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Z P R Á V Y

VZNIKLA  NOVÁ  FAKULTA  HUMANITNÍCH  STUDIÍ  

UNIVERZITY  TOMÁŠE  BATI  VE  ZLÍNĚ

Zájemci o vysokoškolské studium humanitních věd 
jistě již zaznamenali dobrou zprávu, že 1. ledna 2007 
vznikla v České republice další fakulta, která jim toto 
studium umožní. Jedná se o Fakultu humanitních 
studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

„Fakulta v současné době nabízí možnost studovat 
devět oborů ve čtyřech studijních programech – třech 
bakalářských a jednom navazujícím magisterském,“ 
představuje fakultu kancléřka Univerzity Tomáše 
Bati ve Zlíně Ing. Andrea Kadlčíková a pokračuje: 
„Atraktivním studijním programem je zejména baka-

lářský program Filologie s obory Německý jazyk pro 
manažerskou praxi, Anglický jazyk pro manažerskou 
praxi a English for Business Administration. Výuka 
posledně jmenovaného oboru je akreditována v ang-

lickém jazyce, proto je obor zajímavý i pro uchazeče 
z ciziny.“ Studijní program Ošetřovatelství s obory 
Všeobecná sestra a Porodní asistentka je určen absol-
ventkám středních zdravotnických škol. Studijní 
programy Specializace v pedagogice pak nabízejí 
dva obory bakalářského a jeden obor navazujícího 
magisterského studia sociální pedagogiky, kromě toho 
také bakalářský obor učitelství odborných předmětů 
pro střední školy. Tento obor je určen pro absolventy 
magisterského studia v chemicko-technologických, 
ekonomických, informačně-technologických nebo 
příbuzných oborech, kteří jeho absolvováním získají 
oprávnění k výuce na středních školách.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně má jasný cíl nabí-
zet uchazečům o studium možnost získat vysokoškol-
ské vzdělání v co nejširším spektru oborů. Univerzita 
byla dosud tvořena Fakultou technologickou, Fakultou 
managementu a ekonomiky, Fakultou multimediál-
ních komunikací a Fakultou aplikované informatiky. 
Vytvoření fakulty, která umožňuje studovat humanitní 
a zdravotnické vědy, je dalším z kroků, které mají 
uvedený cíl naplnit.

V současné době již studuje na Fakultě humanitních 
studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně 2440 studentů 

Fakulta totiž nevznikla „ze dne na den“. Všechny 
studijní programy, které se na ní nyní realizují, bylo 
možné na zlínské univerzitě studovat již před zřízením 
fakulty, a to pod hlavičkou Univerzitního institutu. Od 
ledna letošního roku se z Univerzitního institutu vydě-

lily Ústav jazyků, Ústav pedagogických věd a Ústav 
zdravotnických studií, jež vytvořily novou fakultu. Do 
budoucna se počítá jak se zvýšením počtu studijních 
programů, tak s nárůstem počtu studentů – v roce 2010 
by na fakultě mělo studovat 3100 posluchačů. Fakulta 
chce dále prohlubovat magisterské obory, ale plánuje 
se i akreditace nových studijních programů v oblasti 
zdravotnictví.

Se vznikem nové fakulty souvisí také otázka pro-

storového zabezpečení. Fakulta dosud sídlí v několika 
budovách univerzity na různých místech Zlína, zdra-

votnické obory jsou vyučovány v prostorách Střední 
zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické 
ve Zlíně – Přílukách. Plány však počítají se stavbou 
nové budovy pro fakultu. „V budoucnu předpokládá-

me, že univerzita postaví pro Fakultu humanitních stu-

dií samostatnou budovu v ulici Štefánikově. K tomuto 
účelu jsme již zakoupili pozemek v blízkosti rozestavě-

ného Univerzitního centra a Fakulty multimediálních 
komunikací, s nimiž předpokládaná budova vytvoří 
jeden celek,“ sdělil rektor Univerzity Tomáše Bati ve 
Zlíně prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Na projektu plánované 
stavby pracuje ateliér AI Design Praha architektky 
profesorky Evy Jiřičné, který pro univerzitu již dříve 
zpracoval projekt Univerzitního centra.
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