
 

Okruhy pro státní závěrečné zkoušky 
navazujícího magisterského studia 

 

 

 

Studijní program: N5341 K Ošetřovatelství 

Studijní obor:  Ošetřovatelská péče v interních oborech 

Akademický rok: 2022/2023 

 

 

Předmět SZZ:  Management zdravotnických institucí a osobní management 

 

1. Obecné základy managementu 

2. Klasifikace manažerských funkcí/činností 

3. Styly řízení 

4. Strategie plánování, analýzy 

5. Management rizik 

6. Obecná ekonomie a ekonomie veřejné správy 

7. Státní rozpočet 

8. Zásahy státu do ekonomiky, nástroje 

9. Tržní mechanismus v kontextu zdravotnictví 

10. Náklady, výnosy a hospodářský výsledek ve zdravotnictví 

11. Úvěr a leasing 

12. Daně v ČR, daňová evidence 

13. Cenné papíry 

14. Manažerské účetnictví (kalkulace a rozpočty) 

15. Zdravotnické instituce v ČR 

16. Systém péče o zdraví v ČR 

17. Zdravotní pojištění a systém sociálního zabezpečení v ČR 

18. Význam veřejného zdravotnictví v organizaci zdravotnictví a řízení péče o zdraví 

19. Zdravotní stav populace ČR 

20. Personální management a personální činnosti ve zdravotnictví 

21. Motivace zaměstnanců, motivační teorie 

22. Firemní kultura 

23. Management kvality ve zdravotnických institucích, akreditace zdravotnických institucí v ČR 

24. Osobní management  

25. Time management 

26. Stres management 

27. Informační management 

28. Etika managementu 

29. Základní etické problémy a dilemata ve zdravotnictví, etický kodex zdravotnické instituce 

30. Právní formy pro výkon profese nelékařského zdravotnického pracovníka (ČR i EU) 

 

 

 

 

 



 

Předmět SZZ: Oš. péče v interních oborech (interní, geriatrické, onkologické ošetřovatelství) 

 

1. Specifika ošetřovatelského procesu u pacientů s chorobami kardiovaskulárního systému a cév 

2. Specifika ošetřovatelského procesu u pacientů s chorobami dýchacího systému 

3. Specifika ošetřovatelského procesu u pacientů s chorobami gastroenterologickými 

4. Specifika ošetřovatelského procesu u pacientů s chorobami nefrologickými 

5. Specifika ošetřovatelského procesu u pacientů s poruchou výživy a metabolismu 

6. Specifika ošetřovatelského procesu u pacientů s nehojící se ránou 

7. Specifika ošetřovatelského procesu u pacientů s chorobami hematologickými 

8. Specifika ošetřovatelského procesu u pacientů s chorobami revmatologickými 

9. Specifika ošetřovatelského procesu u pacientů s chorobami neurologickými 

10. Specifika ošetřovatelského procesu u pacientů s chorobami dermatovenerologickými 

11. Specifika ošetřovatelského procesu u pacientů s chorobami infekčními 

12. Specifika ošetřovatelského procesu u pacientů při náhlých stavech ve vnitřním lékařství 

se zaměřením na diagnostiku selhání základních životních funkcí, komatózních stavů, akutní 

intoxikaci, kardiopulmonální resuscitaci 

13. Specifika ošetřovatelského procesu u geriatrických pacientů se syndromem anorexie a malnutrice  

14. Specifika ošetřovatelského procesu u geriatrických pacientů se syndromem instability a pády 

15. Specifika ošetřovatelského procesu u geriatrických pacientů se syndromem imobility 

16. Specifika ošetřovatelského procesu u geriatrických pacientů se syndromem inkontinence 

17. Specifika ošetřovatelského procesu u geriatrických pacientů se syndromem kognitivního deficitu 

18. Specifika ošetřovatelského procesu u geriatrických pacientů se syndromem duálního senzorického 

deficitu 

19. Specifika ošetřovatelského procesu u geriatrických pacientů v terminální fázi 

20. Specifika ošetřovatelského procesu u geriatrických pacientů s chronickou bolestí 

21. Ošetřovatelská problematika farmakologie v geriatrii 

22. Specifika ošetřovatelského procesu při zajištění soběstačnosti a funkční úrovně seniora 

23. Specifika ošetřovatelského procesu u pacientů s onkologickým onemocněním reprodukčních orgánů 

24. Specifika ošetřovatelského procesu u pacientů s žilními přístupy v onkologii 

25. Specifika ošetřovatelského procesu u pacientů s onkologickým onemocněním hlavy a krku  

26. Specifika ošetřovatelského procesu u pacientů s onkologickým onemocněním plic 

27. Specifika ošetřovatelského procesu u pacientů s onkologickým onemocněním prsu 

28. Specifika ošetřovatelského procesu u pacientů s kolorektálním karcinomem 

29. Specifika ošetřovatelského procesu u pacientů s hematoonkologickým onemocněním 

30. Specifika ošetřovatelského procesu u pacientů s maligním lymfomem 

31. Specifika ošetřovatelského procesu u onkologických pacientů s bolestí 

32. Prevence v onkologii a úloha sestry v oblasti prevence nádorů 

33. Problematika onkologické a neonkologické paliativní péče 

34. Systém sociálního zabezpečení, sociální pomoci v ČR 

35. Strategie spirituální péče 

36. Stres a syndrom vyhoření u zdravotnického pracovníka 

37. Zdravotnická dokumentace, ošetřovatelská dokumentace 

38. Ošetřovatelství jako vědní obor 

 

 

 

 

 

 


