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Studijní program:     VŠEOBECNÉ OŠETŘOVATELSTVÍ* - prezenční a kombinovaná forma 
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*Okruhy pro státní závěrečné zkoušky studijního oboru Všeobecná sestra naleznete na str. 3 a 4  

 

Předmět SZZ: Ošetřovatelství 

Ošetřovatelství jako samostatná vědní disciplína 

Transkulturní ošetřovatelská péče 

Ošetřovatelský proces a jeho fáze 

Charakteristika základních pojmů ošetřovatelství (zdraví, nemoc, příjemce péče) 

Ošetřovatelská dokumentace, její cíle a součásti 

Hodnotící škály v ošetřovatelské praxi 

Vedení ošetřovatelské praxe 

Praxe založená na důkazech v ošetřovatelství 

Základy výzkumu v ošetřovatelství 

Nové trendy v ošetřovatelské péči 

Výživa a dietetika v ošetřovatelské péči 

Primární péče 

Paliativní péče  

Komunitní péče  

Etické aspekty ošetřovatelské profese 

Kompetence a funkce všeobecných sester 

Základy zdravotnického managementu 

Kvalitní a bezpečná péče 

Psychologická charakteristika osobnosti všeobecné sestry  

Psychologická problematika nemocných dětí, dětí  se zdravotním postižením a týraných dětí 

Epidemiologické aspekty ošetřovatelské péče 

Edukační činnost všeobecné sestry  

Zátěžové situace, nemoc jako zátěžová situace, postoj a reakce na nemoc 

Sociologie zdraví a nemoci  

Sociologické charakteristiky profese všeobecné sestry 

Základy komunikace s pacientem a její specifika v ošetřovatelské péči 

První pomoc u dětí a dospělých  

Integrovaný záchranný systém v ČR  

Specifika ošetřovatelského procesu u pacienta s kardiovaskulárním onemocněním 

Specifika ošetřovatelského procesu u pacienta s onemocněním dýchacího systému 

Specifika ošetřovatelského procesu u pacienta s onemocněním trávícího systému 

Specifika ošetřovatelského procesu u pacienta s onemocněním ledvin a močových cest 

Specifika ošetřovatelského procesu u pacienta s onemocněním endokrinního systému  

Specifika ošetřovatelského procesu u pacienta s neurologickým onemocněním 

Specifika ošetřovatelského procesu u pacienta s onemocněním pohybového systému 



 

Specifika ošetřovatelského procesu u pacienta s metabolickým onemocněním 

Specifika ošetřovatelského procesu u pacienta s onemocněním krve 

Specifika ošetřovatelského procesu u pacienta s infekčním onemocněním 

Specifika ošetřovatelského procesu u pacienta v otorinolaryngologii, oftalmologii, 

stomatologii a dermatovenerologii 

Specifika ošetřovatelského procesu u osob v seniorském věku  

Specifika ošetřovatelského procesu u pacienta s nádorovým onemocněním 

Specifika ošetřovatelského procesu u těhotné ženy, při porodu, v šestinedělí  

Specifika ošetřovatelského procesu u ženy s gynekologickým onemocněním 

Specifika ošetřovatelského procesu u klienta se zdravotním postižením. 

Specifika ošetřovatelského procesu u dítěte s onemocněním dýchacího systému 

Specifika ošetřovatelského procesu u dítěte s onemocněním trávícího systému 

Specifika ošetřovatelského procesu u dítěte s onemocněním CNS 

Specifika ošetřovatelského procesu u dítěte s onemocněním ledvin a močových cest 

Specifika ošetřovatelského procesu u novorozence 

Specifika ošetřovatelského procesu u dítěte s endokrinním a metabolickým onemocněním 

Specifika ošetřovatelského procesu u pacienta v intenzivní péči 

Specifika ošetřovatelského procesu u pacienta v psychiatrii 

 

 

 

 

                                                                           

 

V Olomouci 13. 10. 2022     Mgr. Lenka Mazalová, Ph.D. 

       Garant SP Všeobecné ošetřovatelství 

 

 

 
doc. Petra Mandysová, MSN, Ph.D. 

