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vzděláváme
pro život



SLOVO DĚKANKY

Poslání naší fakulty lze vyjádřit jednoduchým mottem: VZDĚLÁVÁME PRO ŽIVOT. Fakultu toto motto plně 
vystihuje, neboť vzdělává budoucí profesionály v odborných nelékařských zdravotnických profesích, vzdělává 
odbornou i laickou veřejnost a vzdělává vlastní pracovníky, čímž jednoznačně přispívá nejen ke zvyšování 
kvality vzdělávání, ale také kvality života celé společnosti. Fakulta svou činností naplňuje soudobé nároky na 
společenskou relevanci ve vzdělávání a ve všech svých činnostech je vysoce společensky odpovědná. 

I do budoucna chce fakulta naplňovat vizi významného centra vzdělanosti pro nelékařské zdravotnické 
pracovníky, vzdělávat a pěstovat tvůrčí činnost v oblasti nelékařských zdravotnických oborů, posilovat jejich 
význam ve zdravotnickém a ekonomickém rozvoji společnosti.

Nejen 20 let vysokoškolského vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků na univerzitě a 15 let této 
práce pod ucelenou vizí fakulty, ale také přínos a odolnost fakulty v nelehkých podmínkách uplynulého období 
nás naplňuje přesvědčením o významu naší práce, na kterou jsme hrdí a kterou se i nadále chystáme rozvíjet.
 

 Jana Holá



15 LET FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Fakulta vznikla 1. 1. 2007 a navázala tak přímo na existující vysokoškolský Ústav zdravotnických studií 
Univerzity Pardubice (dále ÚZS), který byl založen přesně o pět let dříve. Fakulta zdravotnických studií byla 
ustanovena jako šestá fakulta Univerzity Pardubice. 

Byly založeny 4 katedry: ošetřovatelství, porodní asistence, klinických oborů a zdravotnické informatiky.

V roce 2002 byly zřízeny společně s Pardubickou krajskou nemocnicí, a.s. tři kliniky: chirurgická, interní a klinika 
otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. V roce 2008 byly zřízeny další dvě kliniky: neurologická klinika 
a porodnicko-gynekologická klinika.

V době vzniku měla fakulta 47 zaměstnanců (z toho 39 AP a 8 THP) a 329 studentů. Výuka probíhala ve dvou 
bakalářských studijních oborech (Všeobecná sestra, Porodní asistentka), dvou navazujících magisterských 
programech (Ošetřovatelství a Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech) a ve dvou doktorských 
studijních programech realizovaných společně se Zdravotně sociální fakultou Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích. Počet zaměstnanců se zvyšoval v závislosti na růstu počtu studentů a v souvislosti s rozšířením 
nabídky studijních programů (od roku 2010 bakalářské studijní obory/programy Zdravotnický záchranář, 
Radiologický asistent a Zdravotně-sociální pracovník, od roku 2011 navazující magisterský studijní program 
Perioperační péče v gynekologii a porodnictví a  od roku 2018 navazující magisterský studijní program 
Perioperační péče v ošetřovatelství). 

V roce 2018 potvrdil Národní akreditační úřad pro vysoké školství špičkovou kvalitu Univerzity Pardubice, 
když jí coby teprve čtvrté vysoké škole v České republice přiznal známku nejvyšší kvality, tzv. institucionální 
akreditaci. Od září 2018 může následujících 10 let Univerzita Pardubice poskytovat vysokoškolské vzdělání 
v  šesti oblastech včetně oblasti zdravotnických oborů, které jsou akreditovány na Fakultě zdravotnických 
studií.
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FAKULTA A JEJÍ LIDÉ

V čele fakulty stáli prof. MUDr. Arnošt Pellant, DrSc. (1. 5. 2007–30. 4. 2015), prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc. (1. 5. 
2015–30. 4. 2019) a doc. Ing. Jana Holá, Ph.D. (1. 5. 2019–dosud).

Post předsedy Akademického senátu fakulty zastávali MUDr. Josef Hájek, CSc., Mgr. Markéta Moravcová, Ph.D., 
doc. Ing. Jana Holá, Ph.D., Mgr. Vít Blanař, Ph.D., Mgr. et Mgr. Ondřej Podeszwa.

Chirurgickou kliniku založenou v roce 2002 vedl doc. MUDr. Karel Havlíček, CSc. a byl jejím prvním přednostou, 
dále ji pak vedl MUDr. Jiří Šiller, Ph.D. Aktuálně je přednostou kliniky MUDr. Lukáš Sákra, Ph.D.

