
doc. PhDr. Sylva Bártlová, PhD. 
Zveřejňování údajů o habilitačním řízení podle § 75 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých 

školách a o změně a doplnění dalších zákonů  
(zákon o vysokých školách) 

 

Vysoká škola: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta (vysokoškolský 
ústav): 

Zdravotně sociální fakulta 

  Oznamuje: 

Zahájení habilitačního 
řízení: 6. února 2007 

  

pedagogický a výzkumný pracovník odd. V+V  

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických 
oborů, Brno 

Obor: Ošetřovatelství 

Výsledek habilitačního 
řízení: 

 

Uchazečka byla jmenována docentkou s účinností  
od 1. června 2007 v souladu s § 72 zákona o vysokých školách 

 

 

 
 

doc. PhDr. Kateřina Ivanová, Ph.D. 
Zveřejňování údajů o habilitačním řízení podle § 75 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých 

školách a o změně a doplnění dalších zákonů  
(zákon o vysokých školách) 

 

Vysoká škola: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta (vysokoškolský 
ústav): 

Zdravotně sociální fakulta 

  Oznamuje: 

Zahájení habilitačního řízení: 6. února 2007 

  
odborná asistentka 

Lékařská fakulty Univerzity Palackého, Olomouc 

Obor: Ošetřovatelství 

Výsledek habilitačního řízení: 

 
Uchazečka byla jmenována docentkou s účinností  
od 1. června 2007 v souladu s § 72 zákona o vysokých 

školách 

 

 



doc. PhDr. Alžbeta Hanzlíková, Ph.D. 
Zveřejňování údajů o habilitačním řízení podle § 75 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých 

školách a o změně a doplnění dalších zákonů  
(zákon o vysokých školách) 

 

Vysoká škola: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta (vysokoškolský 
ústav): 

Zdravotně sociální fakulta 

  Oznamuje: 

Zahájení habilitačního 
řízení: 13. dubna 2007 

  

externí vysokoškolská učitelka,  
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o. 
Bratislava 

Obor: Ošetřovatelství 

Výsledek habilitačního 

řízení: 

 

Uchazečka byla jmenována docentkou s účinností  
od 1. ledna 2008 v souladu s § 72 zákona o vysokých školách 

 
 

 

 

 
 

doc. Mgr. Martina Bašková, Ph.D. 
Zveřejňování údajů o habilitačním řízení podle § 75 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých 

školách a o změně a doplnění dalších zákonů  
(zákon o vysokých školách) 

 

Vysoká škola: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta (vysokoškolský 
ústav): 

Zdravotně sociální fakulta 

  Oznamuje: 

Zahájení habilitačního 
řízení: 1. dubna 2008 

  

vysokoškolská učitelka,  
odborná asistentka Ústavu nelekárských študijných programov, 
Jesseniova Lekárska fakulta UK v Martine 

Obor: Ošetřovatelství 

Výsledek habilitačního 
řízení: 

 

Uchazečka byla jmenována docentkou s účinností  
od 1. 7. 2008 v souladu s § 72 zákona o vysokých školách 

 

 

 



 

doc. MUDr. Jiří Dort, Ph.D. 
Zveřejňování údajů o habilitačním řízení podle § 75 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých 

školách a o změně a doplnění dalších zákonů  
(zákon o vysokých školách) 

 

Vysoká škola: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta (vysokoškolský ústav): Zdravotně sociální fakulta 

  Oznamuje: 

Zahájení habilitačního řízení: 28.7. 2008 

  
vysokoškolský pedagog,  
odborný asistent Lékařská fakulta UK v Plzni 

Obor: Ošetřovatelství 

Výsledek habilitačního řízení: 
 

Uchazeč byl jmenován docentem s účinností  
od 1.12. 2008 v souladu s § 72 zákona o vysokých školách 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D. 
Zveřejňování údajů o habilitačním řízení podle § 75 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých 

školách a o změně a doplnění dalších zákonů  
(zákon o vysokých školách) 

 

