Rok Název projektu
Podpora výzkumného
záměru nové aplikace
v léčbě rány a prevenci
infekcí

Řešitel

Číslo projektu

doc. Mgr. I. Lovětínská
Šlamborová, Ph.D.;
Mgr. M. Froňková

12163

Institucionální rozvojový plán 2015
Cíl: 1. KVALITA A RELEVANCE

1.1 Profilace institucí a studijních programů

Název: Podpora výzkumného záměru nové aplikace v léčbě rány a prevenci infekcí
Řešitel: doc. Mgr. Irena Lovětínská Šlamborová, Ph.D., Mgr. Marie Froňková
Číslo projektu: 12163
Poskytovatel: MŠMT
Trvání projektu: 2015
Popis: Cílem projektu je podpora výzkumu v oblasti ošetřovatelství s aplikací do praxe.
Dílčí kroky budou řešeny v rámci bakalářských prací na ÚZS, které budou řešeny
ve spolupráci z KCH FP TUL a Krajskou nemocnicí v Liberci, a.s. V první části se bude jednat
o syntézu, aplikaci a testování vyvíjených antibakteriálních nanovrstev, jejich aplikaci a
následné laboratorní testování. Studenti budou mít možnost porovnat účinnost běžně
používaných krátkodobě působících dezinfekcí s antibakteriální nanovrstvou. Ve druhé
části se studenti budou aktivně podílet na vývoji nových typů nanovlákenných obvazů,
které jsou určeny k léčbě chronických ran. Budou se podílet na laboratorním testování a
ověření účinnosti.
Výstupem projektu budou publikace a příspěvky na odborných konferencích s výše
2015 uvedenou tématikou.
Cílová částka: 250 tis. Kč
Inovace Laboratoře
ošetřovatelských postupů
Mgr. Marie Froňková
a Laboratoře první pomoci
a urgentní medicíny

12166

Institucionální rozvojový plán 2015
Cíl: 1. KVALITA A RELEVANCE

1.2 Zajišťování kvality ve vysokém školství

Název: Inovace Laboratoře ošetřovatelských postupů a Laboratoře první pomoci
a urgentní medicíny (původní cíl: Technická podpora interdisciplinární výuky
a vědeckovýzkumných aktivit na FT, ÚZS a KTV FP – systém Pliance pro měření tlaků
při pohybových aktivitách)
Řešitel: Mgr. Marie Froňková
Číslo projektu: 12166
Poskytovatel: MŠMT
Trvání projektu: 2015
Popis: Původním cílem projektu byla „Technická podpora interdisciplinární výuky
a vědeckovýzkumných aktivit na FT, ÚZS a KTV FP – systém Pliance pro měření tlaků
při pohybových aktivitách“. Vzhledem k úspěšné akreditaci bakalářského studijního oboru
Zdravotnický záchranář byla podána žádost o změnu projektu s názvem „Inovace
Laboratoře
ošetřovatelských
postupů
a
Laboratoře
první
pomoci
a urgentní medicíny“. Projekt spočívá v zabezpečení kvalitní výuky nově akreditovaného
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studijního oboru Zdravotnický záchranář rozšířením přístrojového vybavení a inovaci
stávajících již zastaralých modelů. Dne 13.8.2016 pod č.j.: MŠMT-28023/2015 byla žádost
posouzena a byl vyjádřen souhlas s navrhovanou změnou.
Cílová částka: 500 tis. Kč
Inovace Počítačové učebny
a Laboratoře funkční
Mgr. Alena Pelcová
diagnostiky

12170

Institucionální rozvojový plán na rok 2015
Cíl: 1. KVALITA A RELEVANCE
1.2 Zajišťování kvality ve vysokém školství
Název: Inovace Počítačové učebny a Laboratoře funkční diagnostiky
Řešitel: Mgr. Alena Pelcová
Číslo projektu: 12170
Poskytovatel: MŠMT
Trvání projektu: 2015
Popis: Stávající vybavení Počítačové učebny UZS1 a Laboratoře funkční diagnostiky UZS4
je zastaralé a neodpovídá současným požadavkům na aplikační vybavení. Navrhovaný
projekt proto spočívá v inovaci těchto učeben novými počítačovými stanicemi se
softwarovým vybavením. Nové počítačové stanice obou učeben budou používány v rámci
výuky ve studijních oborech Všeobecná sestra, Biomedicínská technika a Biomedicínské
inženýrství.
Cílová částka: 300 tis. Kč
Inovace Laboratoře
urgentní medicíny

Mgr. Alena Pelcová

12171

Institucionální rozvojový plán na rok 2015
Cíl: 1. KVALITA A RELEVANCE
1.2 Zajišťování kvality ve vysokém školství
Název: Inovace Laboratoře urgentní medicíny
Řešitel: Mgr. Alena Pelcová
Číslo projektu: 12171
Poskytovatel: MŠMT
Trvání projektu: 2015
Popis: Projekt spočívá v rozšíření současné Laboratoře urgentní medicíny o zdravotnické a
technické přístroje. Nové vybavení laboratoře bude složit pro nácvik první pomoci i
následné péče o pacienty v intenzivní a urgentní medicíně. Veškeré přístroje budou
používány
v rámci
výuky
ve
studijních
oborech
Všeobecná
sestra
a Biomedicínská technika.
Cílová částka: 500 tis. Kč
E-learningový portál pro
studijní opory
Mgr. Marie Froňková
kombinované formy studia

