Tematické okruhy bakalářských prací

prof. MUDr. Zdeněk Seidl, CSc.
1. Myelinizace v obraze MR.
2. Posttraumatická transdurálníherniace míchy - kazuistika.
3. Korelace mezi klinickou manifestací a nálezem na magnetické rezonanci u pacientů s
roztroušenou sklerózou.
4. Účinky intoxikace metanolem na kognitivní funkce.
5. Intoxikace metanolem v obraze magnetické rezonance - kazuistika
doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc.
1. Ošetřovatelská péče o nemocného se závažnými popáleninami.
2. Problematika anafylaktického šoku.
3. Kraniocerebrální poranění, terénní diagnostika a péče.
4. Decelerační poranění, jejich problematika.
5. Problematika péče o poranění pánve a dolních končetin.
doc. PhDr. Anna Mazalánová, PhD., MPH
1. Kazuistika u pacienta po úrazu oka.
2. Ošetřovatelský proces u pacienta s nádorovým onemocněním dutiny ústní.
3. Předoperační a pooperační péče o nemocné ORL.
4. Ošetřování chirurgicky nemocných starých lidí.
5. Ošetřovatelský proces a jeho zvláštnosti při onemocnění v dermatovenerologii.
doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD.
1. Problematika syndromu vyhoření.
2. Ošetřovatelská péče u nemocného s dg…..
3. Sekundární průzkum v oblasti ošetřovatelské péče.
4. Problematika paliativní péče.
5. Etika v ošetřovatelské péči.
PhDr. Hana Belejová, PhD.
1. Urgentní stavy u dětí.
2. Ošetřovatelská péče u nemocného s dg. polytrauma.
3. Ošetřovatelská péče u nemocného s dg. koronární syndrom.
4. Intoxikace v přednemocniční péči.
5. Aplikace koncepčního modelu N. Roper v ošetřovatelské praxi.
MUDr. Andrea Burgetová, Ph.D.
1. Radiační ochrana na ambulancích a operačních sálech - úloha radiologického asistenta při
zabezpečení radiační ochrany.
2. Úloha RA při scintigrafii skeletu.
3. Úloha radiologického asistenta při vyšetření ledvin pomocí radiodiagnostických metod.
4. Vliv radiologického asistenta na eliminaci chyb při PA projekci hrudníku.
MUDr. Lidmila Hamplová, PhD.
1. Problematika kuřáctví u zdravotnických pracovníků.

2. Úloha zdravotnických pracovníků při naplňování Národního akčního plánu na zvýšení
proočkovanosti proti sezónní chřipce.
3. Problematika nozokomiálních nákaz na novorozeneckých odděleních.
4. Prevence alimentárních nákaz v lůžkových zdravotnických zařízeních.
5. Problematika nemocí z povolání u zdravotnických pracovníků.
PhDr. Jana Hlinovská, PhD.
1. Koncept bazální stimulace.
2. Bezpečná péče v praxi zdravotnických institucí.
3. Management osobního rozvoje nelékařských zdravotnických pracovníků.
4. Fyzikální posouzení pacienta všeobecnou sestrou.
5. Komplexní ošetřovatelská péče o pacienta s dg. …
PhDr. Ivana Jahodová, PhD.
1. Sekundární průzkum (zpracování a shrnutí původních studií) v oblasti ošetřovatelské péče o
seniory, o pacienty s chirurgickým onemocněním.
2. Sekundární průzkum (zpracování a shrnutí původních studií) v porodní asistenci.
3. Primární nebo sekundární průzkum z oblasti rehabilitačního ošetřovatelství.
4. Kvalita života pacienta (dotazníky kvality života WHO – primární průzkum).
5. Ošetřovatelské problémy geriatrických pacientů (klasické hodnotící škály – primární
průzkum).
6. Validace ošetřovatelských diagnóz.
7. Ošetřovatelský proces s využitím NIC, NOC.
Mgr. Veronika Kitova-Mazalanová, PhD.
1. Vliv kouření a alkoholu na prenatální fyzický a psychický vývoj plodu.
2. Stres a jeho dopad na imunitní systém.
3. Problematika umírání a smrti.
4. Úzkost a strach u onkologických pacientů.
5. Význam psychologické anamnézy v ošetřovatelském procesu.
PhDr. Ivanka Kohoutová, PhD.
1. Ošetřovatelská péče u nemocného s dg…..
2. Návrh ošetřovatelských standardů pro ........
3. Specifika ošetřovatelské péče na/v.......
4. Hodnocení kvality ošetřovatelské péče.
5. Edukace pacienta s dg. …
Mgr. Eva Marková, Ph.D.
1. Spánek v nemocnici - zkušenosti pacientů. (kvalitativní studie)
2. Ošetřovatelství - historie.
3. Zkušenosti studentů v klinické praxi.(kvalitativní studie)
4. Problematika podávání léků.
5. Ošetřovatelská péče o pacienta s dg. ...
Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D.
1. Komunikace zdravotnického záchranáře ve specifických situacích
2. Trauma v PNP
3. Domácí porody v PNP
4. Simulační výuka v PNP