Interní klinika byla také založena v roce 2002 a prvním přednostou byl prof. MUDr. Jiří Kvasnička, CSc., 
následován doc. MUDr. Františkem Holmem, CSc. V současné době kliniku vede MUDr. Petr Vojtíšek, Ph.D.

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku vznikla v roce 2002 díky prof. MUDr. Arnoštu Pellantovi, 
DrSc., jejímu prvnímu přednostovi, dalšími přednosty byli prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D. a MUDr. Jan 
Mejzlík, Ph.D. V současnosti kliniku vede MUDr. Jan Vodička, Ph.D.

Neurologická klinika byla založena v roce 2008 a její první přednosta byl doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc., 
v současnosti je pověřeným přednostou MUDr. Petr Geier.

Porodnicko-gynekologickou kliniku založenou v roce 2008 vede od jejího vzniku přednosta doc. MUDr. Milan 
Košťál, CSc.

Fakulta má v současnosti 3 katedry: katedru ošetřovatelství, katedru porodní asistence a zdravotně sociální 
práce a katedru klinických oborů.

Aktuální vedení fakulty má toto složení: doc. Ing. Jana Holá, Ph.D., děkanka; Mgr. Markéta Moravcová, Ph.D., 
proděkanka pro studium a vzdělávací činnost; doc. RNDr. ThLic. Karel Sládek, Ph.D., MBA, proděkan pro vědu 
a výzkum; PhDr. Kateřina Horáčková, DiS., Ph.D.; proděkanka pro internacionalizaci a rozvoj; Ing. Hana Theer 
Vítková, tajemnice fakulty.  Fakulta má aktuálně 97 zaměstnanců (z toho 81 AP a 16 THP). 



NAŠI STUDENTI A ABSOLVENTI

V současné době se fakulta těší z velkého zájmu uchazečů o studium ve všech studijních programech, které 
nabízí. V loňském roce byla překročena hranice 1100 přihlášek ke studiu. Nejvíce uchazečů má dlouhodobě 
zájem o studijní programy Všeobecné ošetřovatelství, Zdravotnické záchranářství a Porodní asistence. 
Akademický rok 2021/2002 zahájila fakulta s 937 studenty.

Na fakultě úspěšně ukončilo studium celkem již 2579 studentů. Největší část absolventů (75 %) ukončila 
bakalářský stupeň studia a získala bakalářský titul, nejvíce absolventů je v profesi všeobecná sestra. Uplatnění 
absolventů fakulty je dlouhodobě téměř stoprocentní. Vzhledem k vysoké společenské relevanci všech studijních 
programů, které fakulta realizuje, naši absolventi nacházejí uplatnění v mnoha zdravotnických a sociálních 
zařízeních v celé České republice i v zahraničí. Fakulta spolupracuje s absolventy především v rámci výuky 
a vedení odborné praxe a v neposlední řadě i v rámci realizace celoživotního vzdělávání. 



STUDIJNÍ PROGRAMY

V současnosti nabízí fakulta pět bakalářských studijních programů a čtyři navazující magisterské studijní 
programy.

Bakalářské studijní programy

• Všeobecné ošetřovatelství 

• Porodní asistence

• Zdravotnické záchranářství

• Radiologická asistence

• Zdravotně sociální péče

Navazující magisterské studijní programy

• Specializace ve zdravotnictví – Perioperační péče

• Specializace v porodní asistenci – Perioperační péče

• Specializace v ošetřovatelství – Ošetřovatelská péče v interních oborech

• Organizace a řízení ve zdravotnictví

V akademickém roce 2021/2022 bylo zapsáno do prvních ročníků 390 studentů. K 31. 10. 2021 bylo zapsáno 
na fakultě celkem 937 studentů, z toho 728 v bakalářských studijních programech, 204 v navazujících 
magisterských studijních programech a 5 v doktorském studiu Ošetřovatelství (na dostudování).



ZÁZEMÍ FAKULTY A JEHO ROZVOJ

Fakulta využívá k výuce prostory v Černé za Bory, které sdílí společně se Střední zdravotnickou školou a kde má 
vlastní aulu a 2 menší posluchárny. Další výuka probíhá v prostorech UNIT na náměstí 

Čs. Legií, ve výukových prostorech Pardubické nemocnice a pro multioborové přednášky využívá fakulta 
posluchárnu v Aule Arnošta z Pardubic v Polabinách. Výuka některých oborů také probíhá ve Fakultní nemocnici 
Hradec Králové.

