské instituce pro rok 2011 (PhDr. Hála je kontaktní
osobou zastupující zájmy ZSF JU v rámci smlouvy o spolupráci mezi ZSF JU a německou
společností EJF (Evangelisches Jugend- und Fürsorgewerk) – podrobnosti na www.ejf.de
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Ing. Jan Molek, CSc., se aktivním vystoupením „Wenn nichts mehr geht – Das Burn-outSyndrom in der sozialen Arbeit“ účastnil ve dnech 5. až 7. 5. 2010 semináře na Sozialakademie
v Silberbachu (SRN).
Mgr. Lenka Rosková přednesla (spolu s J. Ročňovou) příspěvek s názvem „Stigmatizace HIV
pozitivních osob v tradiční africké společnosti“ na konferenci „Aktuálné výskumné otázky
pomáhajúcich profesií – nové výzvy pre prax“, konané dne 30. dubna 2010 v Prešově, Prešovská
univerzita, Filozofická fakulta, katedra sociálnej práce.
4. Vědecko-výzkumná činnost katedry
Ing. Ivan Loukota se aktivním vystoupením na téma „Osoby zdravotně postižené na trhu práce
v okrese České Budějovice“ účastnil mezinárodní konference s názvem „Trilaterální konference
trhu práce AT-SK-CZ“, která se uskutečnila ve dnech 14. a 15. 10. 2010 v Parndorfu (Rakousko).
Dále se účastnil aktivním vystoupením na téma „Spolupráce mezi školami, zaměstnavateli a úřady
práce v Jihočeském kraji“ národní konference „Podpora odborného školství ČR“, která se
uskutečnila 24. 9. 2010 v Průhonicích (Česká republika), a taktéž aktivním vystoupením na téma
„Podpora vytváření pracovních míst v chráněných dílnách v okrese Č. Budějovice“ mezinárodní
konference „Chráněné pracovní dílny – dnes a zítra“, která se uskutečnila 7. 12. 2010 v Českých
Budějovicích (Česká republika).
JUDr. Martin Šimák, Ph.D., a Ing. Jan Molek, CSc., se aktivním vystoupením na téma „Rizika
financování sociálního zabezpečení v České republice“ účastnili Mezinárodního workshopu se
sociální tematikou, pořádaného dne 18. října 2010 Zdravotně sociální fakultou JU v Českých
Budějovicích.
Mgr. Lenka Rosková se jako spoluřešitelka podílela na projektu, financovaném Ministerstvem
zdravotnictví ČR, s názvem „Využití interaktivního programu v oblasti primární prevence
problematiky HIV/AIDS“ (řešitelkou projektu byla PhDr. Jolana Ročňová).
Mgr. Rosková dále přednesla (spolu s J. Ročňovou):
▪ na konferenci „Aktuálné výskumné otázky pomáhajúcich profesií – nové výzvy pre prax“,
konané dne 30. dubna 2010 v Prešově a pořádané Prešovskou univerzitou, Filozofickou
fakultou, katedrou sociálnej práce, příspěvek s názvem „Stigmatizace HIV pozitivních osob
v tradiční africké společnosti“;
▪ na konferenci „Kdo slyší hlas volajícího na poušti? Jaké jsou teoretické a praktické poznatky
o sociální patologii, kdo o ně stojí a jak s nimi nakládá“, konané ve dnech 14. až 16. dubna 2010
ve Vranově nad Dyjí a pořádané Masarykovou českou sociologickou společností, příspěvek na
téma „Onemocnění HIV/AIDS optikou dvou světadílů“.
V tomto roce byl reakreditován bakalářský studijní programu Sociální politika a sociální práce,
jehož je katedra garantem.
Publikační činnost viz OBD
Počty publikačních výstupů členů katedry:
▪ článek v odborném/odborném zahraničním časopise: 5,5 (D. Prouza – 3,5×, J. Hála – 1×, M.
Šimák – 1×)
▪ článek v recenzovaném souhrnu vědeckých a odborných prací: 1 (M. Šimák)
▪ článek ve sborníku z konference: 2 (M. Šimák – 2× 50 %, L. Rosková – 2× 50 %)
▪ ostatní – 1 (Prouza, D.: Trestní zákoník. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010. 1280 s. 978-807400-187-1)
▪ recenzní posudky – 2 (M. Šimák, D. Prouza)

72

5. Zhodnocení odborného a kariérního růstu členů katedry
Personální obsazení průběžně doznává nové kvality. Pokračovalo jmenovací řízení k udělení
profesury vedoucímu katedry doc. JUDr. Vilému Kahounovi, Ph.D. V doktorandském studiu
pokračují JUDr. Věra Pražmová, Ing. Bednář, Ing. Prokešová a Mgr. Lenka Rosková. Referentka
katedry Pavla Klímová úspěšně dokončila bakalářské studium oboru Sociální práce ve veřejné
správě (Bc.).
6. Další významné činnosti katedry
Katedra je garantem bakalářského studijního programu Sociální politika a sociální práce. Katedra se
podílí na vědecko-výzkumných projektech a vyvíjí výrazné zahraniční aktivity, spočívající
především v kooperaci se zahraničními univerzitami (Payap University, Chiang Mai University,
Asian University, Rajamangala University of Technology Lanna – Thajsko) a s dalšími institucemi
v oblasti vzdělávání (Sozialakademie Haus Silberbach-Selb, SRN).
V roce 2010 katedra neuspořádala žádnou konferenci.
7. Hlavní úkoly pro rok 2011
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Plnění úkolů garanta bakalářského studijního programu Sociální politika a sociální práce.
Kvalitní personální zabezpečení v akreditovaných studijních programech.
Udržení, příp. zvýšení kvality zajišťované výuky.
Udržení, příp. zvýšení tempa odborného růstu členů katedry.
Udržení, příp. zintenzivnění získaných kontaktů se zahraničními partnerskými institucemi
a získání nových.
Zvýšení počtu vědecko-výzkumných aktivit (zejména publikační činnosti, účast na projektech).
Dle potřeb hlavních procesů účast na výzkumných záměrech a projektech fakulty.
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KATEDRA PREKLINICKÝCH OBORŮ
1. Hlavní úkoly a činnosti katedry
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
▪ 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.
Katedra dále působila v novém areálu Nemocnice České Budějovice, a. s., budova H. Výuka
probíhá především zde, kam se přestěhovaly obě specializované výukové laboratoře s veškerým
vybavením pro výuku, ale i v jiných výukových prostorách ZSF JCU.
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 v rámci praktických cvičení. Strategickým úkolem zůstává další zkvalitňování výuky všech
preklinických předmětů, které by měly být logicky integrovány, a vytvoření základní platformy pro
další vzdělávání v klinických oborech.
2. Složení katedry v roce 2010
Vedoucí katedry:

MUDr. Jiří Škopek, Ph.D.

Zástupce vedoucího katedry:

MUDr. Petr Zach, CSc.

Sekretářka katedry:

Ywetta Marsová, Markéta Vágnerová

Docent:

doc. MUDr. Jan Mareš, CSc.
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Odborní asistenti:

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

3. Zahraniční aktivity katedry
MUDr. Jiří Škopek se účastnil několika zahraničních seminářů (Brusel, 9.–10. 3. 2010, Frankfurt
13.–14. 4. 2010). Jde o soustavnou prezentaci a čerpání dalších informací v oboru provádění
klinických studiích, kterým se MUDr. Jiří Škopek věnuje ve své výzkumné oblasti.
4. Vědecko-výzkumná činnost katedry
MUDr. 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. Proběhla řada
výjezdů do moravského dolu Rožínka a k praktickému lékaři do Jáchymova, kde byly zpracovány
anamnestické údaje a odebrány krevní vzorky horníkům a bývalým pracovníkům v ionizujícím
záření. Tyto byly poté převezeny k dalšímu zpracování do laboratoří SUJCHBO, Příbram.
Publikační činnost viz OBD
5. Zhodnocení odborného a kariérního růstu členů katedry
Z hlediska odborné vybavenosti katedry působí na částečný úvazek 1 docent a 7 odborných
asistentů. V současné době je nutné pracovat na vyšším zastoupení habilitovaných pracovníků pro
lepší zajištění oborů, podporovat zahájení habilitačního řízení pro příslušníky mladší generace.
Z tohoto pohledu je na období let 2011–12 naplánováno habilitační řízení u odborného asistenta
MUDr. Petra Zacha, CSc.
6. Další významné činnosti katedry
▪

V roce 2010 pokračoval rozvoj předmětu „Práce se stresem“, který vede MUDr. P. Zach, CSc.,
a který si vybudoval pevný zájem studentů naší fakulty napříč jednotlivými obory. Díky
pochopení vedení fakulty se do reakreditací některých oborů (např. Všeobecná sestra) podařilo
zařadit tento předmět již nikoli jako nepovinný, ale jako povinnou součást výuky. 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 v průběhu
předešlého projektu návštěvy hostujících profesorů (projekt FRVŠ) a jsou dále používány při
výuce předmětu „práce se stresem“. Tyto nahrávky všech přednášek i cvičení jsou dostupné
v knihovně KPO JU. Dále byla upevňována řada kontaktů se zahraničními institucemi (Mind
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▪
▪
▪
▪
▪

and Life Institute, Dechen Choling, Shamata Institute), se kterými je dohodnuta možnost dalšího
pokračování spolupráce na úrovni studentů i odborníků.
MUDr. Petr Zach, CSc., zpracoval obsáhlé učivo Anatomie do e-learningových programů a ty
jsou aktivně využívány při výuce jako nutný doplněk při studiu Anatomie studenty.
Katedra spolupracuje s odpovídajícími pracovišti na UK 1. a 3. LF, FTVS a s některými ústavy
Akademie věd ČR.
Katedra udržuje aktivní přístup k hledání dalších možností rozvoje a spolupráce na úrovni
výuky i výzkumu.
Čtyři učitelé jsou řešiteli nebo spoluřešiteli výzkumných úkolů v rámci národních grantových
agentur.
Řada členů katedry působí v odborných společnostech Jana Evangelisty Purkyně (např.
Společnost 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 2011
V současnosti vyučuje katedra minimálně 13 (z celkového počtu 21) předmětů, které mohou být
sloučeny pod tři hlavní směry: Anatomie, Fyziologie a patofyziologie a Patologie. Toto se děje
pomalu s každou novou akreditací, reakreditací. 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 čas na zpracování dalších částí preklinických předmětů (Fyziologie,
Patologie) do e-learningových programů jako nutnou součást výuky při studiu.
Změny, které jsou plánovány z hlediska organizační struktury celé fakulty, se v tomto roce
zřejmě dotknou i katedry preklinických oborů. Plán sloučení se spřátelenou katedrou klinických
oborů je z pozice KPO vnímán rozporuplně a je nám líto, že k němu dochází. Pevně věříme, že
nastartované procesy a dobrý duch kolektivu tím narušen nebude a výuky jako takové se změny
nedotknou. Další péče stále směřuje k zajištění a výchově vyučujících, kteří budou pocházet
z regionu České Budějovice tak, aby se zde budovala místní silná skupina kvalifikovaných
pedagogů s výzkumným potenciálem.

76

KATEDRA PSYCHOLOGIE A SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY
Katedra psychologie a speciální pedagogiky byla ustavena na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské
univerzity v Českých Budějovicích v roce 2009.
1. Hlavní úkoly a činnosti katedry
Akreditací studijního programu „Speciální pedagogika“ a „Studia v oblasti pedagogických věd –
Speciální pedagogika“ získala fakulta oprávnění k realizaci studijních oborů Speciální pedagogika
a Speciální pedagogika-vychovatelství a v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících, oprávnění k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků.
V roce 2010 katedra zajišťovala výuku speciálně pedagogických, psychologických
a psychiatrických disciplín, filozofii a etiku v prezenční a kombinované formě včetně výběrových
a certifikátových kurzů (Krizová intervence, Znaková řeč).
Tři pracovníci katedry byli školiteli doktorandů, podíleli se na jejich výuce a byli zastoupeni
v komisích pro státní závěrečné zkoušky.
Katedra psychologie a speciální pedagogiky připravila k akreditaci kombinované studium
speciální pedagogiky včetně studijních opor. Vypracovala koncepci mentorské praxe, podílela se
samostatně na její realizaci. Plnila hlavní úkol spočívající v přímé výukové činnosti. Do výuky
studentů uvedla nové odborné asistenty.
2. Složení katedry v roce 2010
Vedoucí katedry:

doc. PhDr. Jana Šemberová, CSc.

Referentka katedry:

Ilona Suchánková (do 30. 9. 2010)
Mgr. Gabriela Jannová (od 1. 10. 2010)
tel.: +420 389 037 551
e-mail: gjannova@zsf.jcu.cz

Zástupce ved. katedry:

Mgr. Václav Šnorek
tel.: +420 389 037 552; +420 387 878 706
e-mail: snorek@zsf.jcu.cz

Docenti:

doc. PhDr. Jiří Jankovský, Ph.D. (speciální pedagogika)
doc. PhDr. Jana Šemberová, CSc. (psychologie)

Odborní asistenti:

MUDr. Jan Tuček, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Radka Prázdná, Ph.D.
Ing. Renata Švestková, Ph.D.
Mgr. Petr Jánský, Ph.D.
PhDr. Jitka Balcarová
MUDr. Dana Dvořáková
PaedDr. Zdeněk Slomek
PhDr. Vlastimila Urbanová
Mgr. Josef Hošek
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Mgr. Nicole Hovorková
Mgr. Václav Šnorek
Mgr. Kateřina Šuléřová
Mgr. Zdeněk Toušek
Externí vyučující:
doc. PaedDr. Milada Krejčí, Ph.D.
Mgr. Vlasta Kursová, Ph.D.
Mgr. Jan Šesták, Ph.D.
MUDr. Katarina Baranovičová
PaedDr. František Batysta
MUDr. Eva Kadlecová
PaedDr. Marie Kubešová
PaedDr. Jiří Moravec
PhDr. Rostislav Nesnídal
PhDr. Ivana Štrosová
MUDr. Blanka Vodičková
PhDr. Libuše Vlášková
Ing. Hana Šímová
Mgr. Petra Adamová
Mgr. Marie Bízková
Mgr. Andrea Březinová
Mgr. Božena Coufalová
Mgr. Olga Divišová
Mgr. Eva Dvořáková

Mgr. Karel Chodil
Mgr. Veronika Chytilová
Mgr. Alena Jankovská
Mgr. Věra Koppová
Mgr. Irena Kovářová
Mgr. Marcela Kryski
Mgr. Václav Kvítek
Mgr. Jitka Lidralová
Mgr. Ivana Macíková
Mgr. Radka Pechová
Mgr. Jiří Pokorný
Mgr. Dana Pšeničková
Mgr. Jan Schuster
Mgr. Iva Slámová
Mgr. Michal Šimůnek
Mgr. Martina Taušková
Mgr. Petr Tomčík
Mgr. Milan Veselý
Mgr. Iva Žlábková