Vysoká škola: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta (vysokoškolský ústav): Zdravotně sociální fakulta 

  Oznamuje: 

Zahájení habilitačního řízení: 23.10. 2008 

  

vysokoškolský pedagog,  
odborný asistent Fakulta zdravotnických studií Ostravské 

univerzity v Ostravě 

Obor: Ošetřovatelství 

Výsledek habilitačního řízení: 
 
Uchazeč byl jmenován docentem s účinností  
od 1.4. 2009 v souladu s § 72 zákona o vysokých školách 

 

 

 



doc. MUDr. František Vorel, CSc. 
Zveřejňování údajů o habilitačním řízení podle § 75 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých 

školách a o změně a doplnění dalších zákonů  
(zákon o vysokých školách) 

 

Vysoká škola: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta (vysokoškolský ústav): Zdravotně sociální fakulta 

  Oznamuje: 

Zahájení habilitačního řízení: 18.6.2010 

  
vysokoškolský pedagog,  
odborný asistent Katedry radiologie a toxikologie ZSF JU 

Obor: Zdravotně sociální péče 

Výsledek habilitačního řízení: 
 
Uchazeč byl jmenován docentem s účinností  
od 1.11. 2010 v souladu s § 72 zákona o vysokých školách 

 

 

 

 

doc. Mgr. Martina Tomagová, PhD. 
Zveřejňování údajů o habilitačním řízení podle § 75 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých 

školách a o změně a doplnění dalších zákonů  
(zákon o vysokých školách) 

 

Vysoká škola: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta (vysokoškolský ústav): Zdravotně sociální fakulta 

  Oznamuje: 

Zahájení habilitačního řízení: 30.6.2010 

  
vysokoškolský pedagog,  
odborný asistent Ústavu ošetrovatelstva, Jesseniova lekárska 

fakulta v Martine, Univerzity Komenského v Bratislave 

Obor: Ošetřovatelství 

Výsledek habilitačního řízení: 
 

Uchazeč byl jmenován docentem s účinností  
od 1.2. 2011 v souladu s § 72 zákona o vysokých školách 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



doc. Mgr. Elena Gurková, PhD. 
Zveřejňování údajů o habilitačním řízení podle § 75 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých 

školách a o změně a doplnění dalších zákonů  
(zákon o vysokých školách) 

 

Vysoká škola: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta (vysokoškolský ústav): Zdravotně sociální fakulta 

  Oznamuje: 

Zahájení habilitačního řízení: 4.10.2011 

  

vysokoškolský pedagog,  
odborný asistent Ústavu ošetrovatelstva, Jesseniova lekárska  
fakulta v Martine, Univerzity Komenského v Bratislave 

Obor: Ošetřovatelství 

Výsledek habilitačního řízení: 
 

Uchazeč byl jmenován docentem s účinností  
od 1.5. 2012 v souladu s § 72 zákona o vysokých školách 

 

 

 
 

 

 

 
 

doc. MUDr. Bc. Libuše Čeledová, Ph.D. 
Zveřejňování údajů o habilitačním řízení podle § 75 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých 

školách a o změně a doplnění dalších zákonů  
(zákon o vysokých školách) 

 

Vysoká škola: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta (vysokoškolský ústav): Zdravotně sociální fakulta 

  Oznamuje: 

Zahájení habilitačního řízení: 3.4.2012 

  odborný referent Odboru posudkové služby MPSV 

Obor: Zdravotně sociální péče 

Výsledek habilitačního řízení: 
 

Uchazeč byl jmenován docentem s účinností  
od 1.7. 2012 v souladu s § 72 zákona o vysokých školách 

 

 

 
 

 

 



doc. Mgr. et Mgr. Jitka Vacková, Ph.D. 
Zveřejňování údajů o habilitačním řízení podle § 75 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých 

školách a o změně a doplnění dalších zákonů  
(zákon o vysokých školách) 

 

Vysoká škola: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta (vysokoškolský ústav): Zdravotně sociální fakulta 

  Oznamuje: 