Fakulta od roku 2013 maximálně využívá zdrojů z operačních programů (OP VpK, OP VVV, OP PIK). Byla pořízena 
odborná laboratoř pro výuku radiologické asistence a pro výuku perioperační péče (operační sál), celotělové 
modely simulovaného pacienta, komplexní ošetřovatelské modely dospělých i dětí, modely pro ošetřování ran, 
průchodnosti dýchacích cest, cévkovací modely, simulátory k výuce kardiopulmonální resuscitace i porodnické 
modely a pomůcky pro nácvik péče o novorozence, pravidelně se obnovuje vybavení počítačových učeben.

Fakulta aktuálně disponuje odbornými učebnami zaměřenými na:

• perioperační péči – operační sál,

•  výuku psychologie, komunikačních, psychosociálních a pedagogicko-terapeutických metod a technik,

• výuku zdravotnického záchranářství,

• nácvik péče v porodní asistenci,

• praktickou výuku radiologické asistence,

• praktickou výuku pediatrie,

• výuku ošetřovatelství a urgentní péče,

• výuku anatomie, fyziologie a klinických předmětů,

• informační technologie. 



VÝUKA A PRAXE

Na fakultě dlouhodobě probíhá významná výuka metodou simulovaného pacienta. Vyučující se zaměřují 
pomocí této metody především na rozvoj tvrdých i měkkých dovedností v oblasti první pomoci, akutních 
stavů v porodní asistenci, urgentní medicíny a ošetřovatelské péče ve vybraných klinických oborech. K výuce 
metodou simulovaného pacienta akademičtí pracovníci využívají realistické ošetřovatelské modely, reálné 
pomůcky a přístrojové vybavení a také živé modely – figuranty. Pro každou konkrétní modelovou situaci je 
vytvořen podrobný scénář včetně zpětné vazby studentům. Tato metoda je efektivním způsobem pro nácvik 
prioritních dovedností v přednemocniční péči, urgentní péči, ošetřovatelské péči a v porodní asistenci.

Vedení odborné praxe probíhá formou mentoringu/stínování. Jedná se o inovativní prvek v organizaci 
a  výuce odborné praxe v bakalářských studijních programech. Principem je takzvané stínování, kdy je 
každému studentovi přidělen jeden mentor, kterého bude student v jeho službách v nemocnici a dalších 
zařízeních takzvaně stínovat, tedy kopírovat jeho služby. Studenti tak zažijí klasický provoz, kde konají svou 
odbornou praxi v rámci studia. 

Partnerem projektu je společnost Nemocnice Pardubického kraje, a.s. a Fakultní nemocnice Hradec Králové 
a další zařízení z oblasti radiologické asistence a zdravotně sociální péče. Nový způsob vedení odborné praxe 
pozitivně hodnotí jak sami studenti, tak mentoři a management zdravotnických a dalších pracovišť.



STUDENTSKÁ TVŮRČÍ ČINNOST

Za dobu své existence akademičtí pracovníci FZS řešili 41 projektů Studentské grantové soutěže (SGS), která 
podporuje projekty specifického vysokoškolského výzkumu prováděného studenty doktorských 

a magisterských studijních programů bezprostředně spjatého s jejich vzděláváním na Univerzitě Pardubice.

Od roku 2019 se na fakultě řeší projekty v rámci Interní grantové soutěže (IGS), jejímž cílem je podpořit 
vědecko-výzkumnou činnost akademických pracovníků fakulty, dokončení jejich doktorské nebo habilitační 
práce či navázání mezinárodní spolupráce. Celkem se již realizovalo 15 projektů, dalších 9 projektů se řeší 
v současné době. Mezi stabilní témata řešená v rámci IGS patří metody vyšetření čichu a chuti, metodika 
screeningu sluchu u rizikových novorozenců, modelové situace v porodní asistenci či různá témata ze zdravotně 
sociální oblasti.

Od roku 2022 se řeší projekt s názvem Podpora výzkumné práce studentů FZS v oblasti kvality zdravotní 
péče, hlavní řešitelkou je studentka doktorského studijního programu Mgr. Iveta Černohorská. Studenti 
zařazení do projektu se zaměřují na vybrané oblasti ošetřovatelství a hodnocení kvality ošetřovatelské péče. 
U doktorského studijního programu je hlavní oblastí zájmu tvorba nástroje pro hodnocení kvality pediatrické 
ošetřovatelské péče hospitalizovanými dětmi.