3. Zahraniční aktivity katedry
Katedra psychologie a speciální pedagogiky se angažovala v oblasti celoživotního vzdělávání,
zejména seniorského. V rámci zapojení v informační a komunikační evropské síti LiLL (Learning
in Later Life) spolupracovala s pěti zahraničními univerzitami (UTA). V roce 2010 realizovala
v rámci programu Socrates Grundtvig projekt „EWA-Exceptional European Women in Older Age“.
4. Vědecko-výzkumná činnost katedry
Konstituování katedry a oboru „Speciální pedagogika“, příprava a tvorba akreditačních dokumentů
pro kombinovanou formu studia, výběr a ustavení klinických pracovišť, vypracování koncepce
odborné praxe se supervizí vyžadovalo značné úsilí. Účast v univerzitních a fakultních
projektových aktivitách Socrates Grundtvig (2010–2011) a v projektu „Konstruktivismus v praxi
vysokých škol“ (esf 2010–2011), výukové vytížení interních pracovníků v pedagogických
a profesních aktivitách převažovaly nad možnostmi publikační činnosti interních pracovníků
katedry.
V roce 2010 absolvovali studium v doktorských programech 3 pracovníci katedry, jeden studium
dokončil, dva odborní asistenti ve studiu pokračovali a ukončení studia plánují v roce 2011.
Publikační činnost viz OBD
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5. Zhodnocení odborného a kariérního růstu členů katedry
Odborný a kariérní růst pracovníků katedry probíhal v souladu s předpokládanými plány osobního
rozvoje:
▪ MUDr. Jan Tuček, Ph.D., odborný asistent – ukončil v roce 2010 studium Ph.D. na Lékařské
fakultě Masarykovy univerzity v Brně.
▪ Mgr. Václav Šnorek, odborný asistent s atestací v oboru klinická psychologie – pokračoval ve
studiu Ph.D. na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.
▪ Mgr. Zdeněk Toušek, odborný asistent – absolvoval předepsané zkoušky v doktorském
studijním programu Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity
v Brně.
6. Další významné činnosti katedry
Katedra psychologie a speciální pedagogiky garantovala seniorské vzdělávání na Jihočeské
univerzitě v Českých Budějovicích. Na Zdravotně sociální fakultě JU v Českých Budějovicích
a Písku zapojila v roce 2010 do programů, modulů a kurzů (33) Univerzity třetího věku celkem
1 123 účastníků. Realizovala 6semestrové vzdělávací obory, navazující a rozšiřující
(1–2semestrové) programy, moduly počítačové, informační a finanční gramotnosti (na základě
dohody s Českou národní bankou v Praze), kurzy PC a digitální fotografie, projektové
a mezigenerační učení. Činnost a rozvoj Centra celoživotního vzdělávání-U3V včetně infrastruktury
zajišťovala převážně z grantových prostředků. V roce 2010 realizovala společně s 20 univerzitami
v České republice centralizovaný projekt „Rozvoj Univerzit třetího věku v České republice“.
Katedra měla zastoupení v Asociaci U3V České republiky, spolupracovala se zahraničními
univerzitami a pracovišti vzdělávajícími dospělé v rámci evropské sítě LiLL (University of Ulm,
Germany), představila osobnosti a aktivity U3V v časopise Revue 50plus a Generace 50plus.
7. Hlavní úkoly pro rok 2011
Hlavní úkol pro rok 2011 je spatřován ve vzdělávací činnosti, v rozvoji oboru „Speciální
pedagogika“ a rozvoji celoživotního vzdělávání, zejména Univerzity třetího věku (U3V) a budování
vzdělávacího, metodického a poradenského Centra CŽV-U3V.
S ohledem na profilaci fakulty a koncepci jejího Dlouhodobého záměru rozvoje (2010–2015)
bude pozornost věnována personálnímu rozvoji katedry (výběru pracovníků podle dosaženého
pregraduálního vzdělání a následné ochoty vstupovat do doktorského a celoživotního vzdělávání,
specifikaci podílu pedagogické práce, vědecké a publikační činnosti, účasti v grantových a dalších
projektech). Prvořadý úkol bude spatřován ve výchově mladých perspektivních pracovníků přímo
na katedře, v jejich zapojení do výzkumných programů 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: pedagogický a vědecko-výzkumný.
V oblasti pedagogické katedra garantuje v současné době tři studijní obory: bakalářské studijní
obory „Radiologický asistent“ 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.
Členové katedry, včetně externích, mají nemalý podíl na skutečnosti, že Zdravotně sociální
fakulta JU je dnes v České republice považována za významnou v těchto oblastech, 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., doc. RNDr. Přemysl Záškodný, CSc., a doc. Dr. rer. nat. Friedo
Zölzer byli opakovaně členy, resp. předsedy 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,
a to jak při vzájemné výměně pedagogů, tak i při zabezpečování praxí posluchačů výše uvedených
studijních oborů. Například jmenujme Státní ústav pro jadernou, chemickou a biologickou ochranu
(SUJCHBO) v Kamenné 71 v Milíně, Nemocnici České Budějovice, a. s., Ambulantní kliniku
Medipont v Českých Budějovicích, Nemocnici Na Homolce v Praze, katedru vojenské
radiobiologie Fakulty vojenského lékařství Univerzity obrany v Hradci Králové a katedru
humanitních a lékařských oborů Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Kladně.
Na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzitě obrany a Fakultě ekonomiky a managementu
této univerzity v současné době studují 2 pedagogové katedry (v oborech Vojenská radiobiologie
Mgr. Zuzana Freitinger Skalická a Ochrana obyvatelstva Ing. Lenka Brehovská). Prof. MUDr. Leoš
Navrátil, CSc., je školitelem studentů PGS na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, na
Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové a na Fakultě speciálního
inženýrství Žilinské univerzity v Žilině. Doc. Dr. rer. nat. Friedo Zölzer je školitelem-specialistou
na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové.
V oblasti vědecko-výzkumné se práce katedry zaměřuje na dva 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 organismus, s cílem navrhnout způsoby minimalizace
jejich důsledků. Ve druhém se práce katedry zaměřuje na studium interakce ionizujícího
a neionizujícího záření.
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2. Složení katedry v roce 2010
Vedoucí katedry:

prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc. (do 30. 9. 2010)
doc. Dr. rer. nat. Friedo Zölzer (od 1. 10. 2010)

Zástupci vedoucího katedry:

doc. Dr. rer. nat. Friedo Zölzer (do 30. 9. 2010)
Mgr. Renata Havránková, Ph.D.
Mgr. Zdeněk Hon (do 30. 9. 2010)

Referentka katedry:

Alena Kladenská

Profesoři:

prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc.
prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc. (do 30. 9. 2010)
prof. MUDr. Stanislav Tůma, CSc.

Docenti:

doc. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D. (do 30. 9. 2010)
doc. RNDr. Přemysl Záškodný. CSc.
doc. Dr. rer. nat. Friedo Zölzer

Odborní asistenti:

MUDr. Ladislava Janoušková, CSc.
MUDr. Hana Šiffnerová, Ph.D.
MUDr. Josef Štorek, Ph.D. (do 30. 9. 2010)
Mgr. Renata Havránková, Ph.D.
MUDr. Petr Lhoták
MUDr. Ladislav Šabata
Ing. Lenka Brehovská (od 1. 10. 2010)
Ing. Jan Horák
Ing. Jiří Hruška
Ing. Aleš Kudlák
Mgr. Jiří Havránek
Mgr. Zdeněk Hon (do 30. 9. 2010)
Mgr. Miloš Plhoň
Mgr. Ondřej Scheinost
Mgr. Zuzana Freitinger Skalická

Asistenti:

Mgr. Lubomír Francl
Mgr. Petr Malecha
Mgr. Eva Pětivlasová

Vědečtí pracovníci:

prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc. (od 1. 10. 2010)
doc. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D. (od 1. 10. 2010)
Mgr. Zdeněk Hon (od 1. 10. 2010)

Externí vyučující:
prof. MUDr. Jan Österreicher, Ph.D.
prof. Ing. Gustav Šafr, DrSc.
prof. Ing. Ladislav Šimák, Ph.D.
doc. Ing. Stanislav Florus, CSc.
doc. Ing. Josef Janošec, CSc.
doc. Ing. Vladimír Pitschmann, CSc.

PhDr. Marie Mezníková
JUDr. Jan Pejšek
MUDr. Boris Pouzar
PhDr. Libor Pytel
MUDr. Jan Riedl
PharmDr. Simona Víšková
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doc. Ing. Jaroslav Slepecký, Ph.D.
Ing. Milan Hájek, DrSc.
MUDr. Zdeněk Chudáček, Ph.D.
MUDr. Ladislava Janoušková, CSc.
MUDr. František Vorel, CSc.
Ing. Tomáš Čapoun, CSc.
Ing. Josef Koc, CSc.
Ing. Jiří Konečný, CSc.
Ing. Jana Krykorková, CSc.
Ing. Zdeněk Prouza, CSc.
Ing. Daniel Šuta, Ph.D.
Mgr. Vít Herinek, Ph.D.
MUDr. Ivana Bustová
MUDr. Stanislav Brádka
MUDr. Daniela Chroustová
MUDr. Václav Janovský
RNDr. Helena Majzlíková

Ing. Josef Bárta
Ing. Milan Brabec
Ing. Lubomír Bureš
Ing. Miroslav Ďuriš
Ing. Jan Hrbek
Ing. Jaroslav Jedlička
Ing. Ladislav Karda
Ing. Libor Líbal
Ing. Jana Neškodná
Ing. Jan Pavlík
Ing. Jindřich Pěnička
Ing. Alena Studýnková
Ing. Martin Sviták
Mgr. Klement Bláha
Mgr. Dušan Hejna
Mgr. Olga Trpáková
Blanka Drtinová

3. 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 akademií
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 2010.
Ve dnech 25.–28. 10. 2010 se prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc., a doc. MUDr. Josef Rosina,
Ph.D., zúčastnili v Moskvě mezinárodní konference věnované radiačnímu výzkumu „VI. сьезд
по радиационным исследованиям“. Na této konferenci prezentovali tři příspěvky, které
vycházely z dosavadních výsledků grantového projektu NPV II MŠMT, řešeného na Zdravotně
sociální fakultě JU.
Doc. Dr. rer. nat. Friedo Zölzer se ve dnech 5.–9. 9. 2010 zúčastnil 38. ročníku konference
Evropského společenství pro radiační výzkum. Na konferenci prezentoval příspěvek s názvem
„Micronuclei in lymphocytes of former and current uranium miners“. Tento příspěvek je
průběžným výstupem grantového projektu NPV II MŠMT.
Ve slovenském městě Žilina se ve dnech 2.–3. 6. 2010 konala 15. mezinárodní vědecká
konference „Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí“, které se zúčastnili prof.
MUDr. Leoš Navrátil, CSc., a Mgr. Zdeněk Hon. Na této konferenci vystoupili se
dvěma příspěvky, které se týkaly problematiky krizového řízení v České republice.
V rámci učitelských mobilit programu Erasmus Evropské unie přednášel doc. Dr. rer. nat.
Friedo Zölzer ve dnech 6.–10. 6. 2010 na Lékařské fakultě Univerzity v Essenu, Německo.
Katedra radiologie a toxikologie v roce 2010 přijala čtyři studenty z Ruské státní
hydrometeorologické univerzity se sídlem v Sankt-Petěrburgu v rámci vzájemných recipročních
výměn. Program mobilit se zaměřuje především na oblast vedlejších účinků jaderných,
chemických a biologických nox, ochranu obyvatelstva a environmentálního zdraví. Pedagogičtí
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pracovníci katedry radiologie a toxikologie seznamují studenty s problematikou radiobiologie,
toxikologie, biofyziky a radiační fyziky.
4. Vědecko-výzkumná činnost katedry
Rok 2010 byl třetím rokem řešení grantového projektu MŠMT s názvem „Biologická dozimetrie
pro osoby profesně vystavené ionizujícímu záření alfa“. Hlavním řešitelem projektu NPV II je doc.
Dr. rer. nat. Friedo Zölzer a spoluřešiteli další členové katedry. Cílem řešeného projektu je
vyhodnotit použitelnost biodozimetrického mikrojaderně-centromerového testu u případů profesní
expozice radiačního záření alfa.
V roce 2010 byl prováděn projekt s názvem „Edukační materiál pro výuku předmětů se
zaměřením na mechanismy účinků ionizujícího záření“, který byl řešen v rámci Fondu rozvoje
vysokých škol (2/2010) spolu s Fakultou biomedicínckého inženýrství ČVUT. Hlavním řešitel
tohoto projektu byl prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc., a spoluřešiteli další členové katedry.
Záměrem projektu bylo vytvoření multimediálního výukového programu zaměřeného na
problematiku radiobiologie. Edukační program je dostupný na stránkách katedry radiologie
a toxikologie v sekci „Projekty“.
Publikační činnost viz OBD
Celkový počet publikací na katedře v roce 2010 byl kolem 30, z toho 3 články v časopisech
s impakt faktorem, 14 článků v dalších recenzovaných časopisech, 8 článků v recenzovaných
sbornících, 1 monografie, 1 skripta a několik příspěvků z konferencí.
5. Zhodnocení odborného a kariérního růstu členů katedry
Členství v redakčních radách
prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc.
▪ Laser Journal
▪ Krízový manažment
▪ Laser and Technology (Clinical and experimental)
▪ The Science for Population Protection
▪ Acta Medica (Hradec Králové)
▪ Kontakt
▪ Radiační onkologie
▪ Spektrum
▪ Laser and Technology (Clinical and experimental)
prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc.
▪ Journal of Applied Biomedicine (zástupce šéfredaktora)
▪ Vojenské zdravotnické listy
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. Dr. rer. nat. Friedo Zölzer
▪ 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
▪ Fakulta bezpečnostního managementu Policejní akademie v Praze
▪ člen vědeckého výboru International Academy of Laser Medicine and Surgery
▪ předseda Společnosti pro radiobiologii a krizové plánování ČLS JEP
▪ člen oborové rady pro biofyziku UK v Praze
▪ člen oborové rady Žilinské univerzity, Fakulty špeciálneho inžinierstva, studijní obor 8.3.7
Občanská bezpečnost ve studijním programu krizový management
▪ 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 technického
v Praze se sídlem v Kladně
▪ člen oborové rady pro biofyziku UK v Praze
doc. Dr. rer. nat. Friedo Zölzer
▪ člen vědecké rady Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
▪ člen výboru Společnosti pro radiobiologii a krizové plánování ČLS JEP
▪ člen řídicího výboru MELODI („Multidisciplinary European Low Dose Initiative“)
MUDr. Ladislava Janoušková, CSc.
▪ členka poradního sboru Academia Medica
▪ členka European Society of Neuroradiology (národní delegát) – ESNR
▪ členka výboru České neuroradiologické společnosti – ČNRS
▪ členka revizní komise Radiologické společnosti ČLS JEP
doc. 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 2011
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Reakreditace magisterského oboru „Civilní nouzová připravenost“.
Podání projektů v rámci Fondu rozvoje vysokých škol, které by zkvalitnily výuku našich
studijních oborů.
Úspěšné dokončení projektu NPV II s názvem „Biologická dozimetrie pro osoby profesně
vystavené ionizujícímu záření alfa“.
Prohloubení mezinárodní spolupráce s univerzitními a vědeckými pracovišti na Slovensku,
v Rusku, Německu, 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“.
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KATEDRA SOCIÁLNÍ PRÁCE A SOCIÁLNÍ POLITIKY
1. Hlavní úkoly a činnosti katedry
Tak jako v minulých letech i v roce 2010 byla klíčovou součástí aktivit katedry práce se studenty,
vědecko-výzkumná a publikační činnost. Členky a členové katedry zabezpečovali výuku
149 předmětů, což odpovídá potřebám oborů vyučovaných na ZSF JU. Jedná se například o stěžejní
předměty sociální práce, sociální politika a sociologie, které jsou nastaveny jako komplexní
(specifický) blok. Předmět sociální politika je vyučován v rámci tří semestrů, je nedílnou součástí
státních závěrečných zkoušek v bakalářských i magisterských oborech. Sociální politika determinuje
rozvoj a obsahové zaměření sociální práce v teoretické i praktické podobě, je integrální součástí
sociálních disciplin. Realizace sociálněpolitických opatření je zasazena do kontextu klíčových
sociologických teorií a teorií a metod sociální práce (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.).
Katedrou je garantován bakalářský obor Prevence a rehabilitace sociální patologie ve studijním
programu Rehabilitace.
Kromě výuky odborných předmětů členky a členové katedry vedli celkem 140 absolventských
prací z toho bylo 16 dizertačních, 49 diplomových a 75 bakalářských.

2. Složení katedry v roce 2010
Vedoucí katedry:

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

Zástupkyně vedoucí katedry:

Mgr. Hana Francová, Ph.D.
(Sociální politika, Kurátorská práce)

Referentka katedry:

Mgr. Gabriela Kombercová

Docentky:

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

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. Veronika Benešová, Ph.D.
(Genderová problematika)

Mgr. Alena Kajanová, Ph.D.
(Problematika menšin)

Mgr. Helena Kocmanová
(Sociální politika)
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Mgr. Aleš Novotný
(Sociální politika)

Mgr. Ludmila Švehlová
(Sociální politika)

Mgr. Pavel Vácha
(Protidrogová problematika)

Externí vyučující:

Mgr. Michaela Čermáková
(Charitativní činnost)

Mgr. Dana Kopecká
(Sociální práce s osobami s handicapem)

Mgr. Johana Mertová
(Náhradní rodinná péče)

Mgr. Štěpán Strnad
(Politologie)

Mgr. Lenka Vysoká
(Sociální práce s rizikovou mládeží)

3. Zahraniční aktivity katedry
Od roku 2009 je katedra ve spolupráci se Sociologickým ústavem AV ČR spoluřešitelem
mezinárodního projektu EGALES (Etudes de Genre pour des Actions Liées a l’Egalité dans la
Société), který se týká problematiky genderové rovnosti ve společnosti. V říjnu 2010 byla na
katedře přítomna stážistka PhDr. Martina Tomašíková, Ph.D., z Ústavu nelékařských studijních
programů JLF UK v Martině na Slovensku.
4. Vědecko-výzkumná činnost katedry
V roce 2010 byl úspěšně dokončen projekt 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., spoluřešitelka Mgr. Alena Kajanová, Ph.D.
Pokračuje řešení projektu Jihočeského kraje a EU „Podpora komunitního plánování sociálních
služeb v Jihočeském kraji“ (CZ.1.04/3.1.00/05.00031), jehož odbornou garantkou je doc. Ing. Lucie
Kozlová, Ph.D.
Aktivní účast na konferencích
Členky a členové katedry se aktivně zúčastnili 9 domácích a 5 zahraničních konferencí, například
Interra 9, Hradecké dny sociální práce, Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku IX,
Individualita a jedinečnost v kvalitativním výzkumu, Akční pole sociální práce, Plánování
sociálních služeb v Praze, Haelthacross.
Publikační činnost viz OBD
Monografie – celkový počet 2
Kapitoly v monografiích – celkový počet 9
Odborné články v recenzovaném zahraničním periodiku – celkový počet 2
Odborné články v recenzovaném domácím periodiku – celkový počet 11
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Příspěvky v recenzovaném sborníku – celkový počet 6
Editorství souboru vědeckých statí – celkový počet 1
Recenze – celkový počet 5
Ostatní publikace – celkový počet 7
5. Zhodnocení odborného a kariérního růstu členů katedry
V souladu s plánem na rok 2010 úspěšně dokončily doktorské studium na ZSF JU Mgr. Hana
Francová a Mgr. Veronika Benešová (roz. Kubelová). Mgr. Aleš Novotný, Mgr. Pavla Štochlová
a Mgr. Pavel Vácha v doktorském studiu na ZSF JU pokračují. Mgr. Alena Kajanová, Ph.D.,
zahájila rigorózní řízení na Fakultě sociálních vied a zdravotníctva UKF v Nitre a pokračuje ve
studiu na FSS MU v Brně obor Psychologie-sociologie.
6. Další významné činnosti katedry
Katedra dlouhodobě spolupracuje s Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí ČR a se
Sociologickým ústavem AV ČR zejména formou oponentských a recenzních posudků, výzkumných
projektů a odborných publikací. V roce 2010 navázala spolupráci s Fakultou sociálních vied a
zdravotníctva UKF v Nitre, Pedagogickou fakultou univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem,
občanským sdružením Prom – Lodž (Polsko) a Vysokou školou pedagogickou v Lodži.
Vedoucí katedry je od roku 2009 členkou Atestační komise SOÚ AV ČR a členkou vědecké
rady Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě. Mgr. Aleš Novotný a Mgr. Hana
Francová, Ph.D., realizovali e-learningový kurz Sociální politika 2. Katedra byla spolupořadatelem
mezinárodní konference Interra 9.
Mgr. Hana Francová, Ph.D., Mgr. Dana Kopecká a doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D., se staly
dobrovolnými pracovnicemi v občanském sdružení Bílý kruh bezpečí.
7. Hlavní úkoly pro rok 2011
Katedra sociální práce a sociální politiky bude ke dni 28. 2. 2011 zrušena a vedoucí katedry nebyla
seznámena s dalším vývojem ani s personálními změnami na katedře, nelze tedy plánovat úkoly pro
rok 2011.
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KATEDRA SUPERVIZE A ODBORNÉ PRAXE