12189

Institucionální rozvojový plán na rok 2015
Cíl: 1. KVALITA A RELEVANCE
1.3 Vzdělávací činnost – vnitřní soutěž
1.3.1 Profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů
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Název: E-learningový portál pro studijní opory kombinované formy studia
Řešitel: Mgr. Marie Froňková
Číslo projektu: 12189
Poskytovatel: MŠMT
Trvání projektu: 2015
Popis: V rámci projektu bude připraven e-learningový webový portál pro studijní opory
odborných předmětů studijního oboru Všeobecná sestra. Projekt spočívá v tvorbě
studijních opor včetně modelace praktických výkonů odborných předmětů, a dále zajištění
komunikace s vyučujícími a konzultanty a ústavem. Kromě toho je zapotřebí dokladovat
pro MZČR, že distanční forma studia poskytuje a zaručuje stejný obsah znalostí jako
prezenční forma studia.
Cílová částka:300 tis. Kč
Inovace předmětů
Ošetřovatelská péče v
akutních a kritických
stavech 1, 2 a 3 – příprava
studijních materiálů pro
zahraniční studenty

Mgr. Alena Pelcová

12190

Institucionální rozvojový plán na rok 2015
Cíl: 1. KVALITA A RELEVANCE
1.3 Vzdělávací činnost – vnitřní soutěž
1.3.1 Profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů
Název: Inovace předmětů Ošetřovatelská péče v akutních a kritických stavech 1, 2 a 3 –
příprava studijních materiálů pro zahraniční studenty
Řešitel: Mgr. Alena Pelcová
Číslo projektu: 12190
Poskytovatel: MŠMT
Trvání projektu: 2015
Popis: Projekt spočívá v překladu vytvořených materiálů v českém jazyce v předmětech
v předmětech Ošetřovatelská péče v akutních a kritických stavech 1, 2 a 3“ v roce 2014
do anglického jazyka tak, aby sloužily jako studijní materiály pro zahraniční studenty
přijíždějící na ÚZS TUL.
Cílová částka: 30 tis. Kč
Základy výživy jako
prevence civilizačních
nemocí

doc. Mgr. I. LovětinskáŠlamborová, Ph.D.
Mgr. M. Froňková

12191

Institucionální rozvojový plán na rok 2015
Cíl: 1. KVALITA A RELEVANCE
1.3 Vzdělávací činnost – vnitřní soutěž
1.3.1 Profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů
Název: Základy výživy jako prevence civilizačních nemocí
Řešitel: doc. Mgr. I. Lovětinská-Šlamborová, Ph.D., Mgr. M. Froňková
Číslo projektu: 12191
Poskytovatel: MŠMT
Trvání projektu: 2015
Popis: Informace o základech lidské výživy a výživové politice patří k nezbytným znalostem
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všech zdravotnických pracovníků. V současné době, kdy velká část naší i světové populace
trpí velmi závažnými civilizačními nemocemi, na jejichž léčbu jsou vynakládány nemalé
finanční náklady, jsou znalosti o skladbě potravin, jejich množství, kvalitě a způsobu
stravování, nepostradatelné. Projekt si klade proto za cíl vytvořit soubor přednášek
na vybraná témata, které budou doplněny vhodnými laboratorními cvičeními.
Cílová částka: 30 tis. Kč
Supervizoři pro praxi

Mgr. Marie Froňková

12198

Institucionální rozvojový plán 2015
Cíl: 1. KVALITA A RELEVANCE
1.4 Studenti
Název: Supervizoři pro praxi
Řešitel: Mgr. Marie Froňková
Číslo projektu: 12198
Poskytovatel: MŠMT
Trvání projektu: 2015
Popis: Cílem projektu je pokračovat v podpoře zabezpečení odborné výuky cvičení a
odborné ošetřovatelské praxe studentů bakalářských a navazujících magisterských
studijních programů Ústavu zdravotnických studií TUL kvalifikovanými supervizory
pracujícími v klinické praxi. Supervizoři pomáhají studentům s aplikací získaných
teoretických poznatků a vědomostí do ošetřovatelské praxe na základních
i specializovaných klinických pracovištích
Cílová částka: 400 tis. Kč
Školení studentů a
zaměstnanců TUL
v základech první pomoci
a resuscitaci