Zahájení habilitačního řízení: 3.4.2012 

  odborný asistent na katedře sociální práce ZSF JU 

Obor: Zdravotně sociální péče 

Výsledek habilitačního řízení: 
 

Uchazeč byl jmenován docentem s účinností  
od 1.7. 2012 v souladu s § 72 zákona o vysokých školách 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D. 
Zveřejňování údajů o habilitačním řízení podle § 75 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých 

školách a o změně a doplnění dalších zákonů  
(zákon o vysokých školách) 

 

Vysoká škola: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta (vysokoškolský ústav): Zdravotně sociální fakulta 

  Oznamuje: 

Zahájení habilitačního řízení: 15.10.2013 

  
vysokoškolský pedagog,  
odborný asistent Lékařské fakulty MU v Brně 

Obor: Ošetřovatelství 

Výsledek habilitačního řízení: 
 
Uchazeč byl jmenován docentem s účinností  
od 1.2. 2014 v souladu s § 72 zákona o vysokých školách 

 

 

 



doc. PhDr. David Urban, Ph.D. 
Zveřejňování údajů o habilitačním řízení podle § 75 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých 

školách a o změně a doplnění dalších zákonů  
(zákon o vysokých školách) 

 

Vysoká škola: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta (vysokoškolský ústav): Zdravotně sociální fakulta 

  Oznamuje: 

Zahájení habilitačního řízení: 7.10.2014 

  odborný asistent na katedře sociální práce ZSF JU 

Obor: Zdravotně sociální péče 

Výsledek habilitačního řízení: 
 

Uchazeč byl jmenován docentem s účinností  
od 1.2. 2015 v souladu s § 72 zákona o vysokých školách 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

doc. PhDr. Alena Kajanová, Ph.D. 
Zveřejňování údajů o habilitačním řízení podle § 75 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých 

školách a o změně a doplnění dalších zákonů  
(zákon o vysokých školách) 

 

Vysoká škola: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta (vysokoškolský ústav): Zdravotně sociální fakulta 

  Oznamuje: 

Zahájení habilitačního řízení: 7.10.2014 

  odborný asistent na katedře sociální práce ZSF JU 

Obor: Zdravotně sociální péče 

Výsledek habilitačního řízení: 
 
Uchazeč byl jmenován docentem s účinností  
od 1.2. 2015 v souladu s § 72 zákona o vysokých školách 

 
 

 

 
 

 

 



doc. MUDr. Lenka Hodačová, Ph.D. 
Zveřejňování údajů o habilitačním řízení podle § 75 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých 

školách a o změně a doplnění dalších zákonů  
(zákon o vysokých školách) 

 

Vysoká škola: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta (vysokoškolský ústav): Zdravotně sociální fakulta 

  Oznamuje: 

Zahájení habilitačního řízení: 21.4.2015 

  
odborný asistent Lékařská fakulta Hradec Králové,  

Univerzita Karlova v Praze 

Obor: Zdravotně sociální péče 

Výsledek habilitačního řízení: 
 
Uchazeč byl jmenován docentem s účinností  
od 1.11. 2015 v souladu s § 72 zákona o vysokých školách 

 

 

 

 
 

 

doc. Mgr. Ivana Bóriková, PhD. 
Zveřejňování údajů o habilitačním řízení podle § 75 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých 

školách a o změně a doplnění dalších zákonů  
(zákon o vysokých školách) 

 

Vysoká škola: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta (vysokoškolský ústav): Zdravotně sociální fakulta 

  Oznamuje: 

Zahájení habilitačního řízení: 21.4.2015 

  
odborný asistent Jesseniova lekárska fakulta v Martine,  

Univerzity Komenského v Bratislave 

Obor: Ošetřovatelství 

Výsledek habilitačního řízení: 
 

Uchazeč byl jmenován docentem s účinností  
od 1.12. 2015 v souladu s § 72 zákona o vysokých školách 

 

 

 

 
 



doc. Ing. Iva Brabcová, Ph.D. 
Zveřejňování údajů o habilitačním řízení podle § 75 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých 