1. Hlavní úkoly a činnosti katedry
Hlavním úkolem katedry supervize a odborné praxe je výuka předmětů zaměřených na sociální
práci a zajišťování odborných praxí a supervizí pro studenty prezenční i kombinované formy studia
ze studijního 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.
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.
Praktická výuka probíhá formou:
▪ souvislé odborné praxe: u prezenční i kombinované formy studia;
▪ blokové průběžné praxe: částečně u oboru Prevence a rehabilitace sociální patologie.
Rozdělení praxe v roce 2010
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.
Organizační zajištění praxe
Předtím, než si studenti v roce 2010 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 a možnosti absolvovat praxi na individuálně zvolených
pracovištích;
▪ o podmínkách nástupu na praxi (povinnost zachovávat mlčenlivost, povinnost pojištění
odpovědnosti za škodu, očkování proti hepatitidě B);
▪ o podmínkách udělení zápočtu.
Veškeré tyto informace jsou rovněž studentům k dispozici v e-learningovém kurzu Praxe
2010/2011 na adrese: http://moodle.zsf.jcu.cz.
Volbu pracoviště prováděli studenti prostřednictvím internetové databáze pracovišť na adrese:
http://praxe-beta.zsf.jcu.cz/body/info/uvodni-stranka.html
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Odborné vedení praxe
Praxe byla po odborné stránce v roce 2010 zajišťována:
▪ školitelem, tj. sociálním 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 odborných praxí aktualizovala KSU v roce 2010 pro studenty příručku
„Profesionální kompetence ověřované v průběhu odborné praxe“, která metodicky vede studenty při
osvojování a ověřování nabitých profesionálních kompetencí na praxi na jednotlivých pracovištích
(klinických i individuálních). Osvojení a ověření těchto profesionálních kompetencí student dokládá
formou písemného záznamu do tzv. portfolia profesionálních kompetencí, které student předkládá
nejen jako výsledek své práce během odborné praxe na ZSF JU, ale také u státní závěrečné
zkoušky.
Odborná praxe v číslech
V roce 2010 zajistila KSU odbornou praxi v rozsahu 2 384 studento/týdnů, každý student navštívil
přibližně 2–3 pracoviště. Pro studenty 1. ročníku oboru Prevence a rehabilitace sociální patologie
zabezpečila KSU také exkurze do vybraných zařízení.
Při zajišťování odborné praxe spolupracovala KSU se 105 klinickými pracovišti a téměř s 300
dalšími pracovišti, která si vybrali studenti individuálně dle požadavků fakulty.
V průběhu akademického roku 2010 bylo realizováno 150 skupinových supervizí. Dále bylo
realizováno 13 úvodních seminářů k odborné praxi, kde studenti získali informace o jejich odborné
praxi.

2. Složení katedry v roce 2010
Vedoucí katedry

doc. PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D. (od 15. 3. 2010)

Zástupkyně vedoucí katedry:

Mgr. Alena Sitárová, Ph.D. (Bockschneiderová) (do května 2010)

Koordinátor pro věd. činnost:

Mgr. David Urban, Ph.D.

Referentka:

Mgr. Šárka Koubová
Ing. Zuzana Janouchová

Docentka:

doc. PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D.

Interní odborní asistenti:

Mgr. et. Mgr. Jitka Vacková, Ph.D. (t. č. MD)
Mgr. Bohdana Břízová, Ph.D.
Mgr. Jaroslava Eisertová, Ph.D.
Mgr. Adéla Michková, Ph.D. (t. č. MD)
Mgr. Alena Sitárová (Bockschneiderová), Ph.D. (t. č. MD)
Mgr. Jana Stejskalová, Ph.D. (t. č. MD)
Mgr. Věra Tichá, Ph.D. (t. č. MD)
Mgr. David Urban, Ph.D.
Mgr. Dagmar Dvořáčková
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Mgr. Šárka Koubová
Mgr. Lenka Motlová
Mgr. Petr Studenovský
Mgr. Hana Tomanová
Externí odborní asistenti:

Mgr. Eva Novotná

Studenti doktorského studia:

Mgr. Marie Chlopčíková
Mgr. Michaela Kabelková
(t. č. studuje International Ph.D. na Clemson University, USA)

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

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Mojžíšová, A.: Konference Nursing 100 Years after Florence Nightingale. 9.–10. 9. 2010,
Nyíregyháza, Maďarsko. Název příspěvku: How the Nurses Should Obtain Competences in
Social Work.
Mojžíšová, A.: Konference Good Praktice in Challenging Contexts: Acting Ethically in
Difficult Times. London Metropolitan University. Ethics and Social Welfare Journal. EASSW.
12. 11. 2010, Anglie.
Tóthová, V., Mojžíšová, A., Mauritzová, I., Velemínský, M.: Konference NETNEP 2010
Nursing education in a global community: Collaboration and networking for the future, 11.–14.
4. 2010, Sydney, Austrálie: Příspěvek: Use of Research Results in Lessons of Transcultural
Nursing in Nurse Education in the Czech Republic.
Eisertová, J., Chlopčíková, M.: Konferencia mladých vedeckých pracovníkov s medzinárodnou
účasťou. Aktuálne výskumné otázky pomáhajúcich profesií – nové výzvy pre prax. Katedra
sociálnej práce Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešově. 30. 4. 2010, Prešov. Název
příspěvku: „Rehabilitace vzájemného vztahu dítěte a psa – prevence potencionálních rizik za
využití metody canisterapie“.
Eisertová, J., Chlopčíková, M.: 5. Internationalen TAT – Symposium „Tiere helfen heilen –
Pravention, Salutogenese und Resilienz“, von 01. bis 2. 10. 2010. Vet. Med. Uni Wien. Název
posterové prezentace: „Child and dog, present hazards of childrens behavior towards dogs in
Czech Republic“.
Vacková, J.: Aktivní účast na konferenci a meetingu organizace COST s názvem „Social
Determinants of Health“ v termínu 16.–17. prosince 2010. Prezentace a diskuse proběhla na
téma „Selected social characterizations and their infuence on health of Roma poeple living in
the Czech and Slovac Republic“.
Motlová, L.: „Nursing Under Nothern Lights“, organizovaná Finnmark University College,
konaná v termínu 30. 9.–1. 10. 2010 v Hammerfestu v Norsku. Na konferenci odborný poster
prezentovaly: Mgr. Lenka Motlová, PhDr. Marie Trešlová, Ph.D., s názvem Occupational
Therapy in Nursing Homes in the Czech Republic.
Motlová, L.: „Space for Art Therapies“, organizovaná Českou arteterapeutickou asociací,
Asociací dramaterapie České republiky, Českou muzikoterapeutickou asociací a Českou
asociací taneční a pohybové terapie, konaná v termínu 18.–19. 6. 2010 v Praze. Pasivně se
konference zúčastnila Mgr. Lenka Motlová.
VII. mezinárodní vědecká konference „Problematika generace 50 plus“, organizovaná ZSF JU
v Českých Budějovicích ve spolupráci s firmou Ledax, o. p. s., konaná v termínu 21.–22. 9.
2010 v Českých Budějovicích. Na konferenci příspěvek s názvem ,,Dobrovolnictví – nedílná
součást psychosociální péče o pacienty seniory“ prezentovala L. Motlová.
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▪

▪

VII. mezinárodní vědecká konference „Problematika generace 50 plus“, organizovaná ZSF JU
v Českých Budějovicích ve spolupráci s firmou Ledax, o. p. s., konaná v termínu 21.–22. 9.
2010 v Českých Budějovicích. Na konferenci prezentovala odborný poster s názvem
„Dobrovolnický program v Nemocnici České Budějovice, a. s.“ L. Motlová.
Konference s mezinárodní účastí „Pravda o zooterapii 2010“, kterou organizovala ZSF JU,
v termínu 19. 11. 2010 v Českých Budějovicích. Na konferenci přednesla příspěvek s názvem
„Přínos canisterapie u seniorů s demencí“ L. Motlová.

Přednášení v zahraniční, učitelské mobility (Erasmus)
Učitelské mobility (program Erasmus)
▪
▪

▪
▪

▪

▪

Mgr. David Urban, Ph.D.: Učitelská mobilita Erasmu na University of Ljubljana, Faculty of
Social Work, Lublaň, Slovinsko, v termínu 21.–24. 4. 2010. Příspěvek „Social work with
Romany people in socially excluded localities in Czech Republic and Slovakia“.
Mgr. Jaroslava Eisertová, Ph.D.: Učitelská mobilita projektu Sokrates Erasmus na Prešovské
univerzitě v Prešově, Filozofická fakulta, Slovenská republika v termínu 20.–24. 9. 2010.
Příspěvek „Volunteer services like instrument of development specialist competence in socialhealth branch“.
Mgr. Dagmar Dvořáčková: Učitelská mobilita v rámci projektu Sokrates Erasmus na Univerzitě
Komenského v Bratislavě, Pedagogická fakulta, katedra sociálnej práce, v termínu 26.–30. 4.
2010. Příspěvek: ,,Systemický přístup jako jedna z možných metod sociální práce“.
Mgr. Lenka Motlová: Zahraniční pobyt v rámci Erasmu – Staff training na hostující Kemi-Tornio University of Applied Sciences (Kemi, Finsko) v termínu 29. 3.–2. 4. 2010. Overall aim
and objectives of the training: shadowing teaching and working with elderly people focus on
occupational programmes and new social work aproaches. Activities to be carried out (if
possible the programme for the period): shadowing, consultations and discussion with the
teachers. Expected results: use of gained information methods and aproaches in social work and
gerontology.
Mgr. Lenka Motlová: Učitelské mobilita v rámci Erasmu na hostující Prešovské univerzitě
v Prešově, Slovenská republika, v termínu 19.–25. 9. 2010. Příspěvek s názvem „Aktivita ve
stáří a aktivní životní styl seniorů“, „Význam aktivizačních programů v domovech pro seniory“,
Trénování paměti a arteterapie v domovech pro seniory“, Reminiscenční terapie a canisterapie
v domovech pro seniory“, „Univerzitní centrum pro seniory PATUP a Dobrovolnický program
v Nemocnici České Budějovice, a. s.“ přednesla Mgr. Lenka Motlová.
Doc. PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D.: Učitelská mobilita Erasmus školení, Debrecen Univerzity,
Maďarsko, 8.–11. 9. 2010, sociální práce.

Další zahraniční aktivity
▪

Mgr. David Urban, Ph.D.: Schůzka koordinátorů IW – příprava výměnného pobytu studentů
a pedagogů v rámci Evropské sítě škol sociální práce na rok 2011 (European Network of
Schools of Social Work) na University of Málaga, Social Studies Faculty, Málaga, Španělsko.
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4. Vědecko-výzkumná činnost katedry
Projekty
Název projektu: Mobilita studentů
Řešitel projektu: doc. PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D.
Donátor: Rozvojové projekty MŠMT České republiky
Název projektu: Program Pět P
Řešitel: Mgr. Bohdana Břízová, Ph.D.
Donátor: Jihočeský kraj (Jihočeské krajské programy podpory práce s dětmi a mládeží pro rok
2010)
Název projektu: Program Pět P i v roce 2010
Řešitel: Mgr. Bohdana Břízová, Ph.D.
Donátor: Statutární město České Budějovice (Dotační program města České Budějovice na podporu
sociální oblasti v roce 2010)
Název projektu: Letní tábor pro děti trpící enurézou a enkoprézou
Řešitel: Mgr. Alena Sitárová, Ph.D., od 8/2010 Mgr. Bohdana Břízová, Ph.D.
Donátor: Ministerstvo zdravotnictví ČR (Program vyrovnávání příležitostí pro občany se
zdravotním postižením)
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. David Urban, Ph.D.
Donátor: Grantová agentura České republiky (GA ČR)
Název projektu: Zdravotně sociální situace imigrantů a azylantů v České republice
Řešitel projektu: Mgr. et. Mgr. Jitka Vacková, Ph.D.
Donátor: COST
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 Vacková, Ph.D.
Donátor: Grantová agentura České republiky (GA ČR)
Název projektu: Integrační canisterapeutický tábor
Řešitel projektu: Mgr. Jaroslava Eisertová, Ph.D.
Spoluřešitel: prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc., dr. h. c.
Donátor: Ministerstvo zdravotnictví ČR, PVP 2010
Název projektu: Dítě a pes – Jak žít společně bezpečně!
Řešitel projektu: Mgr. Marie Chlopčíková
Spoluřešitel: Mgr. Jaroslava Eisertová, Ph.D.
Donátor: Ministerstvo zdravotnictví ČR
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Název projektu: Prevence úrazů a násilí v dětském věku.
Řešitel projektu: prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc., dr. h. c.
Spoluřešitel: Mgr. Marie Chlopčíková
Konzultant: Mgr. Jaroslava Eisertová, Ph.D.
Donátor: Grantová agentura Jihočeské univerzity
Název projektu: Pes a dítě – Vzájemně bezpečný vztah
Řešitel projektu: Mgr. Marie Chlopčíková
Spoluřešitel: Mgr. Jaroslava Eisertová, Ph.D.
Donátor: Jihočeských krajských programů podpory práce s dětmi a mládeží
Název projektu: Dobrovolnický program v Nemocnici České Budějovice, a. s.
Řešitel projektu: Mgr. Lenka Motlová
Donátor: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Název projektu: „Children in Care“
Řešitel: Mgr. Hana Pazlarová, Ph.D.
Spoluřešitel: Mgr. Jana Stejskalová, Ph.D., Dr. Elisabeth Becke-Hansen a prof. Mark Small
Donátor: Child Watch International Research Network (CWI)
Publikační činnost viz OBD
Odborné články – celkový počet 20
Skripta – celkový počet 2
Příspěvky ve sborníku – celkový počet 12
Kapitoly v monografiích – celkový počet 4
Podíl na monografii – 1 (D. Urban)
Vědecké statě – celkový počet 3
Editorství – celkový počet 1
Recenze – celkový počet 2
Další publikace – celkový počet 7
Akreditační činnost
B5342 Stud. program Rehabilitace, stud. obor. Rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti,
dospělé a seniory – bakalářské studium
Konference
▪

▪

Mgr. Bohdana Břízová, Ph.D.: Dobrovolnictví v české společnosti – současnost a perspektivy.
Organizátor: Klub UNESCO Kroměříž ve spolupráci s Národním dobrovolnickým centrem
HESTIA Praha. 24.–25. 5. 2010, Kroměříž. Aktivní účast. Příspěvek – „Vývoj programu Pět P
v ČR a zhodnocení jeho efektivity po 13 letech realizace“.
Mgr. David Urban, Ph.D.: InteRRa 10 – Sociální, edukační a zdravotní práce a výzkumná
činnost orientovaná na etnické a marginalizované skupiny ve spektru posledního dvacetiletí,
organizovaná Pedagogickou fakultou UJEP v Ústí nad Labem, konaná ve dnech 9.–10. 12.
2010, název příspěvku: „Tradice současných Romů“ – příspěvek přednesen v plénu.
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▪
▪

