
 Rozvrh magisterského studijního programu Ošetřovatelství, studijní obor Ošetřovatelská péče v interních 

oborech – kombinovaná forma, akademický rok 2017/2018, 2. ročník, ZIMNÍ SEMESTR  

               Výuka v nultém týdnu, v zimním semestru konzultační den – čtvrtek 

Datum 
11.9. 

8.00 – 9.30 
Specializovaná 
ošetřovatelská péče 
v geriatrii III. 
(2 hodiny – 
přednáška) 
 
TP3 
 
 
 
 

9.45 – 11.15 
Vědecké ošetřovatelství 
(2 hodiny – přednáška) 
TD 2.532 

12.00 – 13.30 
Specializovaná 
ošetřovatelská péče 
v interně III. (1.sk. + 2.sk.) 
(2 hodiny – cvičení) 
TD 2.550 

13.45 – 16.00 
Specializovaná ošetřovatelská péče v onkologii 
III. 
(3 hodiny – přednáška) 
TU 1.162 
 
 

p
o

n
d

ě
lí 

12.9. 
úterý 

8.00 – 9.30 
Specializovaná 
ošetřovatelská péče 
v onkologii III. (2.sk.) 
(2 hodiny – cvičení) 
CPD VS 
 
Specializovaná 
ošetřovatelská péče 
v geriatrii III. (1.sk.) 
(2 hodiny – cvičení) 
GER 
 
 
 

9.45 – 11.15 
Osobní management 
(2 hodiny – přednáška)  
TD 2.532 

11.30 – 13.00 
Specializovaná 
ošetřovatelská péče 
v interně III. (1.sk. + 2.sk.) 
(2 hodiny – cvičení) 
TU 1.141 
 

13.15 – 15.30 
Specializovaná 
ošetřovatelská péče 
v onkologii III. 
(3 hodiny – přednáška) 
TU 1.162 
 

15.45 – 17.15 
Obecné a veřejné 
finance 
(2 hodiny – přednáška) 
TD 2.532 
 



13.9. 8.00 – 9.30 
Specializovaná 
ošetřovatelská péče 
v geriatrii III. (2.sk.) 
(2 hodiny – cvičení) 
GER 
Specializovaná 
ošetřovatelská péče 
v onkologii III. (1.sk.) 
(2 hodiny – cvičení) 
CPD IP 

9.45 – 11.15 
Fyzioterapie a ergoterapie 
v onkologii 
(2 hodiny – přednáška)  
TU 1.142 
 

11.30 – 13.00 
Odborná angličtina III. 
(2 hodiny – seminář)  
TD 2.532 
 

13.30 – 15.00 
Specializovaná 
ošetřovatelská péče 
v onkologii III. 
(2 hodiny – seminář) 
TD 2.532 
 

15.15 – 17.30 
Obecné a veřejné 
finance 
(3 hodiny – seminář)  
 
TD 2.532 
 
 
 
 

st
ře

d
a 

14.9. 
čtvrtek 

 

8.00 – 9.30 
 Fyzioterapie a 
ergoterapie 
v onkologii 
(2 hodiny – seminář)  
TU 1.142 
 

9.45 – 11.15 
Odborná angličtina III. 
(2 hodina – seminář)  
TD 2.532 
 

11.45 – 14.00 
Specializovaná 
ošetřovatelská péče 
v interně III.  
(3 hodiny – přednáška)  
CPD PA 
Změna výuky 
 

14: 15 – 15:45 
Fyzioterapie a 
ergoterapie v onkologii. 
(2.sk.) 
(2 hodiny – cvičení) 
TU 1.142 
Specializovaná 
ošetřovatelská péče 
v geriatrii III. (1.sk.) 
(2 hodiny – cvičení) 
GER 
 

 
 

15.9. 
pátek 

8.00 – 9.30 
Etika specializované 
ošetřovatelské péče 
(2 hodiny – 
přednáška)  
TU 1.142 
 
 
 
 

9.45 – 12.00 
Obecné a veřejné finance 
(3 hodiny – přednáška, 
seminář) 
 
TU 1.160 

12.30 – 14.00 
Specializovaná 
ošetřovatelská péče 
v geriatrii III. 
(2 hodiny – seminář) 
GER 
 

 
 
 
 
 
 

 



21.9. 8.00 – 9.30 
Fyzioterapie a 
ergoterapie 
v onkologii. (1.sk.) 
(2 hodiny – cvičení) 
TU 1.164 
Odborná angličtina 
III. (2.sk.) 
(2 hodiny – cvičení) 
TU 1.141 

9.45 – 11.15 
Odborná angličtina III. 
(1.sk.) 
(2 hodiny – cvičení) 
TD 2.550 
Specializovaná 
ošetřovatelská péče 
v onkologii III. (2.sk.) 
(2 hodiny – cvičení) 
CPD VS 

11.30 – 14.30 
Účetnictví a manažerské 
účetnictví 
(4 hodiny – přednáška, 
seminář)  
TD 2.532 

15.00 – 16.30 
Specializovaná 
ošetřovatelská péče 
v onkologii III. (1.sk.) 
(2 hodiny – cvičení) 
CPD VS 
 

 

 
 
1. týden 
AR 

5.10. 
 