V roce 2022 se koná již 18. Fakultní studentská vědecká konference bakalářských a magisterských 
nelékařských zdravotnických programů.



NEJVÝZNAMNĚJŠÍ VĚDECKO-VÝZKUMNÉ PROJEKTY 
V POSLEDNÍCH LETECH

Management diagnostiky a terapie poruch polykání (doc. Petra Mandysová, MSN, Ph.D.; 2012-2015). 
V rámci projektu vznikl osmipoložkový nástroj pro screening dysfagie sestrou (NSDS), který je doporučován pro 
pacienty s neurologickou diagnózou spojenou s rizikem dysfagie.

Chemosenzorická percepce a vývoj jejího měření (MUDr. Jan Vodička, Ph.D.; 2014-2017). Výstupem projektu 
je zařízení pro zjišťování kvality čichu, tj. přístroj pro objektivní měření poruch čichu používaný zejména 
v medicíně jak pro zjišťování vlastních poruch čichu, tak i pro zjišťování jiných onemocnění projevujících se 
poruchami čichu.

Kompetentní sestra pro 21. století: Analýza a návrh optimalizace vzdělávání a výkonu profese všeobecných 
sester (doc. Ing. Jana Holá, Ph.D., 2018-2021). Výstupem je aplikace Manažer kompetencí pro řízení kompetencí 
ve vazbě na zvyšování kvality péče a celoživotní vzdělávání, druhým výstupem je Certifikovaná metodika pro 
odhad potřeb studií všeobecných sester v kontextu celospolečenské potřeby.

Fakulta se zapojila do jednoho z programů Fulbrightovy komise, tzv. Fulbright Specialist Program,

a získala podporu pro pobyt paní Dr. Kelley M. Anderson z Georgetown University, School of Nursing and 
Health Studies, Washington D.C., USA.



VÝZKUMNÉ TÝMY

Na fakultě působí úspěšný tým MUDr. Jana Vodičky, Ph.D., který se zaměřuje především na vyšetření čichu 
hodnocením libosti pachů, rehabilitaci čichu měřením respirace a metody samovyšetření chuti. Tento tým 
aktuálně posiluje dr. Oshin Behl, MBBS, postdoktorandka, která v současnosti působí na Katedře klinických 
oborů a pracuje na analýze hodnocení velikosti čichových bulbů. Dalšími členy týmu jsou Mgr. Pavlína 
Brothánková, Ph.D. a Mgr. Vít Blanař, Ph.D.

Aktuálně tým pracuje na projektu: Vyšetření chuti v době epidemie COVID s využitím telemedicíny, TA ČR, 
GAMA2, hlavní řešitel MUDr. Jan Vodička, Ph.D., 2021–2022. Projekt je zaměřen na poruchy chuti a čichu, které se 
objevují zejména u pacientů s COVID-19 se jako časný příznak. Studie z různých oblastí světa uvádějí četnost 
těchto poruch ve velkém rozsahu. Klinika ORL v Pardubicích vytvořila test k samovyšetření čichu, u vyšetření 
chuti však takový test dostupný není. Cílem projektu je příprava vzorku k samovyšetření chuti, který bude 
následně komercializován.

Do projektu Vývoj platformy pro inteligentní ochranu zdraví a výzkum dopadů jejího nasazení na 
ekonomiku soukromého i veřejného sektoru společně s Fakultou ekonomicko-správní (Ministerstvo průmyslu 
a obchodu 2021-2023) je za naši fakultu zapojena také PhDr. Kateřina Horáčková, Ph.D. Projekt je zaměřen na 
vytvoření platformy zónové „digitální ochrany“ monitorující výskyt a šíření virové nákazy. 
 



PRÁVĚ VZNIKÁ ODBORNÝ ČASOPIS 
HEALTH & CARING

Časopis Health & Caring je elektronický, vědecko-odborný, recenzovaný časopis, který se zabývá publikací 
příspěvků z oblastí relevantních pro nelékařské zdravotnické obory, a to zejména z oblasti klinické praxe, 
vzdělávání a managementu. Časopis vytváří prostor pro rozšíření potenciálu nelékařských zdravotnických 
profesí a pro spolupráci těchto profesí mezi sebou i s dalšími příbuznými obory (např. medicínou, sociologií, 
bioetikou apod.). Časopis přijímá původní, dosud nepublikované výzkumné práce, které se vyznačují aktuálností 
a obsahovou relevantností.