▪
▪

▪
▪

▪
▪

▪
▪

▪

▪
▪

Mgr. David Urban, Ph.D.: Akční pole sociální práce IV, organizovaná Pedagogickou fakultou
UP v Olomouci, konaná 23.–24. 3. 2010, název příspěvku: Příjmy a výdaje vybraných sociálně
vyloučených romských komunit.
Mgr. Jaroslava Eisertová, Ph.D., Mgr. Marie Chlopčíková: Konference Dobrovolnictví v české
společnosti – současnost a perspektivy. Klub UNESCO Kroměříž, Hestia – Národní
dobrovolnické centrum. 24.–25. 5. 2010 Kroměříž. Název posterové prezentace: Ústav sociální
práce, Centrum zoorehabilitací.
Mezinárodní konference InteRRa, pořádané 6. a 7. 4. 2010 v Českých Budějovicích. Na této
konferenci přednesla Mgr. Dagmar Dvořáčková příspěvek s názvem: ,,Kvalita života seniorů“.
Mezinárodní konference generace 50+, zabývající se problematikou seniorů, pořádané 21.
a 22. 9. 2010 kterou organizovala ZSF JU v Českých Budějovicích ve spolupráci s firmou
Ledax, o. p. s. Na této konferenci přednesla Mgr. Dagmar Dvořáčková příspěvek s názvem:
,,Faktory ovlivňující kvalitu života seniorů“.
Konference Den trénování paměti, kterou organizovala ZSF JU v termínu 17. 3. 2010
v Českých Budějovicích. Na konferenci příspěvky s názvem „Trénování paměti pro seniory na
ZSF JU“, „Poruchy paměti ve stáří“ přednesla Mgr. Lenka Motlová.
„IV. ročník konference Senior Living“, kterou organizovala firma Ledax, o. p. s., ZSF JU
a Fakulta stavební ČVUT v Praze v termínu 9.–10. 11. 2010 v Pardubicích. Na konferenci vedly
odborný workshop s názvem „Ukázka canisterapie pro seniory“ Mgr. Lenka Motlová a Bc.
Kateřina Kosová.
„IV. ročník konference Senior Living“, kterou organizovala firma Ledax, o. p. s., ZSF JU
a Fakulta stavební ČVUT v Praze v termínu 9.–10. 11. 2010 v Pardubicích. Na konferenci
prezentovala odborný poster s názvem „Canisterapie“ Mgr. Lenka Motlová.
„Aktivizační odpoledne s dnem zdraví pro seniory“, který organizovala Městská charita České
Budějovice – Komplexní domácí péče v termínu 1. 10. 2010 v Českých Budějovicích. Příspěvek
s názvem „Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, o. s., Třeboň a praktikování
canisterapie“ přednesla Mgr. Lenka Motlová.
„Aktivizační odpoledne s dnem zdraví pro seniory“, který organizovala Městská charita České
Budějovice – Komplexní domácí péče v termínu 1. 10. 2010 v Českých Budějovicích.
Worskhop s názvem Canisterapie u seniorů vedly Mgr. Lenka Motlová a Bc. Kateřina Kosová.
Krajská konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky a střední management, kterou
organizovala Nemocnice České Budějovice, a. s., v termínu 24. 11. 2010 v Českých
Budějovicích. Na konferenci příspěvek s názvem „Dobrovolnické programy ZSF JU České
Budějovice“ přednesly Mgr. Lenka Motlová a Bc. Kateřina Kosová.
Trénování paměti – soutěž v tréninku paměti senioři versus studenti, kterou organizoval tým
studentů ZSF JU v rámci projektu KU v termínu 8. 12. 2010 v Českých Budějovicích. Příspěvek
s názvem „Paměť, poruchy paměti ve stáří a význam tréninku paměti“ přednesla Mgr. Lenka
Motlová.
50. Studentská vědecká konference, kterou organizovala Univerzita Karlova v Praze, Lékařská
fakulta v Plzni v termínu 12. 5. 2010 v Plzni. Na konferenci přednesla příspěvek s názvem
„Evaluace kurzu tréninku paměti pro seniory na ZSF JU“ Mgr. Lenka Motlová.
Benefiční koncert, který organizoval tým studentů ZSF JU ve spolupráci s Nadačním fondem
ZSF JU v termínu 11. 11. 2010 v Českých Budějovicích. Příspěvek s názvem „Univerzitní
centrum pro seniory PATUP“ přednesla Mgr. Lenka Motlová.

5. Zhodnocení odborného a kariérního růstu členů katedry
Odborný a kariérní růst členů katedry supervize a odborné praxe v roce 2010 pozitivně hodnotím
především při pohledu na celkový počet publikační činnosti se zaměřením na sociální práci. Dále se
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akademičtí pracovníci podíleli v roce 2010 na řešení vědecko-výzkumných projektů nejen jako
řešitelé, ale i jako spoluřešitelé. Závěry projektové činnosti mnozí prezentovali na mezinárodních
i tuzemských konferencích. V rámci dalšího vzdělávání jeden akademický pracovník ukončil
doktorské studium a tři akademičtí pracovníci zahájili v oboru sociální práce rigorózní řízení.
Pozitivně hodnotím účast členů katedry na odborných seminářích se zaměřením na sociální
práci, supervizi, poradenství, arteterapii a zoorehabilitaci.
Členství v odborných organizacích, redakčních, vědeckých a oborových radách
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

doc. PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D. – členka redakční rady odborného časopisu: Journal of
Nursing, Social Studies and Public Health
Mgr. et. Mgr. Jitka Vacková, Ph.D. – členka redakční rady odborného časopisu: Journal of
Nursing, Social Studies and Public Health
doc. PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D. – VH Asociace vzdělavatelů v sociální práci
doc. PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D. – členka redakční rady odborného časopisu: Kontakt, ZSF JU
doc. PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D. – členka vědecké rady ZSF JU
doc. PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D. – členka oborové rady doktorského stud. programu:
Specializace ve zdravotnictví – obor: Prevence, náprava a terapie zdravotní a sociální
problematiky dětí, dospělých a seniorů
doc. PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D. – členka stálé pracovní skupiny Akreditační komise MŠMT
ČR pro nelékařské zdravotnické obory
doc. PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D. – Adjunct Professor v Institutu pro rodinu a mezilidské
vztahy (Institut on Family and Neighbourhood Life). Clemson University, Jižní Karolína, USA.
Více na následujících webových stránkách:
http://virtual.clemson.edu/groups/ifnl/People/adjunct_faculty.html
doc. PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D. – členka Executive Commettee – European Association of
Schools of Social Work. Více na následujících webových stránkách: www.eassw.org
doc. PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D. – členka konzultační skupiny Asociace vzdělavatelů
v sociální práci
Mgr. et Mgr. Jitka Vacková, Ph.D. – člen Management Committee v COST Action IS0603
(Health and Social Care for Migrants and Ethnic Minorities in Europe). Více na následujících
webových stránkách: http://www.costhome.eu/management/index.php/Main_Page
Mgr. David Urban, Ph.D. – člen mezinárodní vědecké rady Hnutí R
Mgr. Bohdana Břízová, Ph.D. – člen výboru Asociace Pět P v ČR (www.petp.cz)
Mgr. Bohdana Břízová, Ph.D. – člen správní rady Nadačního fondu Zdravotně sociální fakulty
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích na pomoc zdravotně a sociálně handicapovaným
spoluobčanům (http://nadacnifond.zsf.jcu.cz)
Mgr. Bohdana Břízová, Ph.D., Mgr. Šárka Koubová – koordinátorky pro Jihočeský a Plzeňský
kraj průřezového tématu „Výchova k dobrovolnictví“ v rámci celonárodního projektu Klíče pro
život
Mgr. Šárka Koubová – člen (poradce) Bílého kruhu bezpečí
Mgr. Dagmar Dvořáčková – členka redakční rady odborného časopisu pro management ústavů
sociální péče: Rezidenční péče
Mgr. Dagmar Dvořáčková – registrovaný zdravotně sociální pracovník a registrovaná
všeobecná zdravotní sestra – způsobilost k výkonu zdravotnického povolání bez odborného
dohledu dle zákona č. 96/2004 Sb.
Mgr. Lenka Motlová – členka České arteterapeutické asociace, Praha
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▪
▪

Mgr. Lenka Motlová – členka mezinárodní pracovní skupiny „OCIN“ – Old Care International
Network – aktivní účast na přípravě mezinárodního projektu v oblasti péče o seniory ve
spolupráci s kolegy z univerzit z Finska, Velké Británie, Norska, Maďarska
Mgr. Lenka Motlová – členka a dobrovolnice Výcvikového canisterapeutického sdružení Hafík,
o. s., Třeboň

6. Další významné činnosti katedry
Organizace konferencí, odborných setkání
▪
▪

▪
▪

▪
▪

▪

„Setkání školitelů klinických pracovišť ZSF JU v ČB“, které organizovala KSU v říjnu 2010.
Garantem byla doc. PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D.
XII. ročník odborné konference s mezinárodní účastí – Pravda o zooterapii, 19. 11. 2010,
ZSF JU J. Boreckého 27. Garant konference: Mgr. Jaroslava Eisertová, Ph.D., koordinátor
konference: Mgr. Zuzana Bursová. Pořádala katedra supervize a odborné praxe a Ústav sociální
práce, Centrum zoorehabilitací.
Mezinárodní vědecká konference InteRRa 9 – Metody sociální, edukační a zdravotnické práce
s etnickými a marginálními skupinami, organizovaná ZSF JU v Českých Budějovicích a konaná
ve dnech 6.–7. 4. 2010. Hlavní organizátor: Mgr. David Urban, Ph.D.
Konference Den trénování paměti pořádaná v rámci Národního týdne trénování paměti České
společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging (ČSTPMJ), místo konání ZSF JU 17. 3.
2010. Účast 65 osob (senioři, pracovníci z pomáhající profese), 6 trenérů paměti – studenti ZSF
JU a další studenti fakulty. Koordinátorem byla Bc. Kateřina Kosová. Garantem byla
Mgr. Lenka Motlová.
Pobyt s trénováním paměti pro seniory, místo konání Sv. Kámen v termínu 14.–16. 9. 2010.
Účast 14 seniorů a 5 trenérů paměti – studentů ZSF JU. Koordinátorem byla Bc. Kateřina
Kosová. Garantem byla Mgr. Lenka Motlová.
Mezinárodní setkání členů pracovní skupiny OCIN (Old Care International Network), místo
setkání ZSF JU v termínu 25.–26. 1. 2010. Účelem setkání příprava mezinárodního projektu
Life Long Learning Programme Erasmus – projekt s názvem „SHOP“, příprava pilotní studie
v oblasti péče o seniory v ČR, Velké Británii, Finsku a Norsku. Příprava projektu Life Long
Learning Programme Erasmus – Intensive Project 2010: Facilitating emprowement of older
people in our communities. Za ZSF JU se na projektu podílely Mgr. Lenka Motlová, PhDr.
Marie Trešlová, Ing. Jana Bártová.
Zapojení v rámci činnosti Centra pro seniory PATUP (garant Mgr. Lenka Motlová) o projektu
České alzheimerovské společnosti (ČALS) Dny paměti – projekt na podporu včasného záchytu
poruch paměti. Partneři projektu: Pfizer a IPSEN. Screeningové vyšetření paměti provedeno
Bc. Kateřinou Kosovou u 32 klientů.

Spolupráce
▪
▪

Spolupráce s partnerskými univerzitami v zahraničí v rámci přípravy Mezinárodního týdne
sociální práce, který se uskuteční ve dnech 4.–8. 4. 2011 na partnerských fakultách v Porsgrunn
(Norsko), Groningen (Holandsko), Bremen (Německo).
Spolupráce s doc. PhDr. et Mgr. Jaroslavem Balvínem, CSc. – přípravy dalších ročníků
„putovní“ konference InteRRa, konané na jednotlivých fakultách v České republice.
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7. Hlavní úkoly pro rok 2011
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Další zvyšování vědeckého a odborného růstu členů KSU (habilitační řízení, rigorózní řízení,
inaugurační řízení).
Řešitelství či spoluřešitelství vědecko-výzkumných projektů.
Publikační činnost v recenzovaných odborných časopisech domácích i zahraničních.
Zvyšování kvality spolupráce mezi KSU a klinickými pracovišti.
Zvyšování kvality supervizí odborných praxí.
Postupné zlepšování IT technologie a vytváření databázového systému odborných praxí
studentů ZSF JU.
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KATEDRA VEŘEJNÉHO A SOCIÁLNÍHO ZDRAVOTNICTVÍ
1. Hlavní úkoly a činnosti katedry
K 1. 9. 2010 byla uvedena do výuky Laboratoř pro praktickou výuku předmětů vyšetřovací
metodiky a techniky v ochraně životního a pracovního prostředí. Laboratoř umožňuje práci
s přístroji jak v laboratorním prostředí, tak i v terénních podmínkách.
Ve dnech 21. a 22. září 2010 proběhla úspěšně již VII. mezinárodní konference „Problematika
generace 50+“, ze které byl vydán sborník.
Začátkem roku byl realizován další e-learningový výukový program pro výukový předmět
Psychologie práce. Katedra v r. 2010 tak používala 4 e-learningové programy.
2. Složení katedry v roce 2010
Vedoucí katedry:

doc. MUDr. Vladimír Vurm, CSc.

Zástupce vedoucího katedry:

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

Referentka katedry:

Marta Schmidtschlägerová / Ywetta Marsová

Profesoři:

prof. MUDr. Kamil Provazník, CSc.
(Ergonomie)

Docenti:

doc. MUDr. Hana Podstatová, DrSc.
(Hygiena provozu zdravotnických zařízení)

doc. MUDr. Dana Göpfertová, CSc.
(Epidemiologická metodologie)

doc. MUDr. Petr Petr, Ph.D.
(Farmakologie, Neinfekční choroby)

doc. MUDr. Hana Provazníková, CSc.
(Hygiena dětí a mladistvých)

doc. MUDr. Vladimír Vurm, CSc.
(Veřejné zdravotnictví a sociální zdravotnictví, Ošetřovatelská péče
ve stomatologii, Pojišťovnictví, Systém řízení zdravotnictví ČR a EU)

Odborní asistenti:

Ing. MUDr. Markéta Kastnerová, Ph.D. (t. č. MD)
MUDr. Radim Kramář, CSc.
(Mikrobiologie)

MUDr. Dagmar Beníšková
(Hygiena práce a pracovní lékařství)

MUDr. Zdeněk Velikovský
(Hygiena životního prostředí)

Mgr. et Mgr. Josef Havlík
(Marketingové a sociální komunikace)

Mgr. Linda Dvořáková
(Metody odhadu a hodnocení rizika v životním a pracovním prostředí,
Technika prostředí, Veřejné zdravotnictví)
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Externí vyučující:

doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc.
(Parazitologie)

doc. MUDr. Petr Petr, Ph.D.
(Farmakologie, Neinfekční choroby)

MUDr. Jozef Filka, CSc.
(Veřejné zdravotnictví)

MUDr. Vladimír Chodura, CSc.
(Hygiena výživy)

MUDr. Jan Augustin
(Epidemiologie infekčních onemocnění)

MUDr. Markéta Balounová
(Ergonomie)

RNDr. Hana Dufková
(Hygiena obecná a komunální)

JUDr. Hana Dvořáková
(Hygiena obecná a komunální)

MUDr. Jana Feitová
(Vybrané kapitoly z hygieny dětí a mladistvých, Hygiena dětí
a mladistvých)

MUDr. Ludmila Havlíková
(Fyziologie práce)

MUDr. Magdalena Horníková
(Hygiena výživy)

MUDr. Milena Kambová
(Hygiena výživy)

MUDr. Tereza Kopřivová Herotová
(Hygiena dětí a mladistvých)

RNDr. Jana Krejsová
(Základy vyšetřovacích metod v ochraně živ. a pracovního prostředí)

MUDr. Jiří Kubát
(Základy infekčního lékařství, Infekční nemoci)

MUDr. Marie Nosková
(Výživové poradenství)

MUDr. Bohuslava Nováková
(Hygiena výživy)

Ing. Vladimír Pour
(Hygiena životního prostředí)

MUDr. Eva Prüherová
(Hygiena výživy)

MUDr. Jarmila Rážová
(Hygiena obecná a komunální)

MUDr. Libuše Röhrichová
(Hygiena obecná a komunální)

Ing.. Radmila Řepová
(Metody dozoru, Hygiena obecná a komunální)

MUDr. Dagmar Smitková
(Hygiena výživy)

Ing. Helena Šebestová
(Základy biometrie)

MUDr. Eva Štanclová
(Hygiena dětí a mladistvých, Vybrané kapitoly z hygieny dětí
a mladistvých)
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RNDr. František Tondl
(Lékařská zoologie)

RNDr. Kateřina Vozobulová
(Hygiena a ekologie vody)

RNDr. Vojtěch Vyhnálek
(Hygiena obecná a komunální)

MUDr. Lenka Weinerová
(Epidemiologie inf. onemocnění)

Interní doktorandi:

Mgr. Jiří Svoboda

Externí doktorandi:

PhDr. Jana Samková
MUDr. Zdeněk Velikovský
Mgr. František Kotrba
Mgr. Ilona Lískovcová

3. Zahraniční aktivity katedry
MUDr. Kvetoslava Kotrbová, Ph.D., se zúčastnila v listopadu 2010 mezinárodní konference
o infekčních chorobách v Lisabonu (Portugalsko). Účast byla financována mimo ZSF JU.
Dále se zúčastnila ve dnech 20.–21. 10. 2010 konference Science in the Service of Humanity
v Trnavě (Slovensko).
4. Vědecko-výzkumná činnost katedry
Byly zpracovány a předloženy materiály k reakreditaci bakalářského studijního oboru Ochrana
veřejného zdraví a navazující magisterský studijní obor Odborný pracovník v ochraně veřejného
zdraví.
Kromě mezinárodní konference „Problematika generace 50+“ se katedra podílela na organizaci
konference „Senior living“. Na obou konferencích měli pracovníci katedry aktivní účast.
Úspěšně byl obhájen projekt č. 50/2010 FRVŠ Zřízení laboratoře pro praktickou výuku předmětů
vyšetřovacích metod a techniky v ochraně životního a pracovního prostředí v celkové dotaci
1 749 000 Kč.
Publikační výstupy:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

doc. MUDr. Vladimír Vurm, CSc. – 2 články v recenz. časopise, 1 příspěvek v recenz. sborníku
MUDr. Kvetoslava Kotrbová, Ph.D. – 1 příspěvek v recenzovaném sborníku
doc. MUDr. Dana Göpfertová, CSc. – 1 článek v recenzovaném časopisu
doc. MUDr. Petr Petr, Ph.D. – 3 články v recenzovaném časopisu
Mgr. Linda Dvořáková – 2 příspěvky v recenzovaném sborníku
Mgr. et Mgr. Josef Havlík – 1 příspěvek v recenzovaném sborníku