5. Bezpečné prostředí zdravotnického záchranáře
6. Sebeobrana a její uplatnění při výkonu profese ZZ
7. Fyzická připravenost v PNP
8. Paliativní péče v urgentní medicíně
PhDr. Dušan Sysel, PhD., MPH
1. Komplexní ošetřovatelská péče o pacienta s onemocněním …..
2. Návrh ošetřovatelských standardů pro ........
3. Specifika ošetřovatelské péče na/v.......
4. Návrh ošetřovatelské dokumentace v sociálním zařízení.
5. Management ošetřovatelské péče v/na .......
Mgr. Hana Tošnarová, Ph.D.
1. Etické aspekty ošetřovatelské péče na …. oddělení
2. Profesionalita všeobecných sester.
3. Hodnocení kvality ošetřovatelské péče.
4. Návrh procesní mapy …..
5. Ošetřovatelská péče u nemocného s dg. …(psychiatrická dg.)
MUDr. Ing. Tomáš Viták, Ph.D.
1. Zobrazovací metody při podezření na renální koliku.
2. Zobrazovací metody při poranění hrudní a bederní páteře, algoritmy vyšetření, úloha
radiologického asistenta při jejich modifikacích a provedení.
3. Úloha magnetické rezonance (MR) při zobrazení centrálního nervového systému v dětském
věku.
4. Specifika MR vyšetření CNS u dětí, pozice radiologického asistenta při vzniku, modifikaci
a volbě MR protokolu.
PhDr. et Mgr. Šárka Urbánková, Ph.D.
1. Význam prevence v primární péči pro včasnou léčbu demence
2. Komplexní péče o nemocné s Alzheimerovou demencí
3. Pohled na přístup ČR k nemocným s demencí
4. Kvalita života rodin pečujících o nemocné s demencí
5. Včasná a kvalitní diagnostika kognitivních poruch
PhDr. Eva Hrenáková
1. Problematika ošetřovatelské péče v intenzivní medicíně
2. Problematika ošetřovatelské péče v chirurgii
3. Problematika domácí ošetřovatelské péče
4. Specifika ošetřovatelské péče v oblasti transplantací
5. Návrh komplexní, jednoduché ošetřovatelské dokumentace
PhDr. Jana Kocurová
1. Syndrom vyhoření v porodní asistenci.
2. Péče o ženu v šestinedělí se zaměřením na kojení.
3. Péče o ženu v šestinedělí se zaměřením na psychiku.
4. Multikulturní přístup v porodní asistenci.
5. Role porodní asistentky v komunitním ošetřovatelství.
PhDr. Ľubica Kurucová

1. Komunikace všeobecné sestry s pacientem s psychotickými symptomy.
2. Specifická komunikace všeobecné sestry s pacientem v terminálním stádiu onemocnění.
3. Specifická komunikace s pacienty a jejich rodinnými příslušníky v lůžkovém hospici.
4. Komunikace s pacienty a jejich rodinnými příslušníky při práci v mobilním hospici.
5. Smrt, jako pojem psychologický, filozofický a medicínský.
6. Kognitivní výcvik u pacientů na geriatrii.
PhDr. Karolina Moravcová
1. Bolest jako ošetřovatelský problém.
2. Zvláštnosti ošetřovatelské péče před a po transplantaci kostní dřeně.
3. Vliv nemocničních kaplanů na kvalitu života hospitalizovaných pacientů.
4. Komplexní ošetřovatelská péče o pacienta …….
5. Zvláštnosti ošetřovatelské péče v onkologii.
MUDr. Milan Procházka
1. Problematika anafylaktického šoku v PNP.
2. Kraniocerebrální poranění v PNP.
3. Popáleniny v PNP
4. Význam hypotermie v PNP
5. Resuscitace v PNP
PhDr. Karolína Stuchlíková
1. Ošetřovatelská péče u pacienta na umělé plicní ventilaci (invazivní x neinvazivní)
2. Komplexní ošetřovatelská péče u vybraného neurologického onemocnění
3. Komplexní ošetřovatelská péče u pacienta s polyradikuloneuritidou (Guillain-Barrésy)
4. Ošetřovatelský proces u pacienta s poruchou vědomí
5. Edukace pacienta s dg. …
PhDr. Dagmar Škochová, MBA
1. Ošetřování chronických ran a defektů – role sestry.
2. Poranění ostrým předmětem ve zdravotnickém zařízení.
3. Kvalita poskytované péče ve zdravotnickém zařízení.
4. Zdravotnické zařízení – bezpečné prostředí pro pacienta.
5. Ošetřovatelská péče u pacienta po bariatrickém výkonu.
6. Výskyt MRSA na chirurgickém oddělení – bariérový ošetřovatelský režim.
PhDr. et Mgr. Josef Taybner
1. Význam, využití a dodržování standardizovaných postupů v praxi zdravotnického záchranáře
2. KPR poskytovaná posádkami RZP
3. Význam TANR pro kvalitu přežití NZO
4. Možnosti diagnostiky metabolických poruch v PNP
5. Masivní krevní ztráty v PNP a možnosti jejich terapie
6. Systém využívání Letecké záchranné služby v jednotlivých krajích CR
7. Problematika hromadného neštěstí v praxi zdravotnických záchranářů
Mgr. et Mgr. Barbora Petrášová
1. Rodinný kontext nemoci z hlediska psychologie nemocných dětí
2. Psychoterapie u psychosomatických onemocnění v dětství a dospívání
3. Problematika poruch příjmu potravy u dětí a dospívajících
4. Reakce rodiny na sdělení závažné diagnózy u dítěte

5. Krátká intervence u problémů působených alkoholem, jinými návykovými látkami a
hazardní hrou
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