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Ostravská univerzita Ostrava 
 
 
19.3.2008 

Na fakultě vyvrcholí Den s překladem 
19.3.2008    Mladá fronta DNES    str. 2   Kraj Moravskoslezský 

    (ama)         

SOUTĚŽ 
 
Dnešní den na Filozofické fakultě Ostravské univerzity bude zasvěcen překladu. Nejenže zde vyvrcholí 
překladatelská soutěž, jíž se zúčastnila více než stovka studentů českých i slovenských univerzit, připraveny 
jsou ale i přednášky vysokoškolských pedagogů a překladatelů, představí se mimo jiné Petra Paroubková. 
Odpoledne se zájemci s pedagogy a překladateli setkají v překladatelských dílnách. 
 
Regionální mutace| Mladá fronta DNES – severní Morava a Slezsko 
 
 
18.3.2008 

V Karviné se setkali sbormistři 
18.3.2008    Týdeník Havířovsko    str. 5   Kultura 

    MICHAELA BUDOŠOVÁ    Ostravská univerzita Ostrava     

KARVINÁ - Uplynulý víkend se Karviná stala hostitelským městem Jarního víkendového setkání Klubu 
sbormistrů České republiky. V rámci semináře si zúčastnění vyměňovali své zkušenosti s vedením sboru, mohli 
nahlédnout do repertoáru Sborového studia Permoník a připraveny byly i koncerty coby ukázky práce 
jednotlivých oddělení studia. 
 
Po pátečním slavnostním zahájení se sbormistři ihned dali do práce. První seminář vedl Klemens 
Slowioczek, profesor sólového zpěvu na Fakultě umění Ostravské univerzity, ale také sólista Berlínské 
komické opery. Koncertní sbor Permoník předvedl voničku písní Milana Báchorka Bando grej, kterou během 
víkendu nacvičovali samotní sbormistři. 
 Jak sám název skladby napovídá, jedná se o písně z našeho regionu. Právě skladeb orientovaných na 
náš kraj zaznělo v podání všech přípravných oddělení sborového studia mnohem více. Předvedena byla 
například Komárkova ženitba havířovského autora Františka Trnky, cyklus ostravského skladatele Eduarda 
Dřízgy Třesky plesky či soubor písní Slunéčko zachodí olomouckého autora Jana Vičara. Koncertní sbor 
vystoupil také se zábavným programem Vlak do Chatanoogy, kde jako novinka zazněly písně z muzikálu Cats. 
Právě s tímto programem vystoupí coby host na celostátní přehlídce dětských pěveckých sborů v Pardubicích. 
 “Setkání sbormistrů v Karviné patřilo k těm nejpovedenějším nejen díky organizaci, ale i pro celkovou 
atmosférou, která v Základní umělecké škole vládla. Odnesli jsme si inspiraci. Na všechny zúčastněné dýchla 
vřelost, přátelskost, a co se dětí týče - pocit, že nejde jen o to, aby sbor měl samé úspěchy, ale důležitý je rozvoj 
každého zpěváčka,” přiblížila své pocity jedna z organizátorek, Lea Šebešová z Prahy. 
 O vydařenosti víkendového setkání sbormistrů svědčí i vzkaz sbormistryně Heleny Kornetové z Hradce 
Králové, která napsala: “Milí Permoníci, jste úžasní. Važte si svých pokladů v hrdle, ale také pokladu ve svých 
sbormistryních”. 
 
Foto popis| Zdenka Brodová (vlevo) s jednou z organizátorek soutěže Leou Šebešovou (vpravo). 
Foto autor| foto: IVAN ŠEINER 
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Nová fakulta pro nelékařské obory v Olomouci 
17.3.2008    Zdravotnické noviny    str. 26   Kariéra 

    Michal Janků         

Počátkem akademického roku 2008/2009 by zdravotnické studijní programy a obory v rámci Univerzity 
Palackého v Olomouci (UP) měly spadat pod nově zřízenou fakultu. 
 