Publikační činnost viz OBD
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5. Zhodnocení odborného a kariérního růstu členů katedry
Podle plánu katedry pro odborný a kariérní růst se i v r. 2010 připravovala MUDr. Kvetoslava
Kotrbová, Ph.D., na habilitační řízení, MUDr. Zdeněk Velikovský je připraven k závěrečné
obhajobě Ph.D. v r. 2011, rovněž tak externí pracovník katedry Mgr. František Kotrba.
Doktorské studium zahájila v oboru Ochrana veřejného zdraví Mgr. Linda Dvořáková na
univerzitě v Trnavě.
Na konci r. 2010 měla katedra jednoho interního a čtyři externí studenty doktorského studijního
programu.
6. Další významné činnosti katedry
Ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí Jihočeského kraje a Státním zdravotním ústavem
Praha byly proškoleny dvě stovky českobudějovických středoškoláků a žáků vyšších tříd základních
škol o rizicích a prevenci HIV a dalších přenosných infekcí – garantem akce byla MUDr.
Kvetoslava Kotrbová, Ph.D.
7. Hlavní úkoly pro rok 2011
▪
▪
▪
▪

Realizovat od ak. roku 2011/12 výuku dle reakreditačních úprav a podmínek.
Ukončit habilitační řízení u MUDr. Kvetoslavy Kotrbové, Ph.D., a doktorské studium
u odborného asistenta katedry MUDr. Zdeňka Velikovského.
Zahájit doktorské studium v oboru u MUDr. Dagmar Beníškové.
Realizovat VIII. ročník mezinárodní konference Problematika generace 50+ a být spoluautorem
konference Senior living.
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ÚSTAV SOCIÁLNÍ PRÁCE
Ústav sociální práce ZSF JU realizuje své aktivity již od roku 1998, avšak do organizační struktury
ZSF JU byl, jako samostatné pracoviště na úrovni katedry zařazen až v roce 2007 po vyčlenění
z katedry supervize a odborné praxe ZSF JU.
Hlavní náplní činnosti ÚSP je realizace sociální práce v terénu a dobrovolnické služby, tzn.
realizace praktických aktivit ve vztahu k různým cílovým skupinám klientů.
Ústav sociální práce je tvořen centry a programy s různým odborným zaměřením (zaměření
aktivit jednotlivých center lze rozdělit do několika výzkumných oblastí).
HODNOCENÍ ČINNOSTI ÚSP

1. Plnění hlavních úkolů ÚSP
Součástí aktivit center ÚSP jsou činnosti jako například zajištění podkladů pro aplikovaný výzkum,
publikační činnost, osvětová a vzdělávací činnost, organizace víkendových aktivit, případně letních
canisterapeutických táborů pro děti s postižením, poradenství apod. Dalším úkolem ÚSP pro ZSF
JU je praktická realizace sociální práce a funkce ÚSP jako klinického pracoviště pro realizaci praxí
studentů všech forem studia zdravotně sociálních oborů na ZSF JU. Veškeré tyto aktivity
realizovala v průběhu roku 2010 centra ÚSP.
Vzdělávání
Ústav sociální práce se věnuje především reálnému propojení a rozvoji teoretických znalostí
studentů ZSF JU s praktickými dovednostmi (kompetencemi), a to především prostřednictvím
realizace dobrovolnických a terénních aktivit ve zdravotně sociální oblasti. Studenti jsou ve vybrané
cílové problematice proškoleni a procházejí výcvikem pro dobrovolníky. Studenti mají možnost
účastnit se v rámci jednotlivých center a programů dalších vzdělávacích aktivit formou seminářů,
workshopů a přednášek.
Věda a výzkum
V rámci ÚSP dochází ke spolupráci studentů na úrovni zpracování výzkumů bakalářských,
diplomových a dizertačních prací. Jednotlivá centra ÚSP zpracovávají výzkumné grantové projekty
s důrazem na aplikaci a využitelnost výsledků v praxi.
Spolupráce s praxí
ÚSP prostřednictvím svých center spolupracuje s neziskovými organizacemi, které se věnují
problematice dobrovolnictví, práce s dětmi a mládeží, péče o seniory a vzdělávání v oblasti NNO.
2. Složení ÚSP v roce 2010
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Centrum práv dítěte
Centrum prevence civilizačních chorob
Centrum prevence úrazů, násilí a společensky nežádoucích jevů
Centrum zoorehabilitací
Dobrovolnický program v Nemocnici České Budějovice, a. s.
Program Pět P
Univerzitní centrum pro seniory PATUP
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3. Dlouhodobé cíle ÚSP
V rámci koncepce dlouhodobého cíle jsou stanoveny tyto prioritní oblasti rozvoje:
▪
▪
▪
▪

Stabilizace personálního zajištění center ÚSP včetně financování
Rozvoj grantové činnost center
Rozvoj vědecké činnosti center
Podpora realizace praxí studentů

Personální zajištění ÚSP v r. 2010:
Garant: prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc., dr. h. c.
Koordinátor: Mgr. Magdalena Drábová, Ph.D. (t. č. MD) a Mgr. Jaroslava Eisertová, Ph.D.

Jednotlivé programy a centra ÚSP:
CENTRUM PRÁV DÍTĚTE
Centrum práv dítěte vzniklo jako reakce na problematiku spojenou s implementací práv dětí jak
v reálném dětském životě, tak i v odborné terminologii doposud užívané v České republice.
Centrum práv dítěte se stalo v roce 2008 klíčovou institucí mezinárodní organizace Childwatch
International Research Network. Toto členství umožňuje širokou mezinárodní spolupráci v oblasti
práv dětí, výměnu vědeckých poznatků a možnost pořádání mezinárodních konferencí jako
platforem pro setkávání odborníků z různých států.
Vědecko-výzkumná činnost
Název projektu: Children in Care
Řešitel projektu: Mgr. Hana Pazlarová, Ph.D
Spoluřešitel: Mgr. Jana Stejskalová, Ph.D., Dr. Elisabeth Becke-Hansen a prof. Mark Small
Donátor: Child Watch International Research Network (CWI)
Další významné činnosti centra
Organizace konferencí, odborných setkání, realizace dobrovolnických programů, preventivních
aktivit atd.
Workshop Children in foster care, místo konání – Karlova univerzita Praha, kampus Jinonice,
U Kříže 8, dne 9. a 10. září 2010. Organizátorkou: Mgr. Hana Pazlarová, Ph.D.,
spoluorganizátorkou byla Mgr. Jana Stejskalová, Ph.D.
Personální zajištění 2010:
Garant: Mgr. Jana Stejskalová, Ph.D.
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CENTRUM PREVENCE CIVILIZAČNÍCH CHOROB
Centrum prevence civilizačních chorob je společným zařízením společnosti Danone a Zdravotně
sociální fakulty Jihočeské univerzity. Centrum bylo otevřeno v roce 2006, vznik iniciovala docentka
Adámková (vedoucí katedry klinických oborů ZSF JU). Od svého vzniku do roku 2008 centrum
fungovalo na katedře ošetřovatelství ZSF JU. Od roku 2009 je Centrum prevence civilizačních
chorob zařízením, které funguje pod záštitou Ústavu sociální práce Zdravotně sociální fakulty JU,
nadále však zůstává společným zařízením společnosti Danone a Zdravotně sociální fakulty JU.
Publikační činnost viz OBD
Odborný a kariérní růst členů centra, rozvoj centra
▪
▪

Mgr. Lenka Šedová – dokončeno Ph.D. studium (ZSF JU) – obor Prevence, náprava a terapie
zdravotní a sociální problematiky dětí, dospělých a seniorů.
Nová kolegyně – Mgr. Věra Veisová (od 1. 10. 2010), t. č. studentka prezenční formy Ph.D.
studia Ošetřovatelství.

Personální zajištění 2010:
Garant: Mgr. Lenka Šedová, Ph.D. (t. č. MD)
Koordinátor: Mgr. Věra Veisová

CENTRUM PREVENCE ÚRAZŮ, NÁSILÍ A SPOLEČENSKY NEŽÁDOUCÍCH JEVŮ

Sekce prevence úrazů
V roce 2005 vzniklo za podpory Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví ČR při Ústavu
sociální práce ZSF JU Středisko prevence úrazů v Jihočeském kraji. Aktivity v oblasti prevence
úrazů byly na Zdravotně sociální fakultě JU realizovány již v době před vznikem tohoto střediska,
ale v roce 2005 se činnost začala koncepčněji rozvíjet. V roce 2009 došlo ke sloučení Střediska
prevence úrazů v Jihočeském kraji s Centrem primární prevence společensky nežádoucích jevů
především z důvodu prolínání problematiky násilí a úmyslně vzniklých úrazů.
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Konference (aktivní a pasivní účast) – zahraniční + v ČR
Konference – aktivní účast
▪
▪
▪
▪

Súčasné problémy sociálnej práce. Trnavská univerzita. Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce.
7. 1. 2010. Trnava, SR. Andrea Vitošová, Dominika Průchová – Význam sociálního pracovníka
v prevenci násilí dětí a seniorů.
XI. Studentská vědecká konference. Ostravská univerzita. Fakulta zdravotnických studií. 29. 4.
2010. Ostrava. Průchová D. Syndrom třeseného dítěte, Andrea Vitošová – Dětská úrazovost
v Jihočeském kraji.
XIX. celostátní konference ošetřovatelských profesí pracujících v péči o novorozence.
Nemocnice České Budějovice, a. s., 13.–14. 5. 2010. Průchová D. Syndrom třeseného dítěte.
Národní seminář „Bezpečné prostředí pro děti – bez úrazu a násilí“ 19. 11. 2010 v Třeboni.
Průchová D. Násilí na dětech s důrazem na neukončené i ukončené sebepoškozování dětí. (A.
Vitošová – pasivní účast)

Konference – pasivní účast
▪
▪
▪

1. ročník konference E-Bezpečí: Rizikové chování v kyberprostoru. Pedagogická fakulta
Univerzity Palackého v Olomouci. 7. 4. 2010. Pedagogická fakulta Univerzity Palackého
v Olomouci, Žižkovo nám. 5, Olomouc 4. (A. Vitošová, pasivní účast)
Kolik stojí domácí násilí? aneb: Ekonomické dopady domácího násilí na státní rozpočet
a jednotlivé domácnosti postižené násilím. Konference: ProFemo, p. s., Senát ČR, Praha.
20. 4. 2010. (D. Průchová, pasivní účast)
Odborná konference o ochraně dětí „Děti jako zboží – komerční sexuální zneužívání dětí
a mládeže. Sozialakademie Haus Silberbach, Selb, Německo. 24.–26. 11. 2010. (D. Průchová,
pasivní účast)

Vědecko-výzkumná činnost
Název projektu: Prevence úrazů a násilí v dětském věku
Řešitel projektu: prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc., dr. h. c.
Spoluřešitel: JUDr. M. Kučera, Ph.D., Mgr. D. Průchová, Mgr. M. Chlopčíková, Mgr. A. Vitošová,
Mgr. A. Švancarová, Mgr. J. Svoboda
Donátor: Grantová agentura Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Název projektu: Násilí na dětech s důrazem na neukončené i ukončené sebepoškozování dětí
Řešitel projektu: Mgr. Dominika Průchová
Spoluřešitel: JUDr. Milan Kučera, Ph.D.
Donátor: Ministerstvo zdravotnictví České republiky
Název projektu: Vliv socioekonomického statusu na úrazy dětí
Řešitel projektu: Mgr. Andrea Vitošová
Spoluřešitel: Mgr. Dominika Průchová
Donátor: MZ ČR
Název projektu: Funkčnost rodiny ve vztahu k úrazům dětí
Řešitel projektu: prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc., dr. h. c.
Spoluřešitel: Mgr. Michaela Lavičková, Ph.D.
Donátor: IGA MZ ČR
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Publikační činnost viz OBD
Odborný a kariérní růst členů centra, rozvoj centra
▪
▪
▪

Andrea Vitošová – 25. 11. 2010, seminář Rodina a škola společnosti AKADEMOS, a. s., a VZP
ČR, B. Němcové 49/3, České Budějovice – získán akreditovaný certifikát MŠMT ČR
(preventista).
Vzdělávací kurz – Bezpečí dítěte. Organizátor: Dětství bez úrazů, o. p. s., a VZP. České
Budějovice 27. 4. 2010. – Certifikát (D. Průchová).
Kurz základů vědecké práce v Akademii věd České republiky, Praha 12.–16. 4. 2010.
– Certifikát (D. Průchová).

Další významné činnosti centra
Organizace konferencí, odborných setkání, realizace dobrovolnických programů, preventivních
aktivit atd.
Preventivní aktivity
▪
▪
▪
▪

Přednášky pro rodiče ve spolupráci s Nestátním zdravotnickým zařízením prof. MUDr. Miloš
Velemínský, s. r. o., Třeboň. Březen–duben 2010. Průchová D. Prevence syndromu třeseného
dítěte, Prevence úrazů dětí – edukace rodičů.
Prevence úrazů pro žáky 1.–4. třídy prvního stupně základních škol. Průchová D.
Interaktivní přednáška na téma úrazy, násilí, užívání ochranných prostředků. Duben–červen
2010. Základní škola Dubné, vybrané základní školy v Českých Budějovicích.
Prevence úrazů pro děti, které se účastnily akce Rodinného centra Radost v Táboře – Závod
odstrkovadel, tříkolek a koloběžek. RC Radost Tábor. 12. 6. 2010. Průchová D. Interaktivní
přednáška pro děti, hry, distribuce preventivních materiálů pro děti a rodiče.
Kurz nácviku předlékařské první pomoci – kurz pro žáky druhého stupně základních škol.
Základní škola Sokolská, Třeboň. Březen 2010. Vitošová A., Švancarová A. Předlékařská první
pomoc – nácvik KPR na modelech a simulátorech pro výuku resuscitace, obvazové techniky,
IZS.
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Sekce prevence společensky nežádoucích jevů
V roce 2007 vzniklo při Ústavu sociální práce za podpory grantové agentury Zdravotně sociální
fakulty JU Centrum primární prevence společensky nežádoucích jevů. V roce 2009 došlo ke
sloučení centra se Střediskem prevence úrazů v Jihočeském kraji především z důvodu prolínání
problematiky násilí a úmyslně vzniklých úrazů.
Centrum resp. sekce prevence společensky nežádoucích jevů je zaměřena na primární
specifickou prevenci v oblasti obchodu s lidmi, rizikového sexuálního chování a v loňském roce se
jeho působnost rozšířila o preventivní program se zaměřením na poskytování laické první pomoci.
Cílovou skupinou jsou žáci základních škol, studenti odborných učilišť a středních škol, posluchači
vysokých škol, pedagogové a laická i odborná veřejnost
Konference (aktivní a pasivní účast) – zahraniční + v ČR
▪
▪

Aktuálné výskumné otázky pomáhajucich profesií – nové výzvy pre prax. Prešovská univerzita,
Filozofická fakulta, katedra sociálnej práce. Prešov 30. dubna 2010. Ročňová J., Rosková L.:
Stigmatizace HIV pozitivních osob v tradiční africké společnosti.
Kdo slyší hlas volajícího na poušti? Jaké jsou teoretické a praktické poznatky o sociální
patologii, kdo o ně stojí a jak s nimi nakládá. Masarykova česká sociologická společnost.
Vranov nad Dyjí 14.–16. dubna 2010. Ročnová J., Rosková L.: Onemocnění HIV/AIDS optikou
dvou světadílů.