3. týden 
AR 

7.30 – 9.00 
Specializovaná 
ošetřovatelská 
péče v geriatrii III. 
(2.sk.) 
(2 hodiny – cvičení) 
GER 
Specializovaná 
ošetřovatelská 
péče v interně III. 
(1.sk.) 
(2 hodiny – cvičení) 
TU 1.140 

9.30 – 11:00 
Specializovaná 
ošetřovatelská péče 
v interně III. (2.sk.) 
(2 hodiny – cvičení) 
TD 2.532 
 
Specializovaná 
ošetřovatelská péče 
v geriatrii III. (1.sk.) 
(2 hodiny – cvičení) 
GER 

11.00 – 12.30 
Komunikace 
specializované 
ošetřovatelské péče 
(2 hodiny – přednáška) 
TD 2.532 

13.00 – 16.00 
Praktická klinická výuka III. 
(Modely a koncepty v péči o 
seniora) 
(4 hodiny – přednáška, 
seminář) 
TU 1.164 

 

26.10. 
 
6. týden 
AR 
 

7.30 – 9.45 
Účetnictví a 
manažerské 
účetnictví 
(3 hodiny – 
seminář)  
TU 2.101 
 

9:45 – 11.00 
Vědecké ošetřovatelství 
(2 hodiny – seminář)  
TU 1.162 

11:30 – 13.00 
Vědecké 
ošetřovatelství 
(2 hodiny – přednáška)  
TU 1.163 
 
 
 

13.45 – 15.15 
Praktická klinická výuka III. 
(Modely a koncepty v péči o 
seniora) 
(2 hodiny – seminář) 
2.040 

15:30 – 17:00 
Specializovaná 
ošetřovatelská péče 
v geriatrii III. (2.sk.) 
(2 hodiny – cvičení) 
GER 



16.11. 7.30 – 9.45 
Specializovaná 
ošetřovatelská 
péče v interně III.  
(1. sk.) 
(3 hodiny – cvičení) 
TU 1.163 
8:15 – 9:45 
Specializovaná 
ošetřovatelská 
péče v onkologii III. 
(2.sk.) 
(2 hodiny – cvičení) 
CPD VS 

10.00 – 11.30 
Specializovaná 
ošetřovatelská péče 
v interně III.  
(2 hodiny – přednáška)  
TU 1.162 
 

11.45 – 14.00 
Praktická klinická 
výuka III. 
(Modely a koncepty 
v péči o senior)              
(3 hodiny – seminář) 
TU 1.163 
 

14.15 – 17:15 
Specializovaná 
ošetřovatelská péče 
v interně III.  
(4 hodiny – přednáška)  
TD 2.521 
 

  
  

 
9. týden 
AR 

23.11. 
10. týden 
AR 

7.30 – 9.00 
Specializovaná 
ošetřovatelská 
péče v onkologii III. 
(1.sk.) 
(2 hodiny – cvičení) 
TD 2.550 
7.30 – 9.45 
Specializovaná 
ošetřovatelská 
péče v interně III.  
( 2.sk.) 
(3 hodiny – cvičení) 
TU 1.163 
 

10:00 – 10:45 
Fyzioterapie a 
ergoterapie 
v onkologii 

(1 hodina – seminář)  
 CPD VS 

11.00 – 13.15 
Management kvality 
ve zdravotnictví 
(3 hodiny – seminář)  
TD 2.550 

 13.30 – 15.45 
Praktická klinická výuka III. 
(Modely a koncepty v péči o 
seniora) 
(3 hodiny – seminář) 
TD 2.550 

16:00– 17:30 
Osobní management 
(2 hodiny – seminář)  
TD 2.550 



14.12. 
13. týden 
AR 

7.30 – 9.45 
Specializovaná 
ošetřovatelská 
péče v interně III.  
(1., 2.sk.) 
(3 hodiny – cvičení) 
TU 1.163 

10.00 – 13:00 
Praktická klinická výuka III. 
(Modely a koncepty v péči o 
seniora) 
(4 hodiny – cvičení) 
TU 1.162 

13.00 – 16.00 
Komunikace specializované ošetřovatelské péče 
(4 hodiny – seminář) 
TU 1.162 

