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Charakteristika studijního oboru (studijního programu) 

 

Studijní obor Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy (UOPZŠ) je realizován v rámci studijního 

programu Učitelství pro střední školy N7504 v souladu s potřebou vzdělávání učitelů odborných předmětů 

především na středních a vyšších odborných zdravotnických školách. 

 

Katedra antropologie a zdravovědy (KAZ) Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (PdF UP) je 

garantem studijního oboru od roku 1985. Absolventi studijního oboru Učitelství odborných předmětů pro střední 

zdravotnické školy (USZŠ) byli aprobováni pro výuku ošetřovatelství, somatologie a psychologie a pedagogiky na 

středních zdravotnických školách. Po otevření bakalářského studijního oboru Ošetřovatelství na Lékařské fakultě 

UP v Olomouci v akademickém roce 1994/1995 vyvstala potřeba studia navazujícího, které by bylo určeno 

absolventům bakalářských ošetřovatelských programů Lékařské fakulty UP, ale i ostatních fakult garantujících 

studium bakalářských ošetřovatelských oborů. Počínaje akademickým rokem 1997/1998 byl otevřen studijní obor 

USZŠ v kombinované formě studia v délce trvání tři roky. V prezenční formě nebylo studium realizováno. V roce 

2002 nebyla Pedagogická fakulta vzhledem k probíhající restrukturalizaci zdravotnického školství v žádosti 

o prodloužení akreditace úspěšná. Do akademického roku 2008/2009 obor nebyl realizován. Po úspěšné akreditaci 

studijního oboru Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy (UOPZŠ) v roce 2007 bylo do prezenční 

formy studia v akademickém roce 2008/2009 přijato 32 studentů. Na základě úspěšné akreditace byl od 

akademického roku 2009/2010 otevřen i 1. ročník kombinovaného studia navazujícího magisterského oboru, do 

kterého bylo přijato 46 studentů. Vzhledem k tomu, že se jedná o exkluzivní studijní obor, který není na jiné vysoké 

škole v České republice realizován, je ze strany uchazečů o studium velký zájem. O studium se každoročně uchází 

cca 70 - 80 zájemců v prezenční formě studia a 160 - 180 zájemců v kombinované formě studia. V každém 

akademickém roce bylo ke studiu přijato cca 20 studentů do prezenční a 20 - 25 studentů do kombinované formy. 

 

Studium UOPZŠ koresponduje s Národním kvalifikačním rámcem terciárního vzdělávání, podle nějž je student 

vzděláván v rámci učitelské přípravy s profilací do oblasti somatologie, ošetřovatelství, zdravotnické prevence 

a v rámci modulu učitelské způsobilosti. Předmětově didaktickou profilaci - didaktika ošetřovatelství, didaktika 

somatologie a didaktika podpory zdraví - získává jak prostřednictvím těchto předmětů, tak souvislých 

pedagogických praxí 1 a 2 a speciální pedagogické praxe, která probíhá přímo ve zdravotnickém zařízení, včetně 

předmětů, které mají charakter reflexe nebo supervize uvedené praxe.   

 

Oblast pedagogicko-psychologická je realizována prostřednictvím studia pedagogických a psychologických 

předmětů, přičemž studijní plán je obsahově i rozsahově koncipován tak, aby student splnil požadavky na tzv. 

„pedagogickou způsobilost“. Absolutoriem této způsobilosti student NEzískává samostatnou aprobaci pro 

výuku pedagogických a psychologických předmětů, nýbrž znalosti a dovednosti, které jej, zjednodušeně řečeno, 

opravňují učit, tak jak je tomu i u ostatních učitelských oborů (které rovněž „stojí“ na tzv. pedagogické 

způsobilosti).  

 

Studijní plán je koncipován v souladu s VŠ zákonem a studijním řádem UP v Olomouci. Studijní disciplíny jsou 

členěny na povinné předměty (typ A, zahrnují 80 % získaných kreditů), povinně volitelné předměty (typ B, zahrnují 

10 % získaných kreditů) a volitelné předměty (typ C, zahrnují 10 % získaných kreditů). Rozsah a obsah předmětů, 

které jsou součástí studijního plánu v rámci předkládaného studijního oboru, odpovídá aktuálním potřebám 

středních i vyšších zdravotnických škol a nárokům kladeným na absolventa studijního oboru UOPZŠ. 