Vědecko-výzkumná činnost
Název projektu: Využití interaktivního programu v oblasti primární prevence problematiky
HIV/AIDS
Řešitel projektu: PhDr. Jolana Ročňová
Spoluřešitel: Mgr. Lenka Rosková
Donátor: MZČR
Publikační činnost viz OBD
Personální zajištění v r. 2010:
Garant: Mgr. Magdalena Drábová, Ph.D. (t. č. MD)
Koordinátorky sekce prevence úrazů: Mgr. Andrea Vitošová, Mgr. Dominika Průchová
Koordinátorky sekce prevence společensky nežádoucích jevů: PhDr. Jolana Ročňová

CENTRUM ZOOREHABILITACÍ
Hlavním cílem centra je realizace a rozvoj canisterapie jako jedné z podpůrných rehabilitačních
metod, jež využívá pozitivního efektu psa na zdraví člověka. Prioritní zaměření je věnováno rozvoji
odborných kompetencí studentů JU prostřednictvím účasti v dobrovolnickém programu
Canisterapie, dále vzdělání široké veřejnosti v oblasti zooterapie a prevence úrazů způsobených
psem.
Hlavní činností centra je realizace dobrovolnického programu, realizace odborné konference se
zaměřením na zooterapii, příprava a realizace integračních canisterapeutických táborů, dále pak
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rekondičních pobytů pro děti se specifickými potřebami a prevence úrazů způsobených psem.
Centrum realizuje workshopy a semináře se zaměřením na problematiku canisterapie. Dále je
realizována přednášková činnost se zaměřením na prevenci úrazů a výchovu k zodpovědnému
vztahu ke psu. Přednášková činnost je určena zejména pro žáky nižšího stupně základních škol.
Cílem aktivit je zlepšení psychosociálního zdraví klientů, kteří se účastní programu Canisterapie
(v rámci realizace programu Canisterapie), a dále zlepšení informovanosti dětí o komunikačních
signálech psa o protektivních polohách při riziku útoku psa a dále podpora v oblasti výchovy
k zodpovědnému vztahu ke psu.
Centrum spolupracuje na zajištění svých aktivit s Výcvikovým canisterapeutickým sdružením
Hafík, o. s., a NNO, jež se zabývají problematikou dobrovolnictví a canisterapie.
Aktivity centra
▪
▪
▪
▪

Preventivní program (MŠ, ZŠ) – prevence úrazů způsobených psem
Realizace integračních canisterapeutických táborů a rekondičních pobytů (děti od 6 do 15 let) –
integrační pobytová akce, realizace canisterapie
Realizace konference Pravda o zooterapii – pro studenty a širokou veřejnost
Realizace dobrovolnického programu Canisterapie

Konference (aktivní a pasivní účast) – zahraniční + v ČR
Kroměříž 24–25. květen 2010
Dobrovolnictví v české společnosti – současnost a perspektivy
Organizátor akce: Klub UNESCO Kroměříž, Hestia, o. s.
Aktivní posterová účast: Mgr. Jaroslava Eisertová, Ph.D., Mgr. Marie Chlopčíková
Vídeň 1.–2. října 2010
5. TAT Symposium – Tiere helfen heilen – Prävention, Salutogenese und Resilienz
Organizátor akce: Tiere als Therapie
Aktivní účast: Mgr. Jaroslava Eisertová, Ph.D., Mgr. Marie Chlopčíková – Child and dog, present
hazards of childrens behavior towards dogs in Czech Republic
České Budějovice 19. listopadu 2010
Pravda o zooterapii – Benefity současné zoorehabilitace
Organizátor akce: Centrum zoorehabilitací, garant: Mgr. Jaroslava Eisertová, Ph.D.
Aktivní účast: Mgr. Marie Chlopčíková – Dítě a pes – současný stav prevence úrazů dětí
způsobených psem v ČR i zahraničí
Vědecko-výzkumná činnost
Název projektu: Dobrovolnický program Canisterapie
Řešitel projektu: Mgr. Jaroslava Eisertová, Ph.D.
Spoluřešitel: Bc. Zuzana Bursová
Donátor: Zdravotně sociální fakulta
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Název projektu: Integrační canisterapeutický tábor
Řešitel projektu: Mgr. Jaroslava Eisertová, Ph.D.
Spoluřešitel: prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc., dr. h. c.
Donátor: MZ ČR, PVP
Název projektu: Dítě a pes – Jak žít společně bezpečně
Řešitel projektu: Mgr. Marie Chlopčíková
Spoluřešitel: Mgr. Jaroslava Eisertová, Ph.D
Donátor: MZ ČR
Publikační činnost viz OBD
Odborný a kariérní růst členů centra, rozvoj centra
Praha 9.–10. února 2010 – Psaní projektů včetně ESF
Vzdělávací kurz – Mgr. Jaroslava Eisertová, Ph.D. a Bc. Zuzana Bursová
Organizátor: Neziskovky.cz, Malé náměstí 12, Praha
České Budějovice 13.–14. února 2010 – Montessori filozofie – Aktivity každodenního života,
Senzomotorický materiál – zaměřený na práci s dětmi od 0 do 12 let
Vzdělávací seminář v rozsahu 18 hodin – Mgr. Jaroslava Eisertová, Ph.D.; Mgr. Marie
Chlopčíková; Bc. Zuzana Bursová
Organizátor: Centrum holistického vzdělávání
Vyškov 19. února 2010 – Metoda canisterapie ve fyzioterapii
Vzdělávací seminář – Mgr. Jaroslava Eisertová, Ph.D.; Mgr. Marie Chlopčíková; Bc. Zuzana
Bursová
Organizátor: Piafa Vyškov
Praha 12. dubna 2010 – Dobrovolník se zvířetem ve zdravotnickém zařízení
Workshop – Mgr. Jaroslava Eisertová, Ph.D.; Mgr. Marie Chlopčíková; Bc. Zuzana Bursová
Organizátor: Dobrovolnické centrum FN Motol
České Budějovice 9. dubna až 21. května 2010 – Vedoucí dětských kolektivů
Rekvalifikační kurz v rozsahu 100 hodin – Mgr. Jaroslava Eisertová, Ph.D.; Mgr. Marie
Chlopčíková; Bc. Zuzana Bursová
Organizátor: Česká tábornická unie, o. s.
Další významné činnosti centra
Organizace konferencí, odborných setkání, realizace dobrovolnických programů, preventivních
aktivit atd.
▪
▪

Dobrovolnický program Canisterapie, doba realizace – celoročně. Koordinátorkou programu
byla Mgr. Zuzana Bursová, garantem Mgr. Jaroslava Eisertová, Ph.D.
Den otevřených dveří, prezentace ÚSP a dobrovolnických programů. Místo konání – ZSF JU
J. Boreckého 27, Č. Budějovice – vestibul, dne 22. 1. 2010. Organizátorkou akce Ústav sociální
práce.
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Víkendový rekondiční pobyt pro děti se specifickými potřebami, místo pobytu – Hradce u Lipí,
28.–30. května 2010. Organizátorkami byly Mgr. Jaroslava Eisertová, Ph.D., a Bc. Zuzana
Bursová.
XIII. Integrační canisterapeutický tábor, místo pobytu – Hradce u Lipí, dne 24. 7.–7. 8. 2010.
Organizátorkami byly Mgr. Jaroslava Eisertová, Ph.D., a Mgr. Adéla Bartesová.
Setkání studentů prvních ročníků, prezentace ÚSP a dobrovolnických programů. Místo konání –
ZSF JU J. Boreckého 27, sál A, dne 3. 10. 2010. Organizátorkou akce byla Ing. Renata
Švestková, Ph.D.
Benefiční koncert na podporu dobrovolnických programů na ZSF JU „NĚCO VÍC“, jenž byl
podpořen programem Make a Connection/Připoj se a realizován týmem studentů ZSF JU ve
spolupráci s Nadačním Fondem ZSF JU a ÚSP dne 11. 11. 2010.
Výcvik nových dobrovolníků programu Canisterapie, místo konání – ZSF JU J. Boreckého 27,
učebna U2, dne 3. listopadu 2010. Organizátorkou akce byla Mgr. Zuzana Bursová, garantem
Mgr. Jaroslava Eisertová, Ph.D.
Konference Pravda o zooterapii, místo konání – ZSF JU J. Boreckého 27, sál E, dne 19.
listopadu 2010. Koordinátorkou byla Mgr. Bursová Zuzana, garantem byla Mgr. Jaroslava
Eisertová, Ph.D.
Celoroční spolupráce s Výcvikovým canisterapeutickým sdružením Hafík, o. s., jež je členem
ESAAT (European Society for Animal Assisted Therapy – evropská zastřešující organizace pro
výkon terapie za asistence zvířat) a v roce 2010 jako jediná organizace v ČR získala akreditaci
pro přípravu a vzdělávání canisterapeutických týmů – dobrovolníků.

Dobrovolnický program Canisterapie
Jednorázové aktivity
Během roku 2010 spolupracovali dobrovolníci programu na 20 jednorázových akcích (společně
s canisterapeutickými týmy občanského sdružení HAFÍK). Tyto se konaly zejména ve školských
a zdravotně sociálních zařízeních (mateřské a základní školy, domovy pro seniory, centra denních
služeb) po celém Jihočeském kraji. Dobrovolníci zde pracovali s cca 200 klienty. Realizovaný
program byl zaměřen na prožitkovou pedagogiku za přítomnosti psa.
Dobrovolníci Centra zoorehabilitací se též podíleli na organizaci a realizaci Rekondičního
canisterapeutického pobytu (28.–30. června), pobytu se účastnilo 16 dětí (6 dětí zdravých a 10 dětí
s postižením), a na XIII. Integračním canisterapeutickém táboře (24. 7.–7. 8. 2010), tábora se
zúčastnilo 35 dětí (17 dětí zdravých, 18 dětí s postižením). Obě výše zmíněné akce se konaly na
Letní výcvikové základně Hradce a program pobytů byl zaměřen na integraci dětí za využití metod
canisterapie.
Centrum dále realizuje ve spolupráci s o. s. Hafík poradenství a edukaci v oblasti výchovy
zodpovědného vztahu dětí ke psům – prevence úrazů způsobených psem. V průběhu roku centrum
spolupracovalo se 150 dětmi z nižšího stupně ZŠ.
Dobrovolníci Centra zoorehabilitací
Během roku 2010 se do Dobrovolnického programu Canisterapie zapojilo 23 dobrovolníků. Jednalo
se o studenty Zdravotně sociální fakulty (studijní obor Rehabilitace, a to jak bakalářského, tak
i navazujícího magisterského programu, Fyzioterapie, Zdravotnický záchranář), Pedagogické
fakulty (studijní obor Učitelství a Psychologie). Z 23 dobrovolníků se jich 10 zapojuje primárně do
jednorázových aktivit a 13 jich pravidelně dochází do různých zdravotně sociálních zařízení.
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Personální zajištění v r. 2010:
Garant: Mgr. Jaroslava Eisertová, Ph.D.
Koordinátor: Mgr. Zuzana Bursová
Program prevence úrazů: Mgr. Marie Chlopčíková

Dobrovolnický program v Nemocnici České Budějovice, a. s.
Ve spolupráci Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
a Nemocnice České Budějovice, a. s., byl v roce 2001 zahájen Dobrovolnický program
v Nemocnici České Budějovice, a. s. Tento projekt probíhá za metodického vedení Národního
dobrovolnického centra HESTIA, Praha. Cílem „Dobrovolnického programu v Nemocnici České
Budějovice, a. s.“ je přispět ke zlepšení psychosociálních podmínek pacientů na lůžkových
odděleních nemocnice a současně přispět k dalšímu rozvoji dobrovolnické činnosti v jihočeském
regionu.
Mezinárodní konference (aktivní a pasivní účast)
▪

▪

▪

„Space for Art Therapies“, organizovaná Českou arteterapeutickou asociací, Asociací
dramaterapie České republiky, Českou muzikoterapeutickou asociací a Českou asociací taneční
a pohybové terapie, konaná v termínu 18.–19. 6. 2010 v Praze. Pasivně se konference zúčastnila
Mgr. Lenka Motlová.
VII. mezinárodní vědecká konference „Problematika generace 50 plus“, organizovaná ZSF JU
v Českých Budějovicích ve spolupráci s firmou Ledax, o. p. s., konaná v termínu 21.–22. 9.
2010 v Českých Budějovicích. Na konferenci příspěvek presentovala: Mgr. Lenka Motlová
s názvem ,,Dobrovolnictví – nedílná součást psychosociální péče o pacienty seniory“.
VII. mezinárodní vědecká konference „Problematika generace 50 plus“, organizovaná ZSF JU
v Českých Budějovicích ve spolupráci s firmou Ledax, o. p. s., konaná v termínu 21.–22. 9.
2010 v Českých Budějovicích. Na konferenci odborný poster s názvem „Dobrovolnický
program v Nemocnici České Budějovice, a. s.“ prezentovala Mgr. Lenka Motlová.

Přednášení v zahraniční, učitelské mobility (Erasmus)
Učitelské mobility (program Erasmus)
Učitelské mobilita v rámci programu Erasmus na hostující Prešovské univerzitě v Prešově,
Slovenská republika, v termínu 19.–25. 9. 2010. Příspěvek s názvem „Aktivita ve stáří a aktivní
životní styl seniorů“, „Význam aktivizačních programů v domovech pro seniory“, Trénování paměti
a arteterapie v domovech pro seniory“, Reminiscenční terapie a canisterapie v domovech pro
seniory“, „Univerzitní centrum pro seniory PATUP a Dobrovolnický program v Nemocnici České
Budějovice, a. s.“ přednesla Mgr. Lenka Motlová.
Vědecko-výzkumná činnost
Název projektu: Dobrovolnický program v Nemocnici České Budějovice, a. s.
Řešitel projektu: Mgr. Lenka Motlová
Donátor: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Publikační činnost viz OBD
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Odborný a kariérní růst
▪
▪
▪
▪
▪

Mgr. Lenka Motlová – pokračování v doktorské studiu na Lékařské fakultě UK v Plzni, obor
Sociální lékařství.
Bc. Kateřina Kosová – ukončení vzdělávacího programu „Aktivizační pracovník v sociálních
službách – Trenér paměti III. stupně“, ČSTPMJ Praha dne 27. 11. 2010.
Mgr. Lenka Motlová, Bc. Kateřina Kosová – publikační a projektová činnost.
Mgr. Lenka Motlová, Bc. Kateřina Kosová – přednášková činnost na národních
a mezinárodních konferencích.
Mgr. Lenka Motlová – pobyt na zahraničních univerzitách ve Finsku a Slovenské republice
(výměna zkušeností, kontakty se zahraničními kolegy, výuka, zapojení do projektů, zdokonalení
v AJ).

Absolvované semináře
▪

▪

▪
▪

Arteterapeutický seminář „Hledání souvislostí – Sebevyjádření pomocí výtvarných prostředků.
Aktivní imaginace jako metoda zkoumání struktury nevědomí a jeho obsahu“, který organizuje
ak. mal. Kamila Ženatá, Praha, v termínu 30. 6.–6. 7. 2010; 48 hodin sebezkušenostní práce ve
výtvarném ateliéru. Semináře se zúčastnila Mgr. Lenka Motlová.
Arteterapeutický seminář „Hledání souvislostí – Sebevyjádření pomocí výtvarných prostředků.
Aktivní imaginace jako metoda zkoumání struktury nevědomí a jeho obsahu“, který organizuje
ak. mal. Kamila Ženatá, Praha, v termínu 27. 11.–3. 12. 2010; 48 hodin sebezkušenostní práce
ve výtvarném ateliéru. Semináře se zúčastnila Mgr. Lenka Motlová.
„Základy koučinku pro trenéry paměti“, který organizovala Česká společnost pro trénování
paměti a mozkový trénink, v termínu 20. 11. 2010 v Praze. Semináře se zúčastnila Bc. Kateřina
Kosová.
Seminář „Mnemotechniky – dokonalá kompenzace nedokonalé paměti“, který organizovala
Česká společnost pro trénování paměti a mozkový trénink v termínu 21. 11. 2010 v Praze.
Semináře se zúčastnila Bc. Kateřina Kosová.

Absolvované výcviky
„Výcvik v jungovsky orientované psychoterapii“, který organizuje Česká společnost pro jungovsky
orientovanou psychoterapii (regionální a víkendové semináře, individuální a skupinová
sebezkušenost, supervize). Výcviku se od roku 2008 účastní Mgr. Lenka Motlová. V roce 2010
získala 100 hod. skupinové sebezkušenosti a 44 hod. sebezkušenosti individuální.
Udržování kontaktu s praxí a sebezkušenost
▪
▪

Mgr. Lenka Motlová – realizování Dobrovolnického programu v Nemocnici České Budějovice,
a. s., vedení výcviku dobrovolníků, supervize dobrovolníků a koordinátorů.
Mgr. Lenka Motlová – absolvování 240 hod. sebezkušenosti (individuální a skupinou formou)
potřebné pro práci supervizora odborné praxe studentů ZSF JU a práce s dobrovolníky z řad
studentů ZSF JU.
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Další významné činnosti
Organizace konferencí, odborných setkání
Členství
▪ Mgr. Lenka Motlová: členka České arteterapeutické asociace, Praha
▪ Bc. Kateřina Kosová: členka České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging, Praha
Konference v České republice (aktivní a pasivní účast)
▪

▪
▪

Krajská konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky a střední management –
organizovala Nemocnice České Budějovice, a. s., v termínu 24. 11. 2010 v Českých
Budějovicích. Na konferenci příspěvek přednesly Mgr. Lenka Motlová, Bc. Kateřina Kosová
s názvem „Dobrovolnické programy ZSF JU České Budějovice I“.
Benefiční koncert, organizátor tým studentů ZSF JU ve spolupráci s Nadačním fondem ZSF JU,
v termínu 11. 11. 2010 v Českých Budějovicích. Příspěvek přednesla: Bc. Kateřina Kosová
s názvem „Dobrovolnický program v Nemocnici České Budějovice, a. s.“
Benefiční koncert organizoval tým studentů ZSF JU ve spolupráci s Nadačním fondem ZSF JU
v termínu 11. 11. 2010 v Českých Budějovicích. Odborný poster s názvem „Dobrovolnický
program v Nemocnici České Budějovice, a. s.“ prezentovaly Mgr. Lenka Motlová a Bc.
Kateřina Kosová.