Za snahami oddělit studia medicíny a nelékařských oborů stojí odlišné profily a kompetence zdravotnických a 
lékařských oborů. Možnost, že v rámci UP vznikne Fakulta zdravotnických věd, získala podle redaktorky 
interního periodika UP Milady Hronové podporu rektora již v červnu 2007. V té době se problematikou zabýval 
také Akademický senát UP. Organizační struktura ústavů a pracovišť Centra zdravotnických oborů - jádra nové 
fakulty - byla senátory LF UP schválena v roce 2006. V listopadu téhož roku pak vznik osmé fakulty olomoucké 
univerzity s níže uvedenými studijními programy a obory podpořila Akreditační komise MŠMT ČR. “V souladu s 
dlouhodobým záměrem UP, LF UP a Olomouckého kraje budu pokračovat v úsilí o organizační oddělení studia 
zákonem č. 96/2004 Sb. vymezených zdravotnických oborů od oborů lékařských,” zaznělo mj. v nedávném 
inauguračním projevu děkana LF UP prof. Zdeňka Koláře. 
 
Samostatně i ve světě 
 
Ve světě výrazně převažuje koncepce samostatných ošetřovatelských škol, jak vyplývá z analýzy, která byla 
vypracována Univerzitou Palackého v souvislosti s přípravou vzniku nové fakulty. U nás jsou v intencích 
Boloňské deklarace, jež by měla určovat budoucí podobu vysokoškolského vzdělávání v EU, zdravotnické 
(nelékařské) obory rozděleny do tří stupňů, přičemž první, bakalářský, je profesním vzděláváním k výkonu 
profese v daném zdravotnickém oboru. Bakalářská zdravotnická studia jsou v současné době nejžádanější a dle 
doporučení OECD je potřebné budovat pro jejich rozvoj na vysokých školách adekvátní vysokoškolské zázemí. 
Samostatné zdravotnické fakulty v České republice již existují v rámci Jihočeské univerzity (Zdravotně sociální 
fakulta od roku 1990), Pardubické (Fakulta zdravotnických studií od roku 2006), Ostravské univerzity 
(Zdravotně sociální fakulta od roku 1993 univerzity) a od ledna 2007 také na půdě Univerzity Tomáše Bati ve 
Zlíně (Fakulta humanitních studií). 
 
Přívěsek studia medicíny 
 
Rozvoj studia zdravotnických oborů uvnitř LF UP byl v posledních 17 letech velmi dynamický. Podle 
představitelů univerzity se však postupně objevovalo čím dál větší množství problémů souvisejících s 
propojením se studiem medicíny a stále jasněji tak existovala potřeba studium oddělit. Zdravotnické obory se v 
rámci lékařských fakult často stávají určitým přívěskem a pedagogové někdy místo specificky profilovaného 
curricula předkládají studentům nelékařských oborů pouze redukované verze učiva lékařů. Učitelé s většinovým 
vytížením u lékařských oborů pochopitelně nemají kapacitu ani silnou motivaci koncipovat výuku odlišně, “šít ji 
na míru” zdravotnickým odbornostem. 
Vysokoškolské zdravotnické obory v ČR řeší rovněž svoji obsahovou (odbornou a vědeckou) úroveň a 
nedostatek vlastních vědeckých pracovníků a odborníků s habilitací či profesurou. Tento problém lze překonat 
jen systematickou výchovou vlastních odborníků, což je pro obor opět obtížné z pozice “mladšího sourozence” v 
rámci fakulty s jednoznačně převažujícím lékařským zaměřením výzkumu. ČR nemá otevřen doktorský studijní 
program Ošetřovatelství, ale od roku 2006 má jediná univerzita v ČR (JČU v Českých Budějovicích) 
akreditované habilitační řízení v oboru ošetřovatelství. Jako jeden z problémů je také třeba zmínit, že 
zdravotnické obory nejsou uváděny v systému RIV (Registr informací o výsledcích výzkumu a vývoje), mají 
limitované možnosti dosahovat na vědecko výzkumné granty apod. Zdravotnický nelékařský výzkum přitom 
nelze v žádném případě přehlížet a jeho rozvojový potenciál je velký. 
 