školách a o změně a doplnění dalších zákonů  
(zákon o vysokých školách) 

 

Vysoká škola: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta (vysokoškolský ústav): Zdravotně sociální fakulta 

  Oznamuje: 

Zahájení habilitačního řízení: 10. 11. 2015 

  odborný asistent ZSF JU 

Obor: Ošetřovatelství 

Výsledek habilitačního řízení: 
 

Uchazeč byl jmenován docentem s účinností  
od 1. 5.  2016 v souladu s § 72 zákona o vysokých školách 

 
 

 

 

 
 

 

doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D. 
Zveřejňování údajů o habilitačním řízení podle § 75 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých 

školách a o změně a doplnění dalších zákonů  
(zákon o vysokých školách) 

 

Vysoká škola: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta (vysokoškolský ústav): Zdravotně sociální fakulta 

  Oznamuje: 

Zahájení habilitačního řízení: 5. 4. 2016 

  odborný asistent FZS Univerzita Pardubice 

Obor: Zdravotně sociální péče 

Výsledek habilitačního řízení: 
 

Uchazeč byl jmenován docentem s účinností  
od 1. 11.  2016 v souladu s § 72 zákona o vysokých školách 

 

 

 



 

doc. PhDr. Helena Kisvetrová, Ph.D. 
Zveřejňování údajů o habilitačním řízení podle § 75 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých 

školách a o změně a doplnění dalších zákonů  
(zákon o vysokých školách) 

 

Vysoká škola: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta (vysokoškolský ústav): Zdravotně sociální fakulta 

  Oznamuje: 

Zahájení habilitačního řízení: 5. 10. 2016 

  odborný asistent FZV Univerzity Palackého v Olomouci 

Obor: Ošetřovatelství 

Výsledek habilitačního řízení: 
 
Uchazeč byl jmenován docentem s účinností  
od 1. 5.  2017 v souladu s § 72 zákona o vysokých školách 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

doc. PhDr. Marie Trešlová, Ph.D. 
Zveřejňování údajů o habilitačním řízení podle § 75 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých 

školách a o změně a doplnění dalších zákonů  
(zákon o vysokých školách) 

 

Vysoká škola: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta (vysokoškolský ústav): Zdravotně sociální fakulta 

  Oznamuje: 

Zahájení habilitačního řízení: 4. 4. 2017 

  odborný asistent ZSF JU 

Obor: Ošetřovatelství 

Výsledek habilitačního řízení: 
 

Uchazeč byl jmenován docentem s účinností  
od 1. 11.  2017 v souladu s § 72 zákona o vysokých školách 

 

 
 

 

 

 



 
 

Petra Mandysová, MSN, Ph.D. 
Zveřejňování údajů o habilitačním řízení podle § 75 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých 

školách a o změně a doplnění dalších zákonů  
(zákon o vysokých školách) 

 

Vysoká škola: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta (vysokoškolský ústav): Zdravotně sociální fakulta 

  Oznamuje: 

Zahájení habilitačního řízení: 10. 10. 2017 

  
odborný asistent Fakulty zdravotnických studií, Univerzita 

Pardubice 

Obor: Ošetřovatelství 

Výsledek habilitačního řízení: 
 

Uchazeč byl jmenován docentem s účinností  
od 1. 6.  2018 v souladu s § 72 zákona o vysokých školách 

 

 
 

 

 

 
 

PhDr. Andrea Solgajová, PhD. 
Zveřejňování údajů o habilitačním řízení podle § 75 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých 

školách a o změně a doplnění dalších zákonů  
(zákon o vysokých školách) 

 

Vysoká škola: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta (vysokoškolský 
ústav): 

Zdravotně sociální fakulta 

  Oznamuje: 

Zahájení habilitačního 
řízení: 16. 4. 2019 

  

odborný asistent Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva, 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 
 

Obor: Ošetřovatelství 

Výsledek habilitačního 
řízení: 

 

Uchazeč byl jmenován docentem s účinností  
od 1. 12.  2019 v souladu s § 72 zákona o vysokých školách 
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