
 

III NNNFFFOOORRRMMM AAACCCEEE   KKK    VVVZZZNNNIII KKK UUU   FFFAAAKKK UUULLL TTTYYY   ZZZDDDRRRAAAVVVOOOTTTNNNÍÍÍ CCCHHH   

SSSTTTUUUDDDIII ÍÍÍ    MMM UUU   
 

Od roku 2005 pokračuje příprava vzniku nové Fakulty zdravotních studií (dále jen FZS), která 
byla zahájena ustanovením samostatných kateder pro nelékařské obory. FZS vznikne 
rozdělením Lékařské fakulty na lékařské a nelékařské obory. Samostatně by měla zahájit 
působení na půdě MU od ledna 2009. 
 
DDDůůůvvvooodddyyy   vvveeedddooouuucccííí   kkk eee   vvvzzznnniii kkk uuu   FFFZZZSSS:::    

� naplňování Dlouhodobého záměru MU dále rozvíjet nelékařské obory v souvislosti 
s evropskými požadavky na kvalifikaci zdravotnického personálu, 

� výsledek procesu osamostatňování nelékařských oborů zahájený již v r. 2005 vznikem 
samostatných kateder, 

� trvale vysoký počet zájemců o studium zdravotnických oborů vzhledem k účinnosti z. 
96/2004 Sb. předepisující vysokoškolský stupeň vzdělání pro většinu nelékařských 
profesí, 

� nutnost rozšiřování kapacit a uspokojení vyššího počtu zájemců, protože zastoupení 
vysokoškolsky vzdělaných nelékařských pracovníků je podmínkou pro další existenci 
mnoha zdravotnických pracovišť, 

� neuspokojivé prostorové podmínky, které neumožňují rozvoj výuky a nelze je 
efektivně řešit v stávající struktuře, 

� nedostatečná kapacita v oblasti vědy a výzkumu určená výlučně pro nelékařské obory. 
 
CCCííílll eee   FFFZZZSSS:::    

⇒ dosažení vysoké kvality ve všech sférách činnosti, především pak v oblasti výuky, 
⇒ navýšení kapacity všech forem studia nelékařských oborů,  
⇒ podpora strukturovaného třístupňového studia na základě kreditovém systému, 
⇒ dosažení akreditace doktorského stupně studia,  
⇒ zavedení studia v angličtině, 
⇒ podpora všech forem mezinárodní mobility studentů i učitelů, 
⇒ podpora rozvoje mezinárodní spolupráce ve výuce, vědě a výzkumu, 
⇒ definování vlastních oblastí výzkumu, 
⇒ podpora růstu vědeckých pracovníků v nelékařských oborech, rozvoj tvůrčího přístupu 

studentů, 
⇒ zvyšování úrovně existujících periodik zabývajících se nelékařkou tématikou a 

podpora vzniku nových periodik, 
⇒ zajištění dostatečných prostorových podmínek pro výuku a jejich odpovídající 

vybavení, 
⇒ pokračování a rozvoj spolupráce s Lékařskou fakultou. 

 
KKK aaattt eeedddrrr yyy   FFFZZZSSS,,,   jjj eeejjj iii ccchhh   aaakkk ttt uuuááálll nnnííí   aaa   bbbuuudddooouuucccííí   vvvýýýuuukkk ooovvvééé   ppprrr ooogggrrr aaammmyyy   

� Katedra ošetřovatelství - bakalářský obor Všeobecná sestra, navazující magisterský 
obor Dlouhodobá péče v gerontologii 
Připravované navazující magisterské programy: obor Anesteziologie a intenzivní péče, 
obor Organizace a řízení ve zdravotnictví, obor Učitelství ve zdravotnictví.  

 
� Katedra porodní asistence – bakalářský obor Porodní asistentka.  

Připravovaný navazující magisterský obor Porodní asistentka. 
 



 

� Katedra fyzioterapie a rehabilitace - bakalářský obor Léčebná rehabilitace a 
fyzioterapie, magisterský obor Léčebná rehabilitace a fyzioterapie. 

 
� Katedra optometrie a ortoptiky - bakalářský obor Optika a optometrie, 

navazující magisterský obor Zdravotní vědy, směr Pedagogická specializace                                                     
optometrie. 
Připravovaný bakalářský obor Ortoptik. 

 
� Katedra výživy - bakalářský obor Výživa člověka – Nutriční terapeut, navazující 

magisterský obor Zdravotní vědy, směr Pedagogická specializace výživa člověka. 
 
� Katedra laboratorních metod - bakalářský obor Zdravotní laborant.  

Připravovaný navazující magisterský obor Zdravotní laborant.  
 
� Katedra radiologie - bakalářský obor Radiologický asistent. 

Připravované navazující magisterské obory: obor Radiologický technik, obor 
Radiologický fyzik. 

 
� Katedra dentální - bakalářský obor Dentální hygienistka – probíhá akreditace. 

Připravovaný bakalářský obor Zubní technik. 
 
� Společný doktorský program 5103V021 Biofyzika, pobíhá akreditace programu 

Ošetřovatelství a po splnění předpokladů bude akreditováno habilitační a profesorské 
řízení .  

 
SSSttt aaavvv   pppřřříííppprrr aaavvv   kkk    777...444...222000000888   

� 19.2. 2008 byl prezentován plán příprav vzniku FZS Kolegiu rektora 
� Byla připravena žádost o vydání stanoviska ke vzniku FZS na Akreditační komisi 

MŠMT, která obsahuje žádost o delimitaci zdravotnických studijních oborů na FZS 
� Uskutečnila se informační schůzka se zástupci studentů v AS 
� O nových událostech jsou pravidelně podávány informace na zasedáních Kolegia 

děkana, Akademického senátu LF a na shromážděních Akademické obce LF 
� Je připravena a průběžně konkretizována ekonomická rozvaha FZS 
� Zahajují se vyjednávání o posílení prostorových kapacit 

 
PPPřřřeeedddpppoookkk lll ááádddaaannnýýý   rrr ooozzzvvvooojjj    pppooočččttt uuu   sssttt uuudddeeennntttůůů    (((zzzaaa   pppooodddmmmííínnnkkk yyy   zzzíííssskkk ááánnnííí   nnnooovvvýýýccchhh   ppprrr ooosssttt ooorrr )))   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Více informací je možné získat na kontaktních adresách: hkubes@med.muni.cz 
                                                                                                  bprikryl@fms.muni.cz  
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