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Univerzita Pardubice Počet zpráv: 1, 21.05.2019

Univerzita Pardubice: 1

Univerzita Pardubice 1

Fakulta má novou děkanku N1
TISK , Datum: 21.05.2019 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 17 , Autor: (zln) , Vytištěno: 150 328 , Prodáno: 123 870 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Země:
Česko , Rubrika: Kraj Pardubický
Pardubice  

Fakulta  zdravotnických  studií  Univerzity  Pardubice  má nové vedení. Rektor Univerzity  Pardubice  Jiří Málek jmenoval do
funkce děkanky Janu Holou. Někdejší proděkanka fakulty pro vědu a výzkum vystřídala po čtyřech letech ve funkci Josefa
Fuska. Fakulta zdravotnických studií je...
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Fakulta  zdravotnických  studií  Univerzity  Pardubice  má nové vedení. Rektor Univerzity  Pardubice  Jiří Málek jmenoval do
funkce děkanky Janu Holou. Někdejší proděkanka fakulty pro vědu a výzkum vystřídala po čtyřech letech ve funkci Josefa
Fuska. Fakulta zdravotnických studií je jednou ze 7 fakult  Univerzity  Pardubice  s bezmála 800 studenty. Na této fakultě se v
5 kvalifikačních bakalářských studijních oborech studenti připravují na roli všeobecných sester, porodních asistentek nebo
zdravotnických záchranářů.

Region vydání: Mladá fronta DNES - pardubický kraj
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Univerzita Pardubice: 1
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Fakulta  zdravotnických  studií  Univerzity  Pardubice  má nové vedení. Rektor Univerzity  Pardubice  Jiří Málek jmenoval do
funkce děkanky Janu Holou. Někdejší proděkanka fakulty pro vědu a výzkum vystřídala po čtyřech letech ve funkci Josefa
Fuska. Informoval o tom Pardubický kraj....
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Fakulta  zdravotnických  studií  Univerzity  Pardubice  má nové vedení. Rektor Univerzity  Pardubice  Jiří Málek jmenoval do
funkce děkanky Janu Holou. Někdejší proděkanka fakulty pro vědu a výzkum vystřídala po čtyřech letech ve funkci Josefa
Fuska. Informoval o tom Pardubický kraj. Jana Holá je docentkou v oboru ekonomika a management. Na Univerzitě  Pardubice
působí od roku 2004, na Fakultě zdravotnických studií pak od roku 2009. Na fakultě, kterou v dalších čtyřech letech povede,
nejprve zastávala pozici vedoucí katedry informatiky, managementu a radiologie. Poslední čtyři roky byla proděkankou pro
vědu a výzkum.

Region vydání: Mladá fronta DNES - pardubický kraj
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1.1. F akulta má novou děkanku  

Fakulta má novou děkanku N1  
TISK , Datum: 21.05.2019 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 17 , Autor: (zln) , Vytištěno: 150 328 , 
Prodáno: 123 870 , Rubrika: Kraj Pardubický , Země: Česko 

Pardubice  
 
Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice má nové vedení. Rektor Univerzity Pardubice 
Jiří Málek jmenoval do funkce děkanky Janu Holou. Někdejší proděkanka fakulty pro vědu a 
výzkum vystřídala po čtyřech letech ve funkci Josefa Fuska. Fakulta zdravotnických studií je 
jednou ze 7 fakult Univerzity Pardubice s bezmála 800 studenty. Na této fakultě se v 5 
kvalifikačních bakalářských studijních oborech studenti připravují na roli všeobecných sester, 
porodních asistentek nebo zdravotnických záchranářů.  
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Fakulta univerzity má nové vedení N1  
TISK , Datum: 18.05.2019 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 18 , Autor: (dp) , Vytištěno: 150 328 , 
Prodáno: 123 870 , Rubrika: Kraj Pardubický , Země: Česko 

Pardubice  
 
Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice má nové vedení. Rektor Univerzity Pardubice 
Jiří Málek jmenoval do funkce děkanky Janu Holou. Někdejší proděkanka fakulty pro vědu a 
výzkum vystřídala po čtyřech letech ve funkci Josefa Fuska. Informoval o tom Pardubický kraj. 
Jana Holá je docentkou v oboru ekonomika a management. Na Univerzitě Pardubice působí od 
roku 2004, na Fakultě zdravotnických studií pak od roku 2009. Na fakultě, kterou v dalších 
čtyřech letech povede, nejprve zastávala pozici vedoucí katedry informatiky, managementu a 
radiologie. Poslední čtyři roky byla proděkankou pro vědu a výzkum.  

Region vydání: Mladá fronta DNES - pardubický kraj 
 
1.5. D ěkankou F akulty zdravotnických studi í je Jana H olá  

Děkankou Fakulty zdravotnických studií je Jana Holá N1 URL  
WEB , Datum: 17.05.2019 , Zdroj: pardubickykraj.cz 

Pardubice - Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice má nové vedení. Rektor 
Univerzity Pardubice Jiří Málek jmenoval do funkce děkanky Janu Holou. Někdejší proděkanka 
fakulty pro vědu a výzkum vystřídala po čtyřech letech ve funkci Josefa Fuska. Slavnostní akt a 
novou děkanku přišel ve středu podpořit také radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr.  
 
„Na další spolupráci s fakultou pod vedením nové paní děkanky docentky Holé se opravdu těším, 
určitě máme co rozvíjet a na co navazovat, jak z pohledu jejího působení z pozice proděkanky, 
tak díky dobrým základům a rozjezdu vzájemné podpory předchozím panem děkanem 
profesorem Fuskem, kterému za dosavadní spolupráci opravdu upřímně děkuji, neboť oficiální 
porozumění bylo myslím povýšeno také vzájemným porozuměním lidským, a to není málo,“ 
konstatoval Ladislav Valtr.  
Fakulta zdravotnických studií je jednou ze 7 fakult Univerzity Pardubice s bezmála 800 studenty. 
Na této fakultě se v 5 kvalifikačních bakalářských studijních oborech studenti připravují na roli 
všeobecných sester, porodních asistentek nebo zdravotnických záchranářů.  
„I přes zmíněný náběh velmi dobré spolupráce považuji obměnu ve vedení fakulty momentálně 
za příležitost a nový impuls pro další úroveň synergie fakulty s krajem a především pak s 
krajskými nemocnicemi, záchrannou službou a dalšími zdravotnickými zařízeními v regionu,“ 
sdělil radní Ladislav Valtr.  
Doc. Ing. Jana Holá, Ph.D. je docentkou v oboru ekonomika a management. Na Univerzitě 
Pardubice působí od roku 2004, na Fakultě zdravotnických studií pak od roku 2009. Na fakultě, 
kterou v dalších čtyřech letech povede, nejprve zastávala pozici vedoucí katedry informatiky, 
managementu a radiologie. Poslední 4 roky byla proděkankou pro vědu a výzkum.  
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