Prezenční i kombinované 
 
Fakulta zdravotnických věd bude vzdělávat zdravotnické (nelékařské) profese ve strukturovaných studijních 
programech a oborech dle Boloňské deklarace a bude rozvíjet zdravotnické vědy. Bude usilovat o rozvoj nejen 
pregraduálního profesního vzdělávání, ale také o postgraduální i specializační formy studia ve zdravotnických 
oborech a v systému celoživotního vzdělávání. Fakulta bude primárně rozvíjet stávající zdravotnické obory: 
Všeobecná sestra, Porodní asistentka, Fyzioterapie, Radiologický asistent. Všechny bakalářské obory studia 
jsou v prezenční formě koncipovány jako studia profesní. 
Kombinovaná forma studia je postprofesní, umožňující již praktikujícím zdravotnickým pracovníkům doplnit si 
terciární vzdělání v oboru Všeobecná sestra dle požadavků Evropské unie. Postupně budou připravovány k 
akreditaci další zdravotnické obory studia. V přípravě je např. obor Zdravotní laborant či specializační studium 



 

 

jako například Pediatrická sestra. Nová fakulta bude i nadále spolupracovat a rozvíjet spolupráci s jinými 
fakultami UP v Olomouci v rámci mezioborových studijních oborů se zdravotnickým zaměřením (s 
Přírodovědeckou fakultou obor Ortoptista, s Pedagogickou fakultou obor Učitelství odborných předmětů pro 
zdravotnické školy apod.). B 
 
Zdravotnické obory - dnes LF UP, příště FZV UP 
  Název programu studijního             Typ        Forma Délka                Název studijního oboru 
  Specializace zdravotnictví ve       navaz. Mgr.       P            2        Dlouhodobá u dospělých ošetřovatelská péče 
  Specializace zdravotnictví ve       navaz. Mgr.       P            2        Fyzioterapie 
  Ekonomika ve zdravotnictví a řízení navaz. Mgr.     P, K           2        Management ve zdravotnictví 
  Ošetřovatelství                        Bc.            P            3        Porodní asistentka 
  Ošetřovatelství                        Bc.          P, K           3        Všeobecná sestra 
  Ošetřovatelství                        Bc.            K            4        Ošetřovatelství 
  Specializace zdravotnictví ve          Bc.            P            3        Fyzioterapie 
  Specializace zdravotnictví ve          Bc.            P            3        Radiologický asistent 
  Specializace zdravotnictví ve          Bc.            P            3        Optometrie (ve spolupráci s PřF UP) 
 
Příležitost k emancipaci 
Doc. PhDr. Jana Marečková, Ph. D., která působí v Ústavu ošetřovatelství a porodní asistence Lékařské fakulty 
Univerzity Palackého v Olomouci a zároveň je proděkankou LF UP, se v únoru 2008 stala vítězkou soutěže 
Sestra roku v kategorii Sestra ve výzkumu a vzdělávání. Spolu se širokým týmem kolegů z různých ústavů se 
rovněž podílí na přípravě nové Fakulty zdravotnických věd UP. * S jakými problémy jste se při přípravě vzniku 
nové fakulty potýkali? Nemyslíme si, že šlo či jde o zásadní problémy. Většinou jsou otevírána témata, která 
ukazují nedostatečné primární porozumění obou stran, a při dodatečné komunikaci se dané téma vysvětlí. 
Často k nim patří otázky stran struktury pracovišť nové fakulty, převedení oborů či prostorového zázemí. Mnohé 
kroky podléhají jednak zákonu o vysokých školách a současně systematickému jednání managementu v co 
nejlepší prospěch studentů i pedagogů budoucí fakulty. * Zaznamenali jste také nesouhlas s myšlenkou fakultu 
od LF oddělit? Významný nesouhlas neregistrujeme i když jistě dílčí reakce tohoto druhu existovaly, možná i 
existují. Chápeme vznik fakulty jako příležitost a výzvu k emancipaci jejích oborů, a teprve po několikaletém 
období cílené práce budeme schopni hodnotit výsledky. * Jakým způsobem se vznik vlastní fakulty projeví v 
praktické přípravě studentů ve fakultních nemocnicích? Vznik Fakulty zdravotnických věd by měl přinést 
zviditelnění studujících těchto oborů. Ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Olomouc připravujeme harmonizaci 
klinických praxí a prohloubení spolupráce v řadě dalších, pro nelékařské zdravotnické obory nosných oblastí. 
(ink) 
 
