
EDIČNÍ PLÁN
Fakulta: Fakulta zdravotnických věd
Rok: 2021
Vypracoval(a): Lenka Stloukalová

* A5 (148×210), větší A5 (163×230), B5 (176×250), A4 (210×297), jiný š×v v mm

KATEDRA AUTOR NÁZEV ROZSAH POČET STRAN FORMÁT VAZBA KNIŽNÍ BLOK RUKOPIS VYDÁNÍ ZDROJ PŘEDPOKLÁDANÝ KRÁTKÝ POPIS OBSAHU KOMU JE PUBLIKACE PŘEDEVŠÍM URČENA
Příjmení, Jméno NS rukopisu předpokládaný tisk* / e-kniha měkká / pevná čb / barva termín dodání datum financování náklad Jakému oboru se věnuje, v čem je unikátní

UKR Konečný, Petr Klinická kineziologie I 100 tisk A5 měkká/pevná barva konec roku 2021 2021-22 1020 200 kineziologie, rehabilitace, fyzioterapie a ergoterapie. Inovace v 
pohbové diagnostiace a terapii 

studentům fyzioterapie, ergoterapie a 
odborníkům v rehabilitaci

UKR Vysoký, Robert
Rehabilitace a preskripce pohybové 
aktivity u vybraných 
kardiovaskulárních onemocnění

100 tisk A5 měkká/pevná barva konec roku 2021 2021-22 1020 200

Rehabilitace, fyzioterapie, ergoterapie, preventivní lékařství, 
preventivní kardiologie, zdravý životní styl.  Recentní poznatky v 
rehabilitaci, fyzioterapeutických postupech u frekventovaných 
kardiovaskulárních onemocnění. Přehledné poznatky v předpisu 
pohybové ktivity jako nástroje nefarmatologické intervence v ve 
všech fázích prevence.  Souhrnně nebyla tato problematika v 
českém jazyce doposud publikována (tj. rehabilitace v kontextu 
prevence kardiovaskulárních onemocnění). 

studentům fyzioterapie, ergoterapie a 
odborníkům v rehabilitaci a odborníkům ze 
všech fází prevence (lékaři, fyzioterapeuti, 
ergoterapeuti, zdravotní sestry, specialisté 
v oblasti ochrany a podpory zdraví, 
tělovýchovní specialisté pracující s 
populací ohroženou neinfekčními 
onemocněními hormadného výskytu...)

UKR Můčková, Anita Vyšetření předčasně narozeného 
dítěte fyzioterapeutem

100 tisk A5 měkká/pevná barva konec roku 2021 2021-22 1020 200 rehabilitace, fyzioterapie, neonatologie studentům fyzioterapie a odborníkům v 
rehabilitaci

OPD
Kopecký 
Miroslav a kol.

Tělesný vývoj a motorická výkonnost 
chlapců a dívek na ZŠ a SŠ (pracovní 
název)

300 240 tisk/B5 pevná barva X.21 XII.21
1070, 
sponzor

200

antropologie, analýza a vyhodnocení výsledků antropologického 
výzkumu dětí a mláděže od 6 do 18, hodnocení současného 
somatického stavu a tělesné zdatnosti dětí a mládeže, 
problematika sekulárního trendu 

pediatrické sestry, fyzioterapie, 
ergoterapie, studentům biologie a tělesné 
výchovy, antropologům

UZIP
Pěrůžková, R., 
Danosová, M.

DENÍK ODBORNÉ PRAXE 
ZDRAVOTNICKÉHO ZÁCHRANÁŘE 
(prezenční forma)

75 80 tisk měkká čb XI.21 XII.21 1081 200

Publikace určená pro dokumentování průběhu odborné praxe 
oboru zdravotnický záchranář, umožňuje studentům sumarizaci 
absolvovaných pracovišť a odborných výkonů a dává zpětnou 
vazbu studentovi při hodnocení praxe. Po absolvování studia je 
publikace portfoliem studenta při výkonu jeho povolání.

studenti oboru zdravotnický záchranář

UZIP
Pěrůžková, R., 
Danosová, M.

DENÍK ODBORNÉ PRAXE 
ZDRAVOTNICKÉHO ZÁCHRANÁŘE 
(kombinovaná  forma)

75 80 tisk měkká čb XI.21 XII.21 1081 200

Publikace určená pro dokumentování průběhu odborné praxe 
oboru zdravotnický záchranář, umožňuje studentům sumarizaci 
absolvovaných pracovišť a odborných výkonů a dává zpětnou 
vazbu studentovi při hodnocení praxe. Po absolvování studia je 
publikace portfoliem studenta při výkonu jeho povolání.

studenti oboru zdravotnický záchranář

Centrum VaV Janout Vladimír Profese on-line on-line IV.21 IV.21 zdroj 16 multiobororvý  vědecký časopis nelékařští zdravotničtí pracovníci
Centrum VaV Janout Vladimír Profese on-line on-line XI.21 XI.21 zdroj 16 multiobororvý  vědecký časopis nelékařští zdravotničtí pracovníci
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