Absolvováním studijních povinností daných studijním plánem student dosáhne požadovaného počtu 120 kreditů, 



přičemž z tohoto počtu získá 72 kreditů absolvováním tohoto modulu. Zbývající kredity (48) získá absolvováním 

modulu tzv. pedagogické způsobilosti.  

 

Okruhy státních závěrečných zkoušek plně reflektují obsahovou náplň odborných předmětů, které jsou vyučovány 

na zdravotnických školách (tj. okruhy somatologie, ošetřovatelství a zdravotnická prevence). Státní závěrečná 

zkouška (SZZ) nově s názvem Odborné zdravotnické předměty s didaktikou je profilována do oblastí somatologie, 

ošetřovatelství a zdravotnické prevence. Výběrově zahrnuje i dílčí antropologická témata, která mají přímou 

souvislost s profilem absolventa a jeho uplatněním v praxi, aby lépe rozuměl variabilitě lidského těla ve zdraví 

i nemoci a také mohl pružně reagovat zejména na současnou multikulturní zdravotnickou a pedagogickou realitu. 

V rámci SZZ student prokazuje odborné znalosti z jednotlivých disciplín, ale také kompetence k aplikaci získaných 

vědomostí a dovedností do reálného pedagogického prostředí, tj. předkládá portfolio výstupů z předmětových 

didaktik, pedagogické praxe, didakticky zpracovává vybraná témata apod. Součástí SZZ je přirozeně i obhajoba 

diplomové práce. 

 

Personálně je studijní obor UOPZŠ garantován vyučujícími z PdF UP v Olomouci: z Katedry antropologie 

a zdravovědy a z Ústavu speciálně pedagogických studií; dále pak z Ústavu preventivního lékařství a Ústavu 

biologie LF UP v Olomouci; v rámci externí spolupráce pak ze SZŠ a VOŠz Emanuela Pöttinga v Olomouci a SZŠ 

v Karviné. Externí pracovníci však jsou v celkovém součtu zastoupeni minoritně. Modul tzv. pedagogické 

způsobilosti je plně v gesci Ústavu pedagogiky a sociálních studií a Katedry psychologie a patopsychologie PdF 

UP v Olomouci.  

 

Profil absolventa studijního oboru (studijního programu) & cíle studia 

 

Profil absolventa: 

Na základě profilu absolventa oboru UOPZŠ definujeme cíle studia tohoto oboru, jejichž prostřednictvím 

stanovujeme studentovy výstupní znalosti, dovednosti a schopnosti a následně formulujeme strukturu a obsah 

jednotlivých studijních disciplín. Student si prohloubí vědomosti z preklinických a klinických předmětů, 

ošetřovatelských a psychologických disciplín, absolvovaných během bakalářského studia. Absolvováním oboru 

UOPZŠ, včetně modulu tzv. pedagogické způsobilosti, získá kompetence pro výuku odborných předmětů na 

zdravotnických školách ve vzdělávacích oblastech: Ošetřovatelství a ošetřovatelská péče, Základy pro poskytování 

ošetřovatelské péče a Vzdělávání pro zdraví, tj. způsobilost pro výuku ošetřovatelských předmětů, somatologie 

a zdravotnické prevence. Prostřednictvím předmětů orientovaných na fyzickou a vývojovou antropologii, tj. 

i fylogenetický a ontogenetický vývoj člověka, se zaměřením na moderní výzkumy fyziologických, biochemických, 

genetických a ekologických faktorů, student lépe porozumí morfologii, fyziologii a variabilitě lidského těla ve 

zdraví i nemoci. Získá také znalosti a dovednosti ze sociokulturní antropologie, díky čemuž bude dobře rozumět 

realitě kulturní diverzity a fenomenu etnocentrismu, naučí se argumentaci ve prospěch kulturního relativismu, 

zejména pak praktické schopnosti akceptovat kulturní pluralitu. Díky tomu se bude lépe pohybovat v současném 

multikulturním zdravotnickém a pedagogickém prostředí. Předměty oborové psychologie a pedagogiky, které 

student během studia absolvuje, jsou, jak již bylo zmíněno, zahrnuty do modulu tzv. pedagogické způsobilosti. 