Mgr. M. Froňková

12199

Institucionální rozvojový plán 2015
Cíl: 1. KVALITA A RELEVANCE
1.4 Studenti
Název: Školení studentů a zaměstnanců TUL v základech první pomoci a resuscitaci
(návaznost na projekt z roku 2014)
Řešitel: Mgr. Marie Froňková
Číslo projektu: 12199
Poskytovatel: MŠMT
Trvání projektu: 2015
Popis: Znalost základů první pomoci je důležitou součástí života. Účinná první pomoc
může zachránit lidské životy. Aby první pomoc mohla být poskytnuta, je nezbytné získat
základní povědomí o principech a zásadách poskytování první pomoci. Proto probíhá
na TUL teoreticko-praktické školení v základech první pomoci a resuscitaci odbornými
lektory z řad profesionálních záchranářů. Cílem projektu je pokračování teoretickopraktického školení dalším zaměstnancům TUL v první pomoci, kteří se nemohli zúčastnit
školení v roce 2014 a rozšíření školení i pro studenty TUL.
Cílová částka: 250 tis. Kč
Studijní opory pro
předměty teoretického
základu studijního

Mgr. Marie Froňková
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12200

programu Ošetřovatelství
Institucionální rozvojový plán 2015
Cíl: 1. KVALITA A RELEVANCE
1.5 Neúspěšní studenti
Název: Studijní opory pro předměty teoretického základu studijního programu
Ošetřovatelství
Řešitel: Mgr. Marie Froňková
Číslo projektu: 12200
Poskytovatel: MŠMT
Trvání projektu: 2015
Popis: V rámci projektu budou zpracovány studijní opory teoretických předmětů
studijního oboru Všeobecná sestra.
Cílová částka: 250 tis. Kč
Propagace studijních
programů ÚZS s profilací
do praxe

Mgr. Kateřina Mařanová

12206

Institucionální rozvojový plán 2015
Cíl: 1. KVALITA A RELEVANCE
1.7 Propagace a marketing
Název: Propagace studijních programů ÚZS s profilací do praxe
Řešitel: Mgr. Kateřina Mařanová
Číslo projektu: 12206
Poskytovatel: MŠMT
Trvání projektu: 2015
Popis: Projekt si klade za cíl podporu a realizaci marketingových činností ÚZS TUL se
snahou zvýšit povědomí potenciálních studentů o studijních oborech a vzdělávání na ÚZS
TUL. Do projektu bude zahrnuta identifikace poptávky o studium na ÚZS u absolventů
SŠ po nových studijních oborech ve zdravotnictví.
Cílová částka: 120 tis. Kč
Prohlubování zvláštní
odborné způsobilosti
v nelékařských profesích
akademických pracovníků
a komunikačních
dovedností sester

Mgr. Alena Pelcová

12216

Institucionální rozvojový plán 2015
Cíl: 2. OTEVŘENOST
2.4 Celoživotní vzdělávání
Název: Prohlubování zvláštní odborné způsobilosti v nelékařských profesích akademických
pracovníků a komunikačních dovedností sester
Řešitel: Mgr. Alena Pelcová
Číslo projektu: 12216
Poskytovatel: MŠMT
Trvání projektu: 2015
Popis: Cílem projektu je podpora celoživotního vzdělávání akademických pracovníků
a studentů ÚZS TUL a zvyšování odborné způsobilosti akademických pracovníků ÚZS TUL
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v korelaci s doporučením akreditační komise.
Cílová částka: 80 tis. Kč
Realizace celoživotního
vzdělávání absolventů UZS
Mgr. Kateřina Mařanová
TUL a pracovníků
nelékařských profesí

12217

Institucionální rozvojový plán 2015
Cíl: 2. OTEVŘENOST
2.4 Celoživotní vzdělávání
Název: Realizace celoživotního vzdělávání absolventů UZS TUL a pracovníků nelékařských
profesí
Řešitel: Mgr. Kateřina Mařanová
Číslo projektu: 12217
Poskytovatel: MŠMT
Trvání projektu: 2015
Popis: Projekt si klade za cíl realizaci dvou odborných vzdělávacích akcí
a dvou odborných kurzů v rámci celoživotního vzdělávání absolventů ÚZS TUL a
pracovníků nelékařských zdravotnických profesí.
Cílová částka: 300 tis. Kč
Spolupráce a posílení
vztahů se subjekty aplikační
Mgr. Kateřina Mařanová
sféry a usnadnění přechodu
studentů ÚZS do praxe

12220

Institucionální rozvojový plán 2015
Cíl: 2. OTEVŘENOST
2.5 Spolupráce s aplikační sférou, regionální zapojení
Název: Spolupráce a posílení vztahů se subjekty aplikační sféry a usnadnění přechodu
studentů ÚZS do praxe
Řešitel: Mgr. Kateřina Mařanová
Číslo projektu: 12220
Poskytovatel: MŠMT
Trvání projektu: 2015
Popis: Projekt si klade za cíl podporu a realizaci odborné výuky cvičení
a odborné ošetřovatelské praxe studentů bakalářských a navazujících magisterských
studijních programů Ústavu zdravotnických studií TUL na specializovaných klinických
pracovištích ČR.
Cílová částka: 400 tis. Kč
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