Klienti a dobrovolníci v Dobrovolnickém programu v Nemocnici České Budějovice, a. s.
V roce 2010 byly v Dobrovolnickém programu v Nemocnici České Budějovice, a. s., provedeny
dva nábory, výběry a výcviky nových dobrovolníků z řad studentů ZSF JU. Pravidelné aktivity
(např. společník u lůžka, povídání s pacienty, procházky, hraní společenských her) probíhaly na
onkologickém oddělení. Jednorázové akce – tvořivé aktivity a tzv. výtvarná dopoledne probíhaly na
2. oddělení následné péče a onkologickém oddělení. Jednorázová akce mikulášská nadílka proběhla
na 2. oddělení následné péče, plicním a onkologickém oddělení. V roce 2010 byli do projektu
zapojeni 2 pravidelní dobrovolníci a 22 dobrovolníků jednorázových. Výcvikem prošlo 6 nových
dobrovolníků. Dobrovolnický program přispěl ke zlepšení psychosociálních podmínek 155 pacientů
na lůžkovém oddělení nemocnice, tj. 40 pacientů na onkologickém oddělení, 30 pacientů na plicním
oddělení, 85 pacientů na 2. oddělení následné péče.
Personální zajištění v r. 2010:
Garant: Mgr. Lenka Motlová
Koordinátorky: Bc. Kateřina Kosová, Hana Mácová

PROGRAM PĚT P
Program Pět P je nestátní sociálně-preventivní program pro děti založený na dobrovolnické laické
pomoci. Pět P v názvu znamená přátelství, prevenci, pomoc, péči a podporu. Cílem programu Pět P
je doplnit stávající nabídku forem práce s mládeží o individuální přístup. Program Pět P pochází
z amerického programu Big Brothers Big Sisters a v České republice se realizuje již od roku 1996.
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Konference (aktivní a pasivní účast) – zahraniční + v ČR
▪

▪

Dobrovolnictví v české společnosti – současnost a perspektivy. Organizátor: Klub UNESCO
Kroměříž ve spolupráci s Národním dobrovolnickým centrem HESTIA Praha ve dnech 24.–25.
5. 2010 v Kroměříži. Aktivní účast – Mgr. Bohdana Břízová, Ph.D. Příspěvek – „Vývoj
programu Pět P v ČR a zhodnocení jeho efektivity po 13 letech realizace“.
Dobrovolnictví v české společnosti – současnost a perspektivy. Organizátor: Klub UNESCO
Kroměříž ve spolupráci s Národním dobrovolnickým centrem HESTIA Praha. Ve 24.–25. 5.
2010 v Kroměříži. Pasivní účast – Bc. Jan Talich, Bc. Pavla Valentová

Vědecko-výzkumná činnost
Název projektu: Program Pět P
Řešitel: Mgr. Bohdana Břízová, Ph.D.
Donátor: Jihočeský kraj (Jihočeské krajské programy podpory práce s dětmi a mládeží pro rok
2010)
Název projektu: Program Pět P i v roce 2010
Řešitel: Mgr. Bohdana Břízová, Ph.D.
Donátor: Statutární město České Budějovice (Dotační program města České Budějovice na
podporu sociální oblasti v roce 2010)
Publikační činnost viz OBD
Odborný a kariérní růst členů centra, rozvoj centra
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

Mgr. Bohdana Břízová, Ph.D. – ukončeno v 06/2010 – Doktorský studijní program Specializace
ve zdravotnictví, obor Prevence, náprava a terapie zdravotní a sociální problematiky dětí,
dospělých a seniorů.
Základní výcvik Bílého kruhu bezpečí, Organizátor: Bílý kruh bezpečí, v termínu 16.–17. 10.
2010, 6.–7. 11. 2010. Kurzu se zúčastnila a osvědčení o absolvování obdržela Mgr. Šárka
Koubová.
Pomoc obětem domácího násilí – seminář pro pracovníky pomáhajících profesí. Číslo
akreditace semináře: 2007/373-SP. Organizátor: Persefona o. s. – služby obětem domácího
násilí, sexuálního násilí a znásilnění. 13.–14. 9. 2010. Kurzu se zúčastnila a osvědčení
o absolvování obdržela Mgr. Šárka Koubová.
Komunikace s klientem v poradenství. Číslo akreditace vzdělávacího kurzu: 2010/151-PC/SP).
Organizátor: Neziskovky.cz, o. p. s. 23. 8. 2010. Kurzu se zúčastnila a osvědčení o absolvování
obdržela Mgr. Šárka Koubová.
Vedoucí dětských kolektivů. Číslo akreditace: 2350/09-24/35. Organizátor: Česká tábornická
unie, o. s. Kurzu se zúčastnili a osvědčení o absolvování obdrželi Bc. Jan Talich a Bc. Pavla
Valentová.
Dramaterapie. Číslo akreditace vzdělávacího kurzu: 2007/244-SP. Organizátor: Podané ruce,
o. s.-I.E.S. Kurzu se zúčastnil a osvědčení o absolvování obdržel Bc. Jan Talich.
Znaková řeč. Organizátor: Zdravotně sociální fakulta JU. Kurzu se zúčastnili a osvědčení
o absolvování obdrželi Bc. Jan Talich a Bc. Pavla Valentová.
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Další významné činnosti centra, programu
Organizace konferencí, odborných setkání, realizace dobrovolnických programů, preventivních
aktivit atd.
Realizace dobrovolnického programu Pět P v roce 2010
▪ 40 aktivních dobrovolníků, 18 nově proškolených dobrovolníků, 11 nově založených dvojic
(dítě-dobrovolník);
▪ realizace společných akcí – 2 víkendové pobyty, 5 společných odpolední;
▪ zajištění odborného růstu dobrovolníků – 2 výcviky nových dobrovolníků, 12 supervizních
setkání.
Mgr. Bohdana Břízová, Ph.D., Mgr. Šárka Koubová – koordinátorky pro Jihočeský a Plzeňský kraj
průřezového tématu „Výchova k dobrovolnictví“ v rámci celonárodního projektu Klíče pro život
Personální zajištění v r. 2010:
Garant: Mgr. Bohdana Břízová, Ph.D.
Koordinátor: Mgr. Šárka Koubová, Bc. Jan Talich

UNIVERZITNÍ CENTRUM PRO SENIORY PATUP
Univerzitní centrum pro seniory PATUP vzniklo v roce 2001 na Zdravotně sociální fakultě JU jako
nedílná součást Ústavu sociální práce. PATUP je zkratkou počátečních písmen hlavních činností a
aktivit, které v centru probíhají. Jedná se o pravidelné a jednorázové aktivity, individuální
a skupinovou práci se seniory. Metodika centra vychází ze zpracované metodiky Národního
dobrovolnického centra Hestia Praha, tzv. Metodika integrace dobrovolnictví v zařízeních pro
seniory, a vychází z podkladů a materiálů ČALS a Klubu Společnosti Parkinson v Českých
Budějovicích.
Mezinárodní konference (aktivní a pasivní účast)
▪

▪

▪

„Nursing Under Nothern Lights“ – organizovala Finnmark University College v termínu 30. 9.–
1. 10. 2010 v Hammerfestu v Norsku. Na konferenci prezentovaly odborný poster s názvem
„Occupational Therapy in Nursing Homes in the Czech Republic“ Mgr. Lenka Motlová a PhDr.
Marie Trešlová, PhD.
VII. mezinárodní vědecká konference „Problematika generace 50 plus“ – organizovala ZSF JU
v Českých Budějovicích ve spolupráci s firmou Ledax, o. p. s., v termínu 21.–22. 9. 2010
v Českých Budějovicích. Na konferenci prezentovala příspěvek s názvem ,,Dobrovolnictví –
nedílná součást psychosociální péče o pacienty seniory“ Mgr. Lenka Motlová a příspěvek
s názvem ,,Trénink paměti u seniorů se sníženou soběstačností“. Bc. Kateřina Kosová.
Konference s mezinárodní účastí „Pravda o zooterapii 2010“ – organizovala ZSF JU v termínu
19. 11. 2010 v Českých Budějovicích. Na konferenci přednesla příspěvek s názvem „Přínos
canisterapie u seniorů s demencí“ Mgr. Lenka Motlová.
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Přednášení v zahraniční, učitelské mobility (Erasmus)
Učitelské mobility (program Erasmus)
Zahraniční pobyt v rámci Erasmu – Staff training na hostující Kemi-Tornio University of Applied
Sciences (Kemi, Finsko) v termínu 29. 3.–2. 4. 2010. Overall aim and objectives of the training:
shadowing teaching and working with elderly people focus on occupational programmes and new
social work aproaches. Activities to be carried out (if possible the programme for the period):
shadowing, consultations and discussion with the teachers. Expected results: use of gained
information methods and aproaches in social work and gerontology. Pobytu se zúčastnila Mgr.
Lenka Motlová.
Učitelská mobilita v rámci programu Erasmus na hostující Prešovské univerzitě v Prešově,
Slovenská republika, v termínu 19.–25. 9. 2010. Příspěvek s názvem „Aktivita ve stáří a aktivní
životní styl seniorů“, „Význam aktivizačních programů v domovech pro seniory“, Trénování paměti
a arteterapie v domovech pro seniory“, Reminiscenční terapie a canisterapie v domovech pro
seniory“, „Univerzitní centrum pro seniory PATUP“ přednesla Mgr. Lenka Motlová.
Další zahraniční aktivity
Spolupráce a členství v mezinárodní pracovní skupině OCIN (Old Care International Network).
ZSF JU zastupuje Mgr. Lenka Motlová, PhDr. Marie Trešlová, Ph.D., a prof. PhDr. Valérie
Tóthová, Ph.D.
Vědecko-výzkumná činnost
Název projektu: Univerzitní centrum pro seniory PATUP
Řešitel projektu: Mgr. Lenka Motlová
Donátor: Ministerstvo zdravotnictví ČR – podaný projekt, ale finančně nepodpořen
Název projektu: Facilitating empowerment of older people in our communities (na projektu se
podílely Mgr. Lenka Motlová, PhDr. Marie Trešlová, Ph.D., Ing. Jana Bártová, projekt podán
prostřednictvím zahraničního oddělení)
Koordinátor projektu: Ing. Jana Bártová
Donátor: Life Long Learning Programme Erasmus – Intensive programm – podaný projekt, ale
finančně nepodpořen
Publikační činnost viz OBD
Odborný a kariérní růst
▪
▪
▪
▪

Mgr. Lenka Motlová – pokračování v doktorském studiu na Lékařské fakultě UK v Plzni, obor
Sociální lékařství.
Bc. Kateřina Kosová – ukončení vzdělávacího programu „Aktivizační pracovník v sociálních
službách – Trenér paměti III. stupně“ , ČSTPMJ Praha dne 27. 11. 2010.
Mgr. Lenka Motlová, Bc. Kateřina Kosová – publikační a projektová činnost.
Mgr. Lenka Motlová, Bc. Kateřina Kosová – přednášková činnost na národních
a mezinárodních konferencích.
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▪

Mgr. Lenka Motlová – pobyt na zahraničních univerzitách ve Finsku a Slovenské republice
(výměna zkušeností, kontakty se zahraničními kolegy, výuka, zapojení do projektů, zdokonalení
v AJ).

Absolvované semináře
▪
▪
▪

▪

Seminář „Základy koučinku pro trenéry paměti“ – organizovala Česká společnost pro trénování
paměti a mozkový trénink 20. 11. 2010 v Praze. Semináře se zúčastnila Bc. Kateřina Kosová.
Seminář „Mnemotechniky – dokonalá kompenzace nedokonalé paměti“ – organizovala Česká
společnost pro trénování paměti a mozkový trénink 21. 11. 2010 v Praze. Semináře se zúčastnila
Bc. Kateřina Kosová.
Arteterapeutický seminář „Hledání souvislostí – Sebevyjádření pomocí výtvarných prostředků.
Aktivní imaginace jako metoda zkoumání struktury nevědomí a jeho obsahu“ – organizovala ak.
mal. Kamila Ženatá v Praze 30. 6.–6. 7. 2010; 48 hodin sebezkušenostní práce ve výtvarném
ateliéru. Semináře se zúčastnila Mgr. Lenka Motlová.
Arteterapeutický seminář „Hledání souvislostí – Sebevyjádření pomocí výtvarných prostředků.
Aktivní imaginace jako metoda zkoumání struktury nevědomí a jeho obsahu“ – organizovala ak.
mal. Kamila Ženatá v Praze 27. 11.–3. 12. 2010; 48 hodin sebezkušenostní práce ve výtvarném
ateliéru. Semináře se zúčastnila Mgr. Lenka Motlová.

Absolvované výcviky
„Výcvik v jungovsky orientované psychoterapii“ – organizovala Česká společnost pro jungovsky
orientovanou psychoterapii (regionální a víkendové semináře, individuální a skupinová
sebezkušenost, supervize). Výcviku se od roku 2008 účastní Mgr. Lenka Motlová. V roce 2010
získala 100 hod. skupinové sebezkušenosti a 44 hod. sebezkušenosti individuální.
Udržování kontaktu s praxí a sebezkušenost
▪
▪
▪

▪

Mgr. Lenka Motlová – praktikování canisterapie v Domově pro seniory Máj, p. o., v Českých
Budějovicích – metoda AAA (Animal Assisted Activities) a AAT (Animal Assisted Therapy)
v rámci Výcvikového canisterapeutického sdružení Hafík (Třeboň).
Mgr. Lenka Motlová – poskytování supervize pro pracovníky pomáhajících profesí v oblasti
péče o seniory v Jihočeském kraji.
Mgr. Lenka Motlová – vedení Univerzitního centra pro seniory PATUP na ZSF JU:
poradenství, konzultace pro laické pečovatele a seniory, výcvik dobrovolníků, výcvik trenérů
paměti, vedení kurzu tréninku paměti pro seniory 75+, prohlubování praxe a zkušeností
v oblasti práce se seniory.
Mgr. Lenka Motlová – absolvování 240 hod. sebezkušenosti (individuální a skupinou formou)
potřebné pro práci supervizora odborné praxe studentů ZSF JU a práce s dobrovolníky z řad
studentů ZSF JU.
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Další významné činnosti
Organizace konferencí, odborných setkání
▪

▪
▪

▪
▪
▪

▪

▪
▪

Konference Den trénování paměti pořádaná v rámci Národního týdne trénování paměti České
společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging (ČSTPMJ), místo konání ZSF JU dne 17.
3. 2010. Účast 65 osob (senioři, pracovníci z pomáhající profese), 6 trenérů paměti – studenti
ZSF JU a dalších studentů fakulty. Koordinátorem byla Bc. Kateřina Kosová. Garantem byla
Mgr. Lenka Motlová.
Pobyt s trénování paměti pro seniory, místo konání Sv. Kámen, v termínu 14.–16. 9. 2010.
Účast 14 seniorů a 5 trenérů paměti – studentů ZSF JU. Koordinátorem byla Bc. Kateřina
Kosová. Garantem byla Mgr. Lenka Motlová.
Mezinárodní setkání členů pracovní skupiny OCIN (Old Care International Network), místo
setkání ZSF JU, v termínu 25.–26. 1. 2010. Účelem setkání byla příprava mezinárodního
projektu Life Long Learning Programme Erasmus – projekt s názvem „SHOP“, příprava pilotní
studie v oblasti péče o seniory v ČR, Velké Británii, Finsku a Norsku. Příprava projektu Life
Long Learning Programme Erasmus – Intensive programm s názvem „Facilitating
empowerment of older people in our communitie“. Setkání se za ZSF JU zúčastnila Mgr. Lenka
Motlová, PhDr. Marie Trešlová, Ph.D., prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D.
Univerzitní centrum pro seniory PATUP je od roku 2003 kontaktním místem České
alzheimerovské společnosti (ČALS). Jedná se o poradenskou činnost v oblasti Alzheimerovy
choroby a osobní konzultace. Garantem byla Mgr. Lenka Motlová.
Zapojení Univerzitního centra pro seniory PATUP jako kontaktního místa ČALS do veřejné
sbírky Pomerančový týden. Veřejná sbírka pod záštitou ČALS proběhla v termínu 22. 6. 2010
v Českých Budějovicích. Zapojeno 6 dobrovolníků. Garantem byla Mgr. Lenka Motlová.
Zapojení Univerzitního centra pro seniory PATUP do projektu České alzheimerovské
společnosti (ČALS) Dny paměti – projekt na podporu včasného záchytu poruch paměti. Partneři
projektu: Pfizer a IPSEN. Screeningové vyšetření paměti provedeno Bc. Kateřinou Kosovou
u 32 klientů. Garantem byla Mgr. Lenka Motlová.
Spolupráce v oblasti Parkinsonovy choroby s Ing. Bohumilou Šindelářovou – vedoucí Klubu
Společnosti Parkinson v Českých Budějovicích. Setkávání osob s Parkinsonovou chorobou
v Univerzitním centru pro seniory PATUP jednou měsíčně, přednášková činnost a výroční
schůze. Garantem byla Mgr. Lenka Motlová.
Workshop pro pracovníky Diakonie ČCE Blanka v Písku, konaný v termínu 7. 5. 2010.
Workshop vedla Bc. Kateřina Kosová s názvem „Trénování paměti“.
Výcvik dobrovolníků-trenérů paměti – organizovalo Univerzitní centrum pro seniory PATUP na
ZSF JU v termínu 16. 11. 2010. Vyškoleno 6 trenérů paměti. Školení vedla Bc. Kateřina
Kosová. Garantem byla Mgr. Lenka Motlová.