 
15.3.2008 

Geografie a regionální rozvoj v Ostravě i "dálkově" 
15.3.2008    finance.cz    str. 0    

    VysokéŠkoly.cz        

 
Ostravská univerzita otevírá pro akademický rok 2008/2009 tříletý bakalářský obor Geografie a regionální 
rozvoj nově i v kombinované formě. Posluchač by měl v průběhu studia získat základní teoretické poznatky z 
oblasti sociální geografie a z oborů fyzické geografie, geografických informačních systémů, ekonomie, 
sociologie a politologie. Naučí se využívat základní metody geografického výzkumu a obecné výzkumné 
techniky. Je zde kladen důraz na rozvoj znalosti informačních technologií, komunikačních dovedností, 
jazykových znalostí a znalosti různých aspektů projektového řízení v územním rozvoji. Studium je založeno 
především na samostudiu a elektronických konzultacích s vyučujícími prostřednictvím internetu. Studenti mají k 
dispozici speciální studijní literaturu. Přihlášky se podávají elektronicky, a to v termínu 15.3. - 15.5. 2008. 
Administrativní poplatek musí být uhrazen do 15.5. 2008. Bližší informace najdete na stránkách univerzity. 
Materiál byl převzat ze zpravodajského a informačního serveru VYSOKESKOLY.CZ. 
 
 
URL| http://www.finance.cz/zpravy/finance/156591/ 
 



 

 

Dům umění nabízí do konce března středoevropské výstavy 
15.3.2008    Opavský a hlučínský deník    str. 36   Kultura regionu 

    (mif)         

Opava/ Středoevropský výtvarný prostor. To je společný jmenovatel právě probíhajících výstav v opavském 
Domě umění. První z nich je věnována maďarskému autorovi Lajosi Kassákovi a je nazvána Hommage á 
Kassák. Opava je jediným místem, kde se výstava po Bratislavě a Budapešti objevuje. “Právě v době, kdy jsme 
výstavu v Opavě zahajovali, měl pohřeb jeden z maďarských autorů, sochař Gulyas Gyula, který pro výstavu 
vytvořil krásný reliéfní portrét Lajose Kassáka,” uvedl předseda občanského sdružení Bludný kámen a 
provozovatel Domu umění v Opavě Martin Klimeš. Na výstavě se prezentuje i celá škála českých a slovenských 
autorů od Stanislava Kolíbala, přes Kurta Gebauera, Stanislava Zippeho po Viktora Hulíka. Další z výstav, 
nazvaná Factory, je vlastně výstupem workshopu digitálního tisku. Probíhá ve spolupráci s Fakultou umění 
Ostravské univerzity a svá díla na ní vystavuje šestnáct autorů, mezi jinými Marek Sibinský, Eduard Ovčáček 
či Zbyněk Janáček. Třetí výstavu představili pedagogové Institutu tvůrčí fotografie při Slezské univerzitě a 
nachází se v kabinetě fotografie. Přibližuje tvorbu čtyř polských absolventů ITF Krzysztofa Gołucha, Stanislava 
Heydy, Andrzeje Marczuka a Magdaleny Sokalske. “Výstavy jsou středoevropské, protože představují autory z 
Polska, České republiky, Slovenska a také Maďarska. Jde tedy o takové představení středoevropského 
výtvarného prostoru,” dodal Martin Klimeš. 
 