Tento odborný časopis vydáváme společně s Ústavem ošetřovateľstva Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine, 
Univerzita Komenského v Bratislavě a Fakultou zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí 
nad Labem.

V editorském týmu jsou doc. RNDr. ThLic. Karel Sládek, Ph.D., MBA, šéfredaktor; Ing. Denisa Horáková; dr. Oshin 
Behl, MBBS; z partnerských fakult jmenujme koordinátory prof. Mgr. Katarínu Žiakovou, PhD. (UNIBA) a RNDr. 
Karla Hracha, Ph.D. (UJEP).



SPOLUPRÁCE A CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 
A CELOSPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST

Fakulta pomáhá lidem na jejich cestě ke zdraví a vzdělávání prostřednictvím Centra péče o zdraví, které 
vzniklo v roce 2017. Mezi jeho hlavní úkoly patří:

•  realizace celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků rozšiřujících odborné 
kompetence absolventů (Katetrizace močového měchýře muže, péče o nemocného s permanentním 
močovým katétrem a čistá intermitentní katetrizace, Mentor klinické praxe, Manažerská komunikace, 
Ošetřovatelská péče v psychiatrii, Specifická ošetřovatelská péče o chronické rány a defekty),

•  edukace laické veřejnosti a zvýšení zájmu v oblasti prevence a péče o zdraví člověka (např. kurzy První 
pomoc, Hygiena rukou, Dentální hygiena, Péče o novorozence, Sexuální výchova pro děti a mládež, 
přednášky pro Seniorcentrum),

• propagace fakulty a všech jejích aktivit (Facebook, Instagram a tradiční média).  

Fakulta propaguje význam studijních programů nelékařských zdravotnických profesí a popularizuje poznatky 
vědy a výzkumu těchto oborů společně s mnoha partnery. Významným počinem je Den krajského zdravotnictví 
pořádaný ve spolupráci s Pardubickým krajem a fakultní Střední zdravotnickou školou Pardubice, jehož 
2. ročník se bude konat na podzim 2022.

Fakulta i její zaměstnanci se podílí na organizaci aktivit zaměřených na podporu sociální odpovědnosti uvnitř 
i vně fakulty: Adventní jarmark, charitativní sbírky, Běh naděje, Projekt Státního zdravotního ústavu Efektivní 
podpora zdraví osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením.



SPOLUPRÁCE

Mezi hlavní partnery fakulty pro oblast vzdělávání, vědy a výzkumu patří:

• Univerzita obrany, Fakulta vojenského zdravotnictví, Hradec Králové,

• Jihočeská univerzita, Fakulta zdravotně sociální, České Budějovice,

• Karlova univerzita, Lékařská fakulta, Hradec Králové,

• Vysoká škola ekonomická, Praha,

• Střední zdravotnická škola, Pardubice,

• Nemocnice Pardubického kraje, a.s.,

• Fakultní nemocnice Hradec Králové, 

• Multiscan, s.r.o,

• Institut klinické a experimentální medicíny, Praha,

• Alzheimercentrum, Pardubice.

Fakulta v roce 2022 pořádá již VII. ročník mezinárodní konference Kvalita a její perspektivy, tento rok 
s podtitulem Nové výzvy ve zdravotnictví. Konference je pořádána ve spolupráci s Fakultou zdravotníctva 
Katolíckej univerzity v Ružomberku, Slovensko a Department of Health Systems Management and Leadership, 
Faculty of Health Sciences, University of Malta, Malta. 