Odbornou profilaci doplňují kompetence psychodidaktické, organizační, diagnostické, komunikativní, 

sebereflektivní a řídící.  

 

Cíle studia: 

Hlavním cílem studia oboru UOPZŠ je získat kvalifikaci k výkonu profese učitele odborných předmětů na 

středních a vyšších zdravotnických školách, v doškolovacích institutech pro nelékařské zdravotnické pracovníky 

aj. Absolvent se výběrově může uplatnit také jako učitel zdravovědných předmětů na středních a vyšších odborných 

školách se sociálně-zdravotním profilem.  

 

Po absolvování studia bude student schopen: 
 prokázat široké odborné znalosti z těchto předmětových oblastí: somatologie, ošetřovatelství 

a zdravotnická prevence; 

 transformovat, integrovat a implementovat poznatky z aprobačních předmětů do výchovně vzdělávacího 

procesu;  



 určit, definovat a vysvětlit základní rysy soudobého stavu vědeckého poznání v oblasti vědy 

v ošetřovatelství, věd o člověku holistického pojetí a z oblasti zdravotnické prevence, tyto poznatky bude 

umět analyzovat a implementovat do teorie i praxe studovaného oboru; 

 integrovat mezioborové poznatky a vytvářet mezioborové vztahy v rámci aprobačních předmětů; 

 využít poznatky z dílčích antropologických disciplín ve zdravotnické a pedagogické praxi;  

 plánovat výuku s ohledem na její cíle a individuální možnosti žáků; 

 volit adekvátní výukové metody, organizační formy výuky a didaktické prostředky; 

 aplikovat vhodné didaktické metody, s ohledem na specifika vyučovací hodiny, zejména aktivizační 

metody a metody zážitkové pedagogiky; 

 efektivně komunikovat s žáky, kolegy, rodiči, partnery školy a veřejností; 

 aplikovat vhodné diagnostické metody při hodnocení výkonu žáků; 

 vytvářet projekty na úrovni institucionální spolupráce, včetně zahraniční; 

 podporovat rozvoj individuálních kvalit žáků; 

 vytvářet podmínky pro pozitivní učební klima; 

 uplatňovat sebereflektivní techniky. 

 

Charakteristika změn od předchozí akreditace (jen v případě prodloužení platnosti akreditace) 

 

Prezenční forma navazujícího magisterského studijního programu je realizována na základě prodloužení akreditace 

studijního oboru UOPZŠ od 1. 9. 2009. V poslední žádosti o prodloužení akreditace studijního oboru byly 

provedeny úpravy reflektující aktuální požadavky na učitele odborných předmětů pro zdravotnické školy. Do 

studijního plánu byly nově implementovány předměty, mimo jiné, se zdravotně preventivním zaměřením, které 

jsou v souladu Rámcovými vzdělávacími programy pro střední odborné vzdělávání (RVP SOV), zejména s RVP 

ZA (Rámcovým vzdělávacím programem pro vzdělávací obor 53-41-M/01 Zdravotnický asistent), jenž je 

dominantním oborem realizovaným na středních zdravotnických školách. Jedná se např. o tyto povinné disciplíny: 

Moderní vyšetřovací metody a přístupy, Podpora zdraví a rozvoj zdravotní gramotnosti, Aktuální trendy 

v epidemiologii a hygieně, Současné trendy ve výživě dětí, dospělých a seniorů, Prevence rizikového chování, 

Didaktika podpory zdraví, Multidimenzionální aspekty kvality života, Etická dilemata a aspekty ochrany života 

vošetřovatelství, Ochrana člověka za mimořádných událostí, Moderní edukativní postupy v ošetřovatelství, 

Civilizační choroby a jejich prevence, Podpora zdraví v kurikulárních dokumentech. V souladu s tímto konceptem 

byl do SZZ zařazen okruh otázek Zdravotnická prevence s didaktikou podpory zdraví – viz dále. Pro prohloubení 

poznatků v těchto oblastech jsou studentům nově nabízeny také povinně volitelné předměty, např. Aktuální trendy 

v oblasti reprodukčního zdraví a sexuální výchovy, Pohyb a zdraví, Problematika aktivního stárnutí, Specifika 

komunikace s nemocným a Repetitorium odborných zdravotnických předmětů.  