Foto popis| STŘEDOEVROPSKÉ VÝSTAVY. Tak by se daly nazvat tři právě probíhající výstavy v opavském 
Domě umění. 
Foto autor| Foto: Deník/Anna Sotolářová 
Region| Severní Morava 
 
 
14.3.2008 

Fakultní nemocnice projde přestavbou 
14.3.2008    Krajské noviny    str. 18   Moravskoslezský kraj 

    Pavel Plohák         

Dva nejstarší pavilony Fakultní nemocnice v Ostravě-Porubě budou zásadně přestavěny. Infekční a onkologický 
pavilon stojí v areálu už přes padesát let a teď se změní k lepšímu od sklepa až po střechu. V dalších třech 
letech se rozšíří i lůžkové oddělení psychiatrie, centrum pro matku a dítě, bude modernizován i urgentní příjem. 
 
“V nových pavilonech budou menší ale modernější pokoje se samostatným sociálním zařízením a novým 
nábytkem. Prostředí bude přátelské a přívětivé k pacientům,” říká ředitel nemocnice Svatopluk Němeček. 
“Rekonstrukce onkologického pavilonu přijde na 330 milionů korun, což je nejvyšší investicí nemocnice v 
letošním roce.” Infekční pavilon se opraví za 130 milionů korun, celková výše investic bez strukturálních fondů 
letos přesahuje tři čtvrtě miliardy. 
Nemocnice připravuje i projekt neuroonkologického centra, k jehož realizaci chce využít peněz ze strukturálních 
fondů Evropské unie. Součástí projektu je i speciální technologie tzv. kybernetického nože. “Díky této 
technologii zvládnou naši specialisté i bezbolestné a přesné operace, kdy jsou schopni zlikvidovat malá 
nádorová ložiska v nepřístupných lokalizacích. To je důležité zejména při operacích mozku, pankreatu nebo plic. 
V republice budeme druhé takové centrum,” vysvětlil Němeček. Nemocnice loni hospodařila se ziskem 56 
milionů korun, přesto se mnoho jejich zaměstnanců obávalo útlumu. Nemocnice totiž nebyla ministerstvem 
zdravotnictví zařazena do nově vznikající sítě univerzitních nemocnic. Podle poslance Lubomíra Zaorálka je 
převod fakultních nemocnic na akciové společnosti začátkem jejich konce. “Jde o to, že stát nad takovýmito 
společnostmi ztratí kontrolu, a to může znamenat i rušení některých oborů,” říká Zaorálek. Ministr zdravotnictví 
Julínek ale nepovažuje obavy místních politiků za opodstatněné. “Název fakultní nemocnici zůstane, je pro 
Ostravu důstojný a odpovídá současné spolupráci se zdravotně-sociální fakultou. Investice, které plánujeme 
letos, budou pokračovat i nadále, tedy i po transformaci na obchodní společnost. Osobně si myslím, že kdyby si 
Ostravská univerzita pohnula s vybudováním lékařské fakulty, nic převodu na univerzitní nemocnici nebrání,” 
vysvětluje Julínek. 
 