 

21.12. 
14. týden 
AR 

8.00 – 9.30 
Osobní 
management 
(2 hodiny – 
seminář)  
TD 2.550 

9.45 – 10.30 
Odborná angličtina III. 
(1 hodina – seminář)  
TU 1.162 

11.00 – 12.30 
Komunikace 
specializované 
ošetřovatelské péče 
 (1., 2.sk.) 
(2 hodiny – cvičení) 
TU 1.162 

12,45 – 13,30 
Účetnictví a manažerské 
účetnictví 
(1 hodina – seminář) 
TD 2.550 

13,45 – 14,30 
Obecné a veřejné 
finance 
(1 hodina – 
přednáška) 
TD 2.550 

4.1. 
15. týden 
AR 

8.00 – 10.15 
Etika 
specializované 
ošetřovatelské 
péče 
(3 hodiny – 
přednáška)  
TD 2.532 

10.30 – 12.45 
 
Management kvality ve 
zdravotnictví 
(3 hodiny – přednáška) 
TU 1.162 

13.00 – 14:30 
 
Osobní management 
(2 hodiny)   
TD 2.550 

14:45 - 15:30 
Specializovaná 
ošetřovatelská péče 
v interně III.  
(1 hodina – přednáška)  
TD 2.550 
 

15:30 – 17:00 
Specializovaná 
ošetřovatelská péče 
v interně III.  
(2 hodiny – 
přednáška)  
TD 2.550 

 

 

 

Praktická klinická výuka III. – praxe proběhne v průběhu zimního semestru (3. – 15. týden). Výuka v tuto dobu probíhá ve dnech vyznačených v rozvrhu.  
V Olomouci dne 3. 7. 2017. Vypracovala: Mgr. Jitka Pistulková, pověřená tvorbou rozvrhů na Ústavu ošetřovatelství.  
Kontakt: jitka.pistulkova@ipol.cz, tel. 585 63 2802 
 
 

mailto:jitka.pistulkova@ipol.cz


Rozvrh magisterského studijního programu Ošetřovatelství, studijní obor Ošetřovatelská péče v interních oborech 

– kombinovaná forma, akademický rok 2017/2018, 2. ročník. LETNÍ SEMESTR - pracovní verze 5.2.2018 

             Výuka v nultém týdnu, v letním semestru konzultační den – čtvrtek       

Datum  

5.2. 

7:30 – 9.30 
Vybrané kapitoly 
zdravotnického práva 
(3 hodiny – seminář) 
TU 1.162 

9.45 – 11.15  
Psychohygiena 
(2 hodiny – 
přednáška) 
TU 2.101 

12.00 – 13.30 
Specializovaná 
ošetřovatelská péče  
v interně IV.  
1. +  2. sk. 
(2 hodiny – cvičení)  
TU 1.162 
 

13.45 – 16.00 
Specializovaná 
ošetřovatelská péče  
v interně IV. 
(3 hodiny – přednáška)  
TU 1.162 

 

pondělí 

6.2. 8.00 – 9.30 
Psychohygiena 
(2 hodiny – přenáška, 
seminář) 
TU 2.101 

9.45 – 12.45 
Vybrané kapitoly  
zdravotnického práva  
(4 hodiny – seminář) 
TU 1.162 

13.00 – 14.30  
Specializovaná 
ošetřovatelská péče  
v interně IV. 
(2 hodiny – 
přednáška) 
TU 1.162 

14.45 – 17.00 
Specializovaná 
ošetřovatelská péče 
v onkologii IV. 
(3 hodiny – přednáška) 
TU 1.162 
 

 

úterý 
      

7.2. 8.00 – 9.30 
Specializovaná 
ošetřovatelská péče  
v interně IV. 1. sk. 
(2 hodiny – cvičení) 
TU 1.162 
 
Specializovaná 
ošetřovatelská péče 
v geriatrii IV.  
2.sk. 
(2 hodiny – cvičení) 
GER (seminární místnost) 

9.45 – 11.15 
Specializovaná 
ošetřovatelská péče  
v interně IV. 2. sk. 
(2 hodiny – cvičení) 
TU 1.162 
 
Specializovaná 
ošetřovatelská péče 
v geriatrii IV.  
1.sk. 
(2 hodiny – cvičení) 
GER (sem. místnost) 

12.00 – 15.00 
Implementace služeb 
sociální 
pomoci ve 
zdravotnictví 
(4 hodiny – 
přednáška) 
TU 1.162 
 

 

středa 
          



8.2. 8.00 – 9.30 
Specializovaná ošetřovatelská péče  
v interně IV. - 1.sk. 
(2 hodiny – cvičení) 
TU 1.162 
 