Pověřena výkonem pravomocí přednostky               

Ústavu ošetřovatelství FZV UP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  Okruhy ke státní závěrečné zkoušce z Ošetřovatelství 
 

Pracoviště:                Ústav ošetřovatelství FZV UP 

 

Studijní obor:           VŠEOBECNÁ SESTRA* - prezenční a kombinovaná forma 

 

Akademický rok:      2022/2023 

 

*Okruhy pro SZZ studijního programu Všeobecné ošetřovatelství naleznete na str. 1 a 2  

 

Předmět SZZ: Ošetřovatelství 

Ošetřovatelství jako samostatná vědní disciplína 

Transkulturní ošetřovatelská péče 

Ošetřovatelský proces a jeho fáze 

Charakteristika základních pojmů ošetřovatelství (zdraví, nemoc, příjemce péče) 

Ošetřovatelská dokumentace, její cíle a součásti 

Hodnotící škály v ošetřovatelské praxi 

Vedení ošetřovatelské praxe 

Praxe založená na důkazech v ošetřovatelství 

Výzkum v ošetřovatelství 

Nové trendy v ošetřovatelské péči 

Výživa a dietetika v ošetřovatelské péči 

Program WHO „Zdraví pro všechny ve 21. století“ 

Primární péče 

Paliativní péče  

Komunitní péče  

Etické aspekty ošetřovatelské profese 

Profese sestry, kompetence a funkce všeobecných sester 

Základy zdravotnického managementu 

Kvalitní a bezpečná péče 

Psychologická charakteristika osobnosti sestry  

Psychologická problematika nemocných dětí, dětí  se zdravotním postižením a týraných dětí 

Epidemiologické aspekty ošetřovatelské péče 

Edukační činnost všeobecné sestry  

Nemoc jako zátěžová situace, onemocnění z pohledu pacienta  

Sociologie zdraví a nemoci  

Sociologické charakteristiky profese všeobecné sestry 

Komunikace a její specifika v ošetřovatelské péči 

První pomoc u dětí a dospělých  

Integrovaný záchranný systém v ČR  

Specifika ošetřovatelského procesu u pacienta s kardiovaskulárním onemocněním 



 

Specifika ošetřovatelského procesu u pacienta s onemocněním dýchacího systému 

Specifika ošetřovatelského procesu u pacienta s onemocněním trávícího systému 

Specifika ošetřovatelského procesu u pacienta s onemocněním ledvin a močových cest 

Specifika ošetřovatelského procesu u pacienta s onemocněním endokrinního systému  

Specifika ošetřovatelského procesu u pacienta s neurologickým onemocněním 

Specifika ošetřovatelského procesu u pacienta s onemocněním pohybového systému 

Specifika ošetřovatelského procesu u pacienta s metabolickým onemocněním 

Specifika ošetřovatelského procesu u pacienta s onemocněním krve 

Specifika ošetřovatelského procesu u pacienta s infekčním onemocněním 

Specifika ošetřovatelského procesu u pacienta v otorinolaryngologii, oftalmologii, 

stomatologii a dermatovenerologii 

Specifika ošetřovatelského procesu u osob v seniorském věku  

Specifika ošetřovatelského procesu u pacienta s nádorovým onemocněním 

Specifika ošetřovatelského procesu u těhotné ženy, při porodu, v šestinedělí  

Specifika ošetřovatelského procesu u ženy s gynekologickým onemocněním 

Specifika ošetřovatelského procesu u klienta se zdravotním postižením. 

Specifika ošetřovatelského procesu u dítěte s onemocněním dýchacího systému 

Specifika ošetřovatelského procesu u dítěte s onemocněním trávícího systému 

Specifika ošetřovatelského procesu u dítěte s onemocněním CNS 

Specifika ošetřovatelského procesu u dítěte s onemocněním ledvin a močových cest 

Specifika ošetřovatelského procesu u novorozence 

Specifika ošetřovatelského procesu u dítěte s endokrinním a metabolickým onemocněním 

Specifika ošetřovatelského procesu u pacienta v intenzivní péči 

Specifika ošetřovatelského procesu u pacienta v psychiatrii 

 

Okruhy z humanitních a společenských věd konzultovány a odsouhlaseny s přednostkou Ústavu 

humanitních a společenských věd FZV UP v Olomouci Mgr. Š. Vévodovou, Ph.D. 

 

 

 

                                                                           

 

V Olomouci 19. 10. 2022     Mgr. Lenka Mazalová, Ph.D. 

       Garant SP Všeobecné ošetřovatelství 

 

 

 

doc. Petra Mandysová, MSN, Ph.D. 

Pověřena výkonem pravomocí přednostky    

Ústavu ošetřovatelství 

 