 
12.3.2008 
 
 



 

 

PODLE HN JE NEJLEPŠÍ UČITELSTVÍ NA UNIVERZITĚ KARLOVĚ 
12.3.2008    Rodina a škola    str. 3   Aktuálně 

             

Podle srovnávacího hodnocení Hospodářských novin je u nás díky své vědecké činnosti nejlepší Pedagogická 
fakulta Univerzity Karlovy v Praze. S velkým bodovým odstupem se pak na druhém místě umístila Pedagogická 
fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a třetí ve srovnání vyšla Pedagogická fakulta Masarykovy 
univerzity v Brně. Srovnání se nezúčastnila Západočeská univerzita v Plzni, která neposkytla požadovaná data. 
Školy byly srovnávány podle následujících kritérií: vědecká a výzkumná činnost, světovost - tj. možnosti mobility 
studentů, zájem o školu z řad maturantů, uplatnění absolventů v oboru (a jejich sledování fakultou), názor 
expertů na školu. Jak je z tabulky patrné, Univerzita Karlova převýšila ostatní fakulty díky své vědecké činnosti, 
v ostatních ukazatelích se však již nijak výrazně neodlišila. Porota složená z expertů se ke kvalitě nechtěla příliš 
vyjadřovat, podobné žebříčky mnozí její členové považují za zavádějící. 
 
Celkový výsledek (bodové hodnocení) 
Škola                      Věda   Světovost  Zájem   Absolventi  Experti CELKEM 
PF Univerzita Karlova       19,5     4,35     7,3       6,0      7,5      44,65 
PF Jihočeská univerzita     22,5     6,9      1,6       2,5      2,0      35,50 
PF Masarykova univerzita    12,0     4,55     4,9       7,0      5,0      33,45 
PF Univerzita Hradec Králové 4,5     7,6      5,7       8,0      5,0      30,80 
PF Univerzita J. E. Purkyně 18,0     3,8      4,3       2,5      2,0      30,60 
PF Univerzita Palackého     7,5      2,7      7,4       5,0      7,5      30,10 
PF Technická univerzita Liberec 18,0 2,7      2,6       2,5      2,0      27,8 
PF Ostravská univerzita     6,0      3,4      2,2       2,5      5,0      19,1 
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FINALISTKY SOUTĚŽE SESTRA ROKU 2007 
 
Bc. Zuzana Bittnerová 
SZŠ JASELSKÁ, BRNO 
 
Teorii nejlépe učí ten, kdo má za sebou léta praxe, říká se. Možná i toto oceňují na své pedagožce Zuzaně 
Bittnerové “její” studentky na brněnské střední zdravotnické škole. Ale co o ní vědí - a nejen ony - víc? Tak to 
napravme, protože Zuzana Bittnerová si to zaslouží. Přes 25 let pracovala jako instrumentářka, dnes bychom 
řekli sestra v perioperační péči, a přitom si doplnila kvalifikaci dvěma atestacemi. Přednášela, a i po roce 1989 
pokračovala ve stážích v německy mluvících zemích. Z iniciativy paní Bittnerové byla v listopadu 1998 v České 
republice zaregistrována samostatná profesní Společnost instrumentářek. A české instrumentářky byly v roce 
2000 jako první z tzv. východního bloku přijaty do Evropské asociace sálových sester, kde se od začátku 
zapojily do spolupráce ve výzkumu operačního prádla a krytí. Společnost instrumentářek vyrostla i díky ní v 
samostatný subjekt, jehož tzv. třešničkou na dortu je každoroční celostátní kongres pořádaný v Brně. 
Od roku 2003 nepracuje paní Bittnerová v perioperační péči soustavně, instrumentářkám však je věrná a je 
organizátorem i duší zmíněného kongresu, už jako bakalářka pokračuje v magisterském studiu. “Osobní i 
profesní obzor sestry, kterou navrhuji na ocenění Sestra roku, půjde podle mne přes překonávání dalších 
překážek. A ještě jedno je důležité,” zdůrazňuje nynější předsedkyně společnosti Lenka Chourová, “posílení a 
vývoj autonomních profesních a občanských sdružení je základem demokratické společnosti. Zuzana Bittnerová 
se o jedno z těch posílení zasloužila.” 
 
