
 

 

Vztah dvou předmětů  může být: 

a) indiferentní – zapsání předmětu není vázáno žádnými podmínkami 

b) podmiňující zápisem – student může zapsat předmět při současném zapsání nebo dřívějším absolvování podmiňujícího 

předmětu 

c) podmiňující absolvováním – student může zapsat předmět až po absolvování podmiňujícího předmětu 

d) vylučující – student může v průběhu studia zapsat pouze jeden z uvedených předmětů 

 

 

Specializace ve zdravotnictví N5345 – Intenzivní péče v porodní asistenci – prezenční a kombinované navazující magisterské 

                                                                 studium 5345T036  

 

1.ročník 

Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující absolvováním c) Vylučující d) 

Obecná farmakologie --- --- --- 

Odborná angličtina I. --- --- --- 

Etické a právní aspekty intenz. 

medicíny 
--- --- --- 

Psychologie a komunikace 

v kriz. situacích 
--- --- --- 

Základy anesteziologie --- --- --- 

První pomoc, IZS --- --- --- 

Zdravotní politika, zdravotnické 

systémy 
--- --- --- 

Úvod do managementu --- --- --- 

Obecná ekonomie a ekonomie 

veř. správy 
--- --- --- 

Metodologie a statistika I. 
--- --- --- 

Zdravotnická dokumentace --- --- --- 

Klinická propedeutika ---   

Diplomový seminář --- 
--- --- 

Spec. péče v por. asistenci I. --- --- --- 

Odborná praxe I. --- --- --- 

Farmakologie v por. asistenci Obecná farmakologie --- --- 

Odborná angličtina II. Odborná angličtina I. --- --- 

Základy intenzivní medicíny 
Základy anesteziologie 

První pomoc, IZS --- --- 



Řízení lidských zdrojů --- --- --- 

Projekt k DP I. Diplomový seminář --- --- 

Akutní stavy v por. asistenci --- 
--- --- 

Přístojové vybavení a 

monitorování v IP 
--- --- --- 

Metodologie a statistika II. Metodologie a statistika I. --- --- 

Specializovaná péče v por. as. II. Spec. péče v por. asistenci I. --- --- 

Operační gynekologie 
--- 

--- --- 

Intenzivní péče o novorozence I. --- --- --- 

Odborná praxe II. Odborná praxe I. --- --- 

Odborná praxe individuální I. Odborná praxe I. --- --- 

Odborná praxe individuální II. Odborná praxe I. 

Odborná praxe individuální II. 

--- --- 

 

2. ročník 

Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující absolvováním c) Vylučující d) 

Odborná angličtina III. --- Odborná angličtina I., II. --- 

Veřejné zdravotnictví 

--- 

Zdravotní politika, zdravotnické 

systémy 

Obecná ekonomie a ekonomie 

veřejné správy 

--- 

Projekt k DP II. 
--- 

Diplomový seminář 

Projekt k DP I. 
--- 

Intenzivní péče v por. as. 

--- 

Základy anesteziologie 

První pomoc, IZS 

Základy intenzivní medicíny 

Specializovaná péče v por. as. I., 

II. 

Akutní stavy v por. asistenci 

Intenzivní péče o novorozence 

I. 

--- 

Výživa při kritických stavech 

v por. asistenci 
--- --- --- 



Specializovaná péče v por. as. 

III. 

--- 

Specializovaná péče v por. as. I., 

II. 

Základy anesteziologie 

První pomoc, IZS 

Základy intenzivní medicíny 

Akutní stavy v por. asistenci 

Intenzivní péče o novorozence 

I. 

--- 

Intenzivní péče o novorozence 

II. 

--- 

Intenzivní péče o novorozence 

I. 

Základy anesteziologie 

První pomoc, IZS 

Základy intenzivní medicíny 

Specializovaná péče v por. as. I., 

II. 

Akutní stavy v por. asistenci 

--- 

Intenzivní péče o novorozence 

III. 

Intenzivní péče o novorozence II. Intenzivní péče o novorozence 

I. 

Základy anesteziologie 

První pomoc, IZS 

Základy intenzivní medicíny 

Specializovaná péče v por. as. I., 

II. 

Akutní stavy v por. asistenci 

--- 

Intenzivní péče v pediatrii --- 

Základy intenzivní medicíny  

Základy anesteziologie 

První pomoc, IZS 

Specializovaná péče v por. as. I., 

II. 

Akutní stavy v por. asistenci 

Intenzivní péče o novorozence I. 

--- 

Odborná praxe III. --- Odborná praxe I., II.  

Psychohygiena --- --- --- 



Spec. péče porodní asistentky - 

chirurgie 
--- 

Základy anesteziologie 

První pomoc, IZS 

Základy intenzivní medicíny 

Specializovaná péče v por. as. I., 

II. 

Akutní stavy v por. asistenci 

 

Projekt k DP III. Projekt k DP II. 
Diplomový seminář 

Projekt k DP I. 
--- 

Fyzioterapie při patologických 

stavech 

--- --- --- 

Spec. péče při akutních stavech 

v porodnictví 

--- Základy anesteziologie 

První pomoc, IZS 

Základy intenzivní medicíny 

Specializovaná péče v por. as. I., 

II. 

Akutní stavy v por. asistenci 

Intenzivní péče o novorozence I. 

--- 

Spec. péče při akutních stavech 

v gynekologii  

--- Základy anesteziologie 

První pomoc, IZS 

Základy intenzivní medicíny 

Specializovaná péče v por. as. I., 

II. 

Akutní stavy v por. asistenci 

Intenzivní péče o novorozence I. 

--- 

Odborná praxe IV. Odborná praxe III. Odborná praxe I., II. --- 

Odborná praxe V. Odborná praxe III. Odborná praxe I., II. --- 

 

 

 

 


