
       
 

r za Podmínky jso  

 

               VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. 
 se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 

 
 

ZÁPIS 

ze schůze studentského parlamentu konaného dne 28. 3. 2018 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Omluveni: 1 BZZ, 2AVS, 2BVS 

 

PROGRAM: 

 

1. Zahájení 

2. Organizační otázky 

3. Diskuze 

 

 

Ad 1. Zahájení 

 

1.1 Jednání se zástupci studentského parlamentu zahájili a řídili Ing. František Kunc, PhD.,  

      ředitel školy a doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD., rektorka VŠZ. 

 

Ad 2. Organizační otázky 

 

2.1 Ředitel informoval o nových termínech opravných státních závěrečných zkoušek. Většina  

      opravných zkoušek je v oblasti bakalářských prací. Opravné zkoušky se budou konat 

      v lednu. Ohledně termínů probíhá komunikace s nemocnicemi a praxí. Na základě této  

      komunikace bylo dohodnuto, že pokud má student opravu pouze z teoretického předmětu  

      (ne FX z bc. práce) je možné vypsat i podzimní opravný termín. 

 

2.2 Ředitel informoval na základě podkladů ze studijního oddělení o kontrole indexů.  

       Kompletní kontrola a všechny zápisy v indexu měly být provedeny do konce února. 

 

2.3 Žádost o schválení tématu bc. práce (po jazykové kontrole AJ, NJ) nutno dodat do 

studijního oddělení do konce dubna. 

 

2.4 Ředitel informoval o poplatcích týkajících se pozdního odevzdání bc. práce. 

        Poplatek za pozdně odevzdanou bc. práci  - 5 000,- Kč. 

        Poplatek za posunutí termínu SZZK  - 5 000,- Kč. 

        Řádný termín SZZK pro každého je červen. Poslední nezpoplatněný termín  

        pro odevzdání bc. práce  v roce 2018 je 3. 4. 2018. 

 



       
 

2.5 Ředitel informoval o předběžných termínech letních promocí  - 2. a 3. 7. 2018 (termín  

       musí  být odsouhlasen primátorkou Prahy). 

 

2.6 Ředitel informoval o poplatku za externí vedení bc. práce ve výši 1 500,- Kč. Tento  

       poplatek slouží k výplatě pro externího vedoucího. Pokud externí vedoucí nepožaduje  

       výplatu peněz, musí externista podepsat čestné prohlášení (formulář na webu školy). 

 

2.7 Ředitel informoval o projektu OP VVV. 

 

2.8 Mgr. Jansa informovala o projektu Erasmus +, informovala i o možnostech  

        absolventských stáží. Konkrétní dotazy je možné směřovat přímo na Mgr. Jansu. 

        Žádosti o kontrolu abstractu je nutno zasílat včas. 

 

Ad. 3 Diskuse 

 

3.1 1 AVS – poděkování za organizaci výuky, s vyučujícími jsou spokojeni. Poděkování za 

výuku v Anatomickém a Patologickém ústavu. Dotaz, zda bude možnost výuky italského 

jazyka. Zájem trvá. Může být v rámci volitelných předmětů. VŠZ má možnost nabídnout 

i francouzský jazyk. 

        

3.2 1 BVS – nepřítomna bez omluvy. 

 

3.3 1 BZZ - omluvena 

 

3.4 1 APA – dotaz na možnost stravování. Škola kromě automatů nemá možnost stravovacích  

služeb. 

Požadavek ohledně praxí – vytvořit ze strany školy manuál pro první ročníky, jak při 

sjednávání praxe postupovat. Studenti sami zařizují pouze tehdy, když chtějí individuálně  

tam, kde nemáme smlouvu. 

       Nezdravotníci v prvním ročníku začínají praxi na LDN, přesto začínali na chirurgi a 

krevních odběrech – zařizovali si sami, i když neměli žádné individuální požadavky. 

       RA stejný postup, problém byl u prenátální poradny ÚPMD – pomalá reakce, někteří se 

snažili domluvit ve VFN. 

 Správný postup – řešit praxi s Mgr. Procházkovou, tam kde máme smlouvu. 

Studenti mohou požádat Mgr. Procházkovou o konání praxe, např. v místě bydliště 

(zdravotní zařízení musí splnit podmínky VŠZ).  

Pokud praxe nebudou fungovat, je nutné informovat ředitele. 

 

3.5 2 AVS – omluvena. 

 

3.6 3 BVS – poděkování za vstřícnost VŠZ o. p. s. 

 

3.7 3 AVS – problém s JUDr. Staňkem a zápočtem, neřeší se praktické věci, uráží v hodinách, 

studenti nechtějí chodit. 

       Pochvala přednášek z psychiatrie Mgr. Běhounka.  

 



       
 

3.8 3 APA - Pochvala přednášek z psychologie Dr. Emrové, pochvala Dr. Moravcové za 

odborný a lidský přístup. Poznámky ke skriptům  - nesrovnalosti, rozdíl v % u originality 

bc. práce (ve směrnici je správně 20 %, skripta umožňují 35 %) – nutno opravit. 

Poznámka vedení k originalitě – vždy je 1 % ze šablony, pokud některá práce obsahuje 

shodnou literaturu, též se navyšuje shoda. 

 

3.9 3 ARA – poděkování za možnost podzimního opravného termínu. 

 

Vedení školy poděkovalo za podněty. 

 

 

 

 
Zapsala: PhDr. Jana Kolářová 

 

Schválil: Ing. František Kunc, PhD., ředitel VŠZ, o. p. s. 

               doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD., rektorka VŠZ, o. p. s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