Specializovaná ošetřovatelská péče  
v onkologii IV. – 2.sk. 
(2 hodiny – cvičení) 
TU 1.163 

9.45 – 12.45 
Vybrané kapitoly 
zdravotnického práva 
(4 hodiny – 
přednáška) 
TU 1.162 
 

13.30 – 15.00 
Specializovaná 
ošetřovatelská péče  
v interně IV. 
(2 hodiny – přednáška) 
TU 1.162 
 

15.30 – 17.00 
Management rizik a 
krizové situace 
(2 hodiny – přednáška) 
TU 1.162 
 

čtvrtek 
      

9.2. 8.00 – 11.45  
Spirituální péče ve zdravotnictví 
(5 hodin – přednáška) 
TD 2.532 

13.00 – 16.00 
Implementace služeb sociální 
pomoci ve zdravotnictví 
(4 hodin – seminář) 
TD 2.532 

 

pátek          

15.2. 8.00 – 11.45  
Spirituální péče ve zdravotnictví 
(5 hodin – přednáška) 
TU 1.162 
 

12.15 – 13.45 
Specializovaná ošetřovatelská 
péče v interně IV. 
(2 hodiny - seminář) 
TU 1.162  
 

13.50 – 15.20 
Specializovaná 
ošetřovatelská péče 
v onkologii IV. 
(2 hodiny – přednáška) 
TU 1.162 

15.30 – 17.45  
Management rizik a 
krizové situace 
(3 hodiny – seminář) 
TU 1.162 
 

čtvrtek 
1. týden 

22.2. 8.00 – 9.30 
Specializovaná ošetřovatelská péče  
v onkologii IV. – 1.sk. 
(2 hodiny – cvičení) 
TU 1.163 
 
Specializovaná ošetřovatelská péče  
v interně IV. – 2.sk. 
(2 hodiny – cvičení) 
TD 2.532 

9.45 – 12.45 
Vybrané kapitoly 
zdravotnického práva 
(4 hodiny – 
přednáška, seminář) 
TD 2.550 

13.30 – 15.00 
Specializovaná 
ošetřovatelská péče  
v interně IV. - 1. sk. 
(2 hodiny – cvičení) 
TU 1.162 
13.00 – 15.15 
Specializovaná 
ošetřovatelská péče 
v geriatrii IV. - 2.sk. 
(3 hodiny – cvičení) 
TU 1.140 

15.30 – 17.00 
Implementace služeb 
sociální pomoci  
ve zdravotnictví 
(2 hodiny – seminář) 
TU 1.162 
 

čtvrtek 
2. týden 



1.3. 7.30 – 9.45 
Specializovaná ošetřovatelská péče  
v geriatrii IV. – 1.sk. 
(3 hodiny – cvičení) 
TU 2.101 
 
8.00 – 9.30 
Specializovaná ošetřovatelská péče  
v interně IV. – 2.sk. 
(2 hodiny – cvičení) 
TU 1.163 
 

10.00 – 11.30 
Specializovaná 
ošetřovatelská péče  
v geriatrii IV. 
(2 hodiny – 
přednáška) 
FN TP3 

12.00 – 13.30 
Specializovaná 
ošetřovatelská péče  
v geriatrii IV. 
(2 hodiny – seminář) 
FN TP3 

14.00 – 17.00 
Implementace služeb 
sociální pomoci  
ve zdravotnictví 
(4 hodiny – seminář) 
TU 2.101 

čtvrtek 
3. týden 
 
 

8.3. 10.15 – 11.00 
Vybrané kapitoly 
zdravotnického práva 
(1 hodina – seminář) 
TD 2.550 

11.30 - 13.00 
Psychohygiena 
(2 hodiny – seminář) 
TU 1.162 
 

13.15 – 14.45 
Specializovaná 
ošetřovatelská péče 
v onkologii IV. 
(2 hodiny – seminář) 
TU 1.162 
 

 15.15 – 16.45 
 Specializovaná 
ošetřovatelská péče  
v interně IV. 
(2 hodiny- seminář) 
CPD IP 
 

čtvrtek 
4. týden 

15.3. rezerva    

čtvrtek 
5. týden 
 

 
 

** Ošetřovatelská praxe proběhne od 19. 3. do 27. 4. 2018 (6. – 11. výukový týden). Výuka v tuto dobu neprobíhá a ani se nenahrazuje.  
Vypracovala: Mgr. Jitka Pistulková, pověřená tvorbou rozvrhů na Ústavu ošetřovatelství FZV UP. Kontakt: jitka.pistulkova@upol.cz, tel. 585 63 2802 
V Olomouci dne 15.12.2017 

 
 

 

mailto:jitka.pistulkova@upol