SPOLUPRÁCE SE ZAHRANIČÍM 

Zahraniční spolupráce se rozvíjí především prostřednictvím programu Erasmus+. V současné době má fakulta 
16 partnerských institucí v 10 evropských zemích a o další partnerství žádá. Zahraniční zkušenost je pro 
studenty i zaměstnance fakulty obrovským přínosem, a to nejen po stránce jazykové, ale i po stránce profesní. 
Během 15 let fungování fakulta přijala v rámci programu Erasmus+ 108 zahraničních studentů na studijní 
pobyt nebo praktickou stáž a 48 studentů absolvovalo obdobný pobyt v zahraničí. Vedle toho se uskutečnila 
i řada studentských krátkodobých zahraničních mobilit mimo program Erasmus+. Rovněž akademičtí i ostatní 
pracovníci fakulty mají možnost rozšiřovat svoje odborné kompetence díky zkušenostem získaným během 
zahraničních výjezdů v rámci programu Erasmus+ i mimo něj. Nejčastěji k nám přijíždějí studenti z Portugalska 
(Instituto Politécnico de Castelo Branco a CESPU, Gandra), dále pak z Řecka (Uniwa TEI Athens) a  z  Malty 
(University of Malta). Dalšími institucemi, ze kterých přijíždějí studenti, jsou University of Jaén, Španělsko, 
Prešovská univerzita v Prešove, Katolícka univerzita v Ružomberku, University of Turku, Finsko, Ankara University, 
Turecko.

Fakulta ve spolupráci s univerzitním oddělením pro rozvoj a mezinárodní vztahy v září 2021 úspěšně založila 
Healthcare Club, jehož hlavním posláním je poskytnout pomoc zahraničním studentům i akademickým 
pracovníkům univerzity s hledáním lékařské péče v rámci českého zdravotnického systému, doprovod k lékaři, 
tlumočení a pomoc v otázkách týkajících se zdravotního pojištění. Do činnosti Healthcare Clubu jsou zapojeni 
studenti fakulty napříč všemi studijními programy. 



PŘÁNÍ FAKULTĚ

„Fakulta zdravotnických studií slaví své patnáctiny a já mám tu čest popřát jí, jejímu vedení a pedagogům 
do dalších let mnoho štěstí a výborných studentů, kteří jsou potenciálními partnery pro náš kraj při výkonu 
nelékařských zdravotnických profesí. Fakultě přeji, ať se jí v budoucích letech, kdy bude dospívat ke své 
zletilosti, podaří postavit své vlastní „bydlení“ v blízkosti naší Pardubické nemocnice a společně s pedagogy 
a našimi lékaři se nám všem daří sbližovat cesty, které mají stejný směr a stejný cíl.“  

Ing. Michaela Matoušková, MPA
náměstkyně hejtmana Pardubického kraje zodpovědná za zdravotnictví 

 „Fakultě přeji i nadále hodně kvalitních studentů a absolventů, z vlastní zkušenosti vím, že vychovává velmi 
kvalitní personál, který se snadno zapojí do multidisciplinárního týmu. Děkuji za skvělou spolupráci a těším 
se na další, věřím, že společná radost z dobrých výsledků je hnacím motorem do dalších dnů.“   

PhDr. Martina Šochmanová, MBA
náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči a kvalitu, Institut klinické a experimentální medicíny

prezidentka České asociace sester

„Jsem hrdým absolventem Fakulty zdravotnických studií, která letos slaví krásných 15 let, a neméně hrdý 
na to, že mohu fakultě, se kterou jsem spjat již 12 let, popřát. Přeji fakultě mnoho úspěšných a kvalitních 
absolventů, jenž mají po dokončení studia ve vyučovaných oborech absolutní uplatnění. Všem akademickým 
i neakademickým pracovníkům mnoho sil, trpělivosti, dobrou kondici, chuť po dalších úspěších a schopnost 
vzbudit ve studentech zájem a nadšení pro zdravotnické povolání. Těší mě přátelská spolupráce s fakultou 
jak v osobní, tak v pracovní rovině a přeji si, aby se naše vzájemné vztahy v následujících letech dále jen 
prohlubovaly.“ 

Mgr. et Mgr. Oldřich Hošek
 manažer ošetřovatelské péče Nemocnice Pardubického kraje, a.s. 

„Fakulta zdravotnických studií vznikla před patnácti lety jako šestá fakulta Univerzity Pardubice a díky svému 
dynamickému rozvoji nyní hraje významnou roli při vzdělávání studentů nelékařských studijních programů. 
Jako rektor Univerzity Pardubice jsem velmi rád, že naše univerzita nabízí možnost vzdělání studentů v této 
společensky významné oblasti. Přeji Fakultě zdravotnických studií mnoho dalších úspěšných let a jejím 
studentům, pedagogům a všem kolegům vždy otevřenou, tvůrčí a vstřícnou pracovní atmosféru, pevné zdraví 
a dostatek sil a energie k dalšímu rozvoji činnosti fakulty.“

prof. Ing. Libor Čapek, Ph.D.
 rektor Univerzity Pardubice



vzděláváme
pro život