Ostatní předměty byly ponechány, s ohledem na hlavní profilaci absolventů zdravotnických škol, tedy i aprobaci 

jejich učitelů, nebo svým názvem a obsahem modifikovány, aby lépe odpovídaly aktuálním potřebám a moderním 

trendům (např. repetitoria základních preklinických oborů, jež skýtají možnost pro doplnění nových poznatků, 

zejména z oblasti fyziologie a patofyziologie, přičemž základní preklinické obory jsou součástí SZZ, některé 

předměty uvedené výše, předmět Zážitkové a teambuldingové kurzy první pomoci apod.).  

Drobné změny byly provedeny i v oblasti oborových didaktik (např. Didaktika somatologie, Didaktika 

ošetřovatelství a praktického vyučování ve zdravotnických předmětech, Speciální pedagogická praxe ve 

zdravotnických zařízeních), s cílem lépe reagovat na aktuální potřeby středního zdravotnického školství. 

V některých případech se jedná o předměty prohlubující dosavadní znalosti a dovednosti absolventů bakalářského 

studia, kteří aspirují na učitelské vzdělání v daném oboru (např. předměty managerského zaměření). Jde např. také 

o vybrané antropologické předměty, na úrovni povinných, povinně volitelných či volitelných předmětů, předměty 

výzkumného zaměření apod. Mnohé z nich rozšiřují a prohlubují dosavadní znalosti a dovednosti absolventů 

bakalářského studia, případně navíc mají konkrétní praktický, aplikační rozměr, např. předmět Využití 

antropologických poznatků v ošetřovatelství.  

Analýzou kurikula bakalářských studijních oborů, primárně Všeobecná sestra, Porodní asistentka a Zdravotnický 

záchranář, na různých univerzitách a fakultách v ČR několik let zpětně jsme zjistili, že některé předměty byly / 

jsou pod různými názvy, s poněkud odlišnými obsahy, ba dokonce, že na některých pracovištích byl daný předmět 

realizován jako povinný, zatímco jinde jako povinně volitelný nebo dokonce zcela volitelný. To je případ (zdaleka 

nejen) např. multikulturního ošetřovatelství, který dokonce u některých absolventů bakalářského studia výše 

uvedených oborů absentoval zcela, nebo probíhal jen u některých z nich jako povinně volitelný, případně zcela 

volitelný předmět, prakticky jen v několikahodinovém bloku apod. Tento problém, který se týká více případů, 

výběrově řešíme prostřednictvím předmětů, které umožní integrovat dosavadní různorodé poznatky absolventů 

bakalářského studia, prohloubit je a současně obohatit o poznatky nové, adekvátní magisterskému stupni studia, 

s ohledem na profilaci studentů oboru UOPZŠ.  



Podstatnou změnou, oproti původní akreditaci, je již zmíněný zásah do stávající aprobace absolventů oboru UOPZŠ 

– tito již NEbudou mít samostatnou aprobaci pro výuku pedagogických a psychologických předmětů. Tomu také 

odpovídá struktura a obsah studia, stejně tak koncepce SZZ. Samostatná SZZ z pedagogiky a psychologie, 

s didaktikou pedagogiky a psychologie, která byla součástí oboru UOPZŠ, byla odstraněna. Pedagogické 

a psychologické předměty jsou nyní součástí samostatného modulu – tzv. pedagogické způsobilosti, jak je tomu 

u ostatních učitelských oborů, včetně SZZ z této způsobilosti. 
 

Počet přijímaných uchazečů ke studiu 

v akademickém roce 

 

 

 

 

Studium UOPZŠ v prezenční formě studia je na základě akreditace v roce 2007 realizováno od akademického roku 

2008/2009, přičemž do 1. ročníku studia bylo přijato 32 studentů; v akademickém roce 2009/2010 - 27 studentů; 

v akademickém roce 2010/2011- 21 studentů; 2011/2012 - 16 studentů; 2012/2013 - 17 studentů; 2013/2014 - 19 

studentů; 2014/2015 - 13 studentů. Pro studium v akademickém roce 2015/2016 bylo přijato 17 studentů. Pro 

akademický rok 2016/2017 je plánován počet přijatých studentů 20. 

 

 