PhDr. Karolína Friedlová 
INSTITUT BAZÁLNÍ STIMULACE, FRÝDEK-MÍSTEK 
 
Mezi osobnosti mající zásluhu na tom, že se do praxe dostávají převratné novinky posouvající ošetřovatelství do 
“dobré společnosti” začátku 21. století, jistě patří PhDr. Karolína Friedlová. Od roku 1988 pracovala jako sestra 
u lůžka a od roku 1990 na klinikách v zahraničí. 



 

 

Poznatky využila k prosazení nových ošetřovatelských postupů. Jako jediná lektorka bazální stimulace v ČR má 
mezinárodní certifikát, od roku 2003 školila v tomto konceptu pracovníky v různých zdravotnických zařízeních, v 
roce 2005 založila Institut Bazální stimulace a současně garantuje kvalitu vzdělávacích kurzů v této oblasti, což 
představuje nejen průběžné vyhodnocování pedagogických schopností lektorů kurzů, ale i spokojenost jejich 
účastníků. Posuzování kvality probíhá na pracovištích, kde se dr. Friedlová setkává s absolventy kurzů, 
prověřuje správné provádění konceptu a zajišťuje nápravu nedostatků. Výuku konceptu bazální stimulace 
garantuje dr. Friedlová i ve studijním oboru všeobecná sestra Ústavu ošetřovatelství Filozoficko-přírodovědecké 
fakulty Slezské univerzity v Opavě. “Profesionalitou ve vzdělávání a sledováním kvality implementace bazální 
stimulace do praxe je dr. Friedlová průkopnicí. Její cílevědomost, pracovní nasazení a výsledky v humanizaci 
ošetřovatelské péče jsou příkladné a zasluhují ocenění. “Díky ní se mnoho pacientů vrátilo do života i po 
prognosticky nepříznivých stavech, mnohým se výrazně zvýšila kvalita života,” píše PhDr. Dagmar Mastiliaková, 
Ph. D., vedoucí Ústavu ošetřovatelství Filozof ickopřírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. 
 
Doc. PhDr. Jana Marečková, Ph.D. 
ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ A PORODNÍ ASISTENCE ZSF OU, OSTRAVA 
 
“Doc. Marečkovou jsme poznali při studiu předmětu ošetřovatelské problémy a diagnostika a jako koordinátorku 
studentských zahraničních stáží,” napsala “mluvčí” studentů prezenční a kombinované formy studijního 
programu ošetřovatelství Radka Matějková. 
“Učí nás samostatnosti, schopnosti srovnávat a úctě k vlastní škole a zemi. Organizuje přednášky zahraničních 
pedagogů a vede semináře k tvorbě bakalářských prací. Ceníme si i toho, že s námi nejedná povýšeně a při 
svém vytížení vychovává dvě děti.” Jana Marečková je členkou Ústavu ošetřovatelství a porodní asistence a 
proděkankou LF UP v Olomouci. Spolu s velkým týmem kolegyní a kolegů se podílí na přípravě nové fakulty 
zdravotnických věd. Jak studenti píšou, k rozhodnutí podat tuto nominaci je vedly i “její moderní odborné 
znalosti ošetřovatelské diagnostiky, které předává i sestrám po republice”. 
A zjišťují, že ne vždy jsou její myšlenky publikované ve skriptech a v knize Ošetřovatelské diagnózy v NANDA 
doménách, kladně přijímány. “Jako by platilo, že způsob uvažování má zůstat stále stejný,” píšou studenti a 
pokračují: “Jsme přesvědčeni, že doc. Marečková přišla na to, jak ošetřovatelskou diagnostiku - pro řadu sester 
velmi obávanou - přehledně a srozumitelně vysvětlit a využít v praxi. Víme, že motivuje odborníky k tvorbě 
českých verzí zahraničních klasifikací ošetřovatelství. Cítíme, že tím, jak sestry ošetřovatelskou diagnostiku učí, 
udělala důležitý krok, k němuž musela mít hodně odvahy a vytrvalosti.” Tolik studenti. 
 
Foto popis| 
 
 
 
 
  
  
  
  