Členství
▪
▪
▪
▪

Mgr. Lenka Motlová: členka České arteterapeutické asociace, Praha.
Mgr. Lenka Motlová: členka mezinárodní pracovní skupiny „OCIN“ – Old Care International
Network – aktivní účast na přípravě mezinárodního projektu v oblasti péče o seniory ve
spolupráci s kolegy z univerzit z Finska, Velké Británie, Norska, Maďarska.
Mgr. Lenka Motlová: členka a dobrovolnice Výcvikového canisterapeutického sdružení Hafík,
o. s., Třeboň.
Bc. Kateřina Kosová: členka České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging, Praha.
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Významné činnosti
▪
▪
▪

Mgr. Lenka Motlová – aktivní zapojení do mezinárodní spolupráce a pilotní studie v péči
o seniory v rámci pracovní skupiny „OCIN“ (Old Care International Network).
Spolupráce s Klubem Společnosti Parkinson v Českých Budějovicích pod vedením Ing.
Bohumily Šindelářové. Garantem byla Mgr. Lenka Motlová.
Univerzitní centrum pro seniory PATUP je od roku 2003 kontaktním místem České
alzheimerovské společnosti. Garantem byla Mgr. Lenka Motlová.

Konference v České republice (aktivní a pasivní účast)
▪
▪
▪

▪

▪
▪

▪

▪
▪

▪

▪

Konference Den trénování paměti – organizovala ZSF JU v termínu 17. 3. 2010 v Českých
Budějovicích. Na konferenci příspěvky s názvem „Trénování paměti pro seniory na ZSF JU“,
„Poruchy paměti ve stáří“ přednesla Mgr. Lenka Motlová.
Konference Den trénování paměti – organizovala ZSF JU v termínu 17. 3. 2010 v Českých
Budějovicích. Na konferenci příspěvek s názvem „Metody a techniky tréninku paměti“
přednesla Bc. Kateřina Kosová.
Konference Den trénování paměti – organizovala ZSF JU v termínu 17. 3. 2010 v Českých
Budějovicích. Na konferenci workshop s názvem Praktické ukázky tréninku paměti vedly
trenérky paměti Bc. Kateřina Kosová, Hana Mácová, Bc. Zuzana Zíbarová, Bc. Jitka Baštová,
Markéta Skálová a Kateřina Diepoldová. Garantem worskhopu byla Mgr. Lenka Motlová.
„IV. ročník konference Senior Living“ – organizovala firma Ledax, o. p. s., ZSF JU a Fakulta
stavební ČVUT v Praze v termínu 9.–10. 11. 2010 v Pardubicích. Na konferenci odborný
workshop s názvem „Ukázka canisterapie pro seniory“ vedly Mgr. Lenka Motlová, Bc. Kateřina
Kosová.
„IV. ročník konference Senior Living“ – organizovala firma Ledax, o. p. s., ZSF JU a Fakulta
stavební ČVUT v Praze v termínu 9.–10. 11. 2010 v Pardubicích. Na konferenci prezentovala
Mgr. Lenka Motlová odborný poster s názvem „Canisterapie“.
„Aktivizační odpoledne s dnem zdraví pro seniory“ – organizovala Městská charita České
Budějovice – Komplexní domácí péče v termínu 1. 10. 2010 v Českých Budějovicích.
Příspěvek s názvem „Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, o. s., Třeboň a praktikování
canisterapie“ přednesla Mgr. Lenka Motlová.
„Aktivizační odpoledne se dnem zdraví pro seniory“ – organizovala Městská charita České
Budějovice – Komplexní domácí péče v termínu 1. 10. 2010 v Českých Budějovicích.
Worskhop s názvem „Canisterapie u seniorů“ vedly Mgr. Lenka Motlová a Bc. Kateřina
Kosová.
„Setkání seniorů ve městě Rudolfov“ – organizoval Městský úřad Rudolfov v termínu 24. 4.
2010 v Rudolfově. Příspěvek s názvem „Trénování paměti“ přednesla Bc. Kateřina Kosová.
Krajská konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky a střední management –
organizovala Nemocnice České Budějovice, a. s., v termínu 24. 11. 2010 v Českých
Budějovicích. Na konferenci přednesly příspěvek s názvem „Dobrovolnické programy ZSF JU
České Budějovice“ Mgr. Lenka Motlová a Bc. Kateřina Kosová.
Trénování paměti – soutěž v tréninku paměti senioři versus studenti – organizoval tým studentů
ZSF JU v rámci projektu KU v termínu 8. 12. 2010 v Českých Budějovicích. Příspěvek
s názvem „Paměť, poruchy paměti ve stáří a význam tréninku paměti“ přednesla Mgr. Lenka
Motlová.
Trénování paměti – soutěž v tréninku paměti senioři versus studenti – organizoval tým studentů
ZSF JU v rámci projektu KU v termínu 8. 12. 2010 v Českých Budějovicích. Worskhop
a soutěž v tréninku paměti senioři proti studentům vedla Bc. Kateřina Kosová.
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▪
▪
▪

50. studentská vědecká konference – organizovala Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta
v Plzni v termínu 12. 5. 2010 v Plzni. Na konferenci příspěvek s názvem „Evaluace kurzu
tréninku paměti pro seniory na ZSF JU“ přednesla Mgr. Lenka Motlová.
Benefiční koncert – organizoval tým studentů ZSF JU ve spolupráci s Nadačním fondem ZSF
JU v termínu 11. 11. 2010 v Českých Budějovicích. Příspěvek s názvem „Univerzitní centrum
pro seniory PATUP“ přednesla Mgr. Lenka Motlová.
Benefiční koncert – organizoval tým studentů ZSF JU ve spolupráci s Nadačním fondem ZSF
JU v termínu 11. 11. 2010 v Českých Budějovicích. Odborný poster s názvem „Univerzitní
centrum pro seniory PATUP“ prezentovaly Mgr. Lenka Motlová a Bc. Kateřina Kosová.

Klienti a dobrovolníci v Univerzitním centru pro seniory PATUP 2010
V Univerzitním centru pro seniory PATUP bylo v roce 2010 aktivně zapojeno 10 trenérů paměti
(9 dobrovolníků z řad studentů a 1 akademický pracovník). Vyškoleno bylo 6 trenérů paměti. Na
kurzy tréninku paměti docházelo 86 seniorů (skupinová forma) a 1 klient se účastnil individuálního
tréninku paměti. Dobrovolníci pracovali pod supervizí. Do jednorázových aktivit pro seniory bylo
zapojeno 12 dobrovolníků. Do dobrovolnického programu v Domově pro seniory Máj, p. o., bylo
zapojeno 6 studentů dobrovolníků ze ZSF JU, TF JU a z řad veřejnosti. V rámci projektu ČALS
Dny paměti bylo otestováno 32 klientů, pro seniory a pečovatele bylo provedeno 26 konzultací.
Personální zajištění v r. 2010:
Garant: Mgr. Lenka Motlová
Koordinátor trénování paměti: Bc. Kateřina Kosová
Koordinátorky Dobrovolnického programu v Domově pro seniory Máj, p. o.: Bc. Štěpánka
Řezáčová, Bc. Markéta Skálová
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14. KRIZOVÉ CENTRUM PRO DĚTI A RODINU V JIHOČESKÉM
KRAJI, o. s., ČESKÉ BUDĚJOVICE

Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji (dále KC) pokračovalo v roce 2010
v ambulantní pomoci dětem a jejich rodinám, nacházejícím se v obtížné životní situaci*, kterou
nedokáží řešit vlastními či společnými silami.
Vzhledem k poptávce se naše poslání rozšířilo i na krizovou pomoc dospělým osobám. Tato
služba vychází z předpokladu, že včas poskytnutá pomoc dospělému jedinci je mimo jiné dobrou
prevencí rizika rozpadu rodiny či selhání v rodičovské roli.
*Obtížné životní situace:
▪ Rozvodová problematika – spory o dítě, špatná komunikace mezi otcem a matkou po rozvodu,
setkávání jednoho rodiče v prostorách KC
▪ Narušená komunikace v rodině – mezi rodiči, mezigenerační (rodiče × děti, rodiče × prarodiče)
▪ Výchovné problémy dětí
▪ Záškoláctví
▪ Úmrtí v rodině
▪ Domácí násilí
▪ Týrání, zneužívání a zanedbávání dítěte
Oproti roku 2009 došlo k nárůstu počtu uživatelů – blíže viz tab. 1. Počet rodin, které vyhledaly
služby KC, činil 271 (v roce 2009 253).
Tabulka 1 Uživatelé podle pohlaví
Pohlaví
Muž
Žena
Celkem

Počet 2010
214
342
556

Počet 2009
203
294
497

Tabulka 2 zobrazuje bydliště uživatelů. I v roce 2010 mělo nejvíce uživatelů trvalý pobyt ve
spádové oblasti Českých Budějovic.
Tabulka 2 Bydliště uživatelů
Bydliště
ČB
Jihočeský kraj
Jiný kraj
Neuvedeno
Celkem

Počet
270
201
38
47
556
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Nejčastěji řešenou problematikou byly rozvodové situace a dále pak výchovné problémy. Podíl
rozvodové problematiky z celkovému počtu činil 45 %. Jednotliví uživatelé někdy řešili více
situací, a proto v tab. 3 není uveden celkový součet, protože je mnohem vyšší, než je počet
uživatelů.
Tabulka 3 Řešená problematika
Problematika
Probíhající rozvod
Změna péče po rozvodu/rozchodu
Partnerské problémy
Psychosomatické problémy
Emoční poruchy
Poruchy chování
Školní problémy
Jiné
Syndrom CAN
Výchovné problémy
Domácí násilí
Konflikty v rodině
Reakce na traumatickou událost
Problémy v dospívání
Problémy spojené s návykovými látkami
Problémový styk rodiče a dítěte po rozvodu
Problémy sama/sám se sebou

Počet
56
43
21
11
27
13
26
25
21
112
22
60
26
11
9
151
32

Jako doplňující statistika je přiloženo rozdělení uživatelů podle věku. Velmi významně je zde
zastoupena kategorie dětí ve věku do 5 let, což ukazuje na potřebu specifické práce psychologů.
Tabulka 4 Věkové složení uživatelů
Věk
0–5
6–10
11–15
16–20
21–25
26–30
31–35
36–40
41–45
46 a více
Celkem

Počet
132
60
51
43
14
51
67
54
35
49
556
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15. VÝCVIKOVÉ CANISTERAPEUTICKÉ SDRUŽENÍ HAFÍK, o. s.
Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, o. s. (dále jen o. s.
Hafík), vzniklo v roce 2001 v Třeboni a zabývá se výukou
trenérů
pro
výcvik
terapeutických
psů,
přípravou
canisterapeutických týmů (dobrovolníků s otestovaným psem)
a především praktikováním odborné canisterapie. Sdružení se
dále zaměřuje na edukační, osvětovou a preventivní činnost. Od
roku 2008 je o. s. Hafík akreditovaným dobrovolnickým centrem
v úseku dlouhodobé dobrovolnické činnosti.
Organizace dále spolupracuje s národním dobrovolnickým
centrem Hestia, o. s., a je členem Evropské asociace pro výkon
terapie za asistence zvířat ESAAT se sídlem ve Vídni.
Základními cíli organizace je provádění canisterapie jako jedné z metod podpory
psychosociálního zdraví lidí všech věkových kategorií, prožitkových aktivit se zaměřením na
canisterapii, provádění edukační – preventivní poradenské činnosti a poskytování odborných
informací všem zájemcům o canisterapii a felinoterapii.
Sdružení se svými otestovanými canisterapeutickými týmy (otestovaný pes + dobrovolník)
pravidelně a celoročně v průběhu roku 2010 navštěvovalo a praktickou canisterapii provádělo
ve zdravotně sociálních a školských zařízeních v Třeboni, Českých Budějovicích, Hluboké nad
Vltavou, Veselí nad Lužnicí, Soběslavi, Bechyni, Jindřichově Hradci, Písku, Nymburce, Milovicích
nad Labem, Plzni-Staňkově a v Praze.
Dobrovolníci navštěvovali uvedené zařízení průměrně 1× týdně a dále se v roce 2010 zúčastnili
integračního víkendového pobytu (28.–30. 5. 2010) a integračního canisterapeutického tábora
(25. 7.–7. 8. 2010, pořadatel ZSF JU). Dobrovolníci se pravidelně 1× za 8 týdnů účastnili skupinové
(či individuální) supervize. Ve zmíněných zařízeních vždy dobrovolník spolupracoval s odborníkem
(případně s rodinou) na danou problematiku klienta a konzultoval s ním a s odborníky vysílající
organizace průběh canisterapie.
Canisterapie byla prováděna nejčastěji u seniorů, dětí s diagnózou hyperkinetický syndrom,
u osob s různými formami dětské mozkové obrny, u jedinců se smyslovým a mentálním postižením
a u dětí s autismem.
Při canisterapii využívaly týmy sdružení formu canisterapie AAA (zvířaty podporované
aktivity), AAE (edukace či vzdělávání za přítomnosti zvířat) a AAT (zvířaty podporovaná terapie).
Návštěvní jednotky trvaly přibližně od 50 do 75 minut.
Dobrovolníci Výcvikového canisterapeutického sdružení Hafík docházeli do 24 zařízení (kde
pracovali s 300 klienty, individuálně pracovali se 4 klienty v domácnosti). Aktivně se v roce 2010
do činnosti zapojilo 32 týmů (dobrovolníků s otestovaným psem). Sdružení v roce 2010 uspořádalo
55 jednorázových (prožitkových, preventivních a vzdělávacích) akcí, které zajistilo 36
dobrovolníků s otestovanými psy. V rámci uvedených 55 akcí dobrovolníci pracovali s 1 080
klienty, pacienty, studenty, dětmi a zájemci o problematiku canisterapie.
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Dobrovolníci se dále zúčastnili vzdělávacích seminářů a konferencí zaměřených na:
Seminář/počet účastníků

datum

Montessori filozofie – Aktivity každodenního života,
Senzomotorický materiál – zaměřený na práci s dětmi
od 0 do 12 let – České Budějovice
(1× účastník o. s. Hafík)

13.–14. 2. 2010

Metoda canisterapie ve fyzioterapii, Piafa Vyškov – Brno
(4× účastník o. s. Hafík)

19. 2. 2010

Konference/workshop

datum

Workshop – Dobrovolník se zvířetem
ve zdravotnickém zařízení, FN Motol, Praha
(3× účastník o. s. Hafík)
Konference – Dobrovolnictví v české společnosti –
současnost a perspektivy, Kroměříž
(2× účastník o. s. Hafík, aktivně)
Konference – 5. TAT Symposium (Tiere helfen heilen),
Vídeň
(2× účastník o. s. Hafík, aktivně)

24. a 25. 5. 2010

Konference – Pravda o zooterapii, České Budějovice
(4× účastník o. s. Hafí, aktivně, 10× pasivně)

19. 11. 2010

12. 4. 2010

1.–2. 10. 2010

SEZNAM PŘIJÍMAJÍCÍCH ZAŘÍZENÍ:
Skupinová a individuální (canisterapie, canisedukace a canisaktivity)
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Domov pro seniory Máj, České Budějovice
Domov pro seniory, Třeboň
MŠ Sluníčko, Třeboň
Domov Libníč a centrum sociálních služeb Empatie (chráněné bydlení), České Budějovice
Centrum pobytových a ambulantních sociálních služeb Bobelovka, Jindřichův Hradec
Diakonie ČCE středisko Rolnička Soběslav
Domov pro seniory, Soběslav – canisterapie
Domov pro seniory, Soběslav – felinoterapie
Centrum Arpida, České Budějovice
MŠ pro děti se sluchovým postižením, České Budějovice
Mateřská škola speciální, Dlouhá, Č. Budějovice
DDÚ, DDŠ Šindlovy Dvory, České Budějovice
TEP, centrum sociálních služeb, Veselí nad Lužnicí
Domov pro seniory, Hluboká nad Vltavou
Domov pro seniory Dobrá Voda, České Budějovice
Domov pro seniory, Bechyně
Dětský domov a speciální školy, Písek
Denní a týdenní stacionář Duha, Písek
Domov pro seniory Světlo, Drhovle – Písek
Speciální mateřská škola, Nymburk
Domov Mladá, Milovice nad Labem
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▪
▪

Dům dětí a mládeže – Karlínské spektrum, Praha
Dětský domov Staňkov, Staňkov u Plzně

Z uvedených informací vyplývá, že došlo k výraznému rozvoji činností sdružení a zároveň ke
zvýšení úrovně realizovaných aktivit. Sdružení dále vydalo v průběhu roku 2010 dva podrobné
informační bulletiny a informační leták, které jsou primárně určeny pro přijímající zařízení,
dobrovolníky a klienty.
Občanské sdružení Hafík je také v roce 2010 nadále jedinou organizací v ČR, která je členem
ESAAT (European Society for Animal Assisted Therapy – evropské zastřešující organizace pro
výkon terapie za asistence zvířat).
Občanské sdružení Hafík je dle parametrů ESAAT jedinou akreditovanou organizací v ČR, jež je
kompetentní pro přípravu a vzdělávání canisterapeutických týmů. Dále sdružení navázalo
spolupráci s organizacemi, které se zabývají problematikou canisterapie na Slovensku (Bratislava,
Prešov).
Sdružení na většině svých aktivit velmi úzce spolupracovalo s Centrem zoorehabilitací, jež je
součástí Ústavu sociální práce na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých
Budějovicích.
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