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Teoretická část: 
 

A) Teorie porodní asistence 
B) Porodní asistence: porodnictví, neonatologie, gynekologie 
C) Humanitní vědy: – psychologie, komunikace, filozofie, sociologie a etika 

 
 

A. TEORIE PORODNÍ ASISTENCE 

1. Role a kompetence porodních asistentek v ČR, legislativní rámec porodní asistence v České republice, 
koncepce českého ošetřovatelství  

2. Paradigma ošetřovatelství - koncepční teorie a modely, hlavní prvky ošetřovatelských modelů  
3. Vybraný koncepční ošetřovatelský model, charakteristika, využití v praxi - Marjory Gordon  
4. Vybraný koncepční ošetřovatelský model, charakteristika, využití v praxi - Virginie Henderson  
5. Vybraný koncepční ošetřovatelský model, charakteristika, využití v praxi - Callista Roy  
6. Vybraný koncepční ošetřovatelský model, charakteristika, využití v praxi - Dorothea Orem  
7. Vybraný koncepční ošetřovatelský model, charakteristika, využití v praxi - Madeleine Leininger  
8. Vybraný koncepční ošetřovatelský model, charakteristika, využití v praxi – Ernestine Wiedenbach  
9. Metodologie ošetřovatelství - ošetřovatelský proces a jeho uplatnění v ošetřovatelské praxi. První fáze 

ošetřovatelského procesu – posuzování  
10. Metodologie ošetřovatelství - ošetřovatelský proces a jeho uplatnění v ošetřovatelské praxi. Druhá 

fáze ošetřovatelského procesu – diagnostika  
11. Metodologie ošetřovatelství - ošetřovatelský proces a jeho uplatnění v ošetřovatelské praxi. Třetí fáze 

ošetřovatelského procesu – plánování  
12. Metodologie ošetřovatelství - ošetřovatelský proces a jeho uplatnění v ošetřovatelské praxi. Čtvrtá 

fáze ošetřovatelského procesu – realizace  



13. Metodologie ošetřovatelství - ošetřovatelský proces a jeho uplatnění v ošetřovatelské praxi. Pátá fáze 
ošetřovatelského procesu – hodnocení  

14. Ošetřovatelská dokumentace a využívání hodnotících škál a technik v ošetřovatelství  
15. Multikulturní ošetřovatelství, základní pojmy, prevence kulturního šoku  
 

 

B. PORODNÍ ASISTENCE 

1. Ošetřovatelská péče o ženu v prenatálním období 
2. Ošetřovatelská péče o těhotnou ženu při předčasném porodu 
3. Ošetřovatelská péče o těhotnou ženu s potermínovou graviditou, indukce porodu 
4. Ošetřovatelská péče o těhotnou ženu a rodičku s preeklampsií 
5. Ošetřovatelská péče o těhotnou ženu s ranou těhotenskou gestózou 
6. Ošetřovatelská péče o těhotnou ženu a rodičku s krevními chorobami, Rh izoimunizací 
7. Ošetřovatelská péče o těhotnou ženu a rodičku s diagnózou diabetes mellitus 
8. Ošetřovatelská péče o těhotnou ženu s chorobami ledvin a močových cest 
9. Ošetřovatelská péče o těhotnou ženu s kardiopatiemi 
10. Ošetřovatelská péče o těhotnou ženu s tromboembolickými komplikacemi v těhotenství 
11. Ošetřovatelská péče o těhotnou ženu s chorobami GIT, hepatopatií 
12. Ošetřovatelská péče o rodičku při intrapartální hypoxii plodu 
13. Ošetřovatelská péče o rodičku před a po vykonání manuální lýzy a příprava pomůcek 
14. Ošetřovatelská péče o rodičku před SC a příprava pomůcek 
15. Ošetřovatelská péče o rodičku při porodu plodu v poloze KP 
16. Ošetřovatelská péče o rodičku při fyziologickém porodu 
17. Ošetřovatelská péče o rodičku při nepravidelnostech v I. a II. době porodní 
18. Ošetřovatelská péče o rodičku při nepravidelnostech III. doby porodní - poruchy odlučování placenty 
19. Ošetřovatelská péče o rodičku při nepravidelnostech III. doby porodní - krvácení 
20. Ošetřovatelská péče o fyziologického novorozence na porodním sále 
21. Ošetřovatelská péče o těhotnou ženu s vícečetným těhotenstvím, IUGR plodu 
22. Ošetřovatelská péče o šestinedělku s fyziologickým průběhem šestinedělí 
23. Ošetřovatelská péče o šestinedělku s nepravidelnostmi v šestinedělí 
24. Ošetřovatelská péče o těhotnou ženu a rodičku s krvácením v těhotenství  
25. Ošetřovatelská péče o těhotnou ženu s infekčními chorobami, zoonózami 
26. Ošetřovatelská péče o těhotnou ženu a rodičku s drogovou závislostí 
27. Ošetřovatelská péče o těhotnou ženu a rodičku s psychiatrickou diagnózou 



28. Ošetřovatelská péče o šestinedělku s poruchou laktace, zánětem mléčné žlázy 
29. Ošetřovatelská péče o ženu při abortu  
30. Ošetřovatelská péče o ženu s poruchou plodnosti  
31. Ošetřovatelská péče o ženu se záněty a STD  
32. Ošetřovatelská péče o ženu po abdominální hysterektomii pro uterus myomatosus  
33. Ošetřovatelská péče o ženu po operaci dle Wertheima pro karcinom hrdla děložního  
34. Ošetřovatelská péče o ženu po vaginální hysterektomii s plastikami poševními  
35. Ošetřovatelská péče o ženu po urogynekologické operaci  
36. Ošetřovatelská péče o ženu s NPB gynekologického původu  
37. Ošetřovatelská péče o ženu před vaginální a abdominální gynekologickou operací  
38. Ošetřovatelská péče o ženu po operaci prsu pro nádorové bujení  
39. Ošetřovatelská péče o ženu po diagnostické hysteroskopii s biopsií endometria  
40. Ošetřovatelská péče o ženu při metrorrhagii u uterus myomatosus  
41. Ošetřovatelská péče o ženu s poruchou menstruačního cyklu  
42. Ošetřovatelská péče o ženu v perimenopauze HRT  
43. Ošetřovatelská péče o ženu před gynekologickou operací - prevence TEN  
44. Ošetřovatelská péče o ženu s inkontinencí moče  
45. Ošetřovatelská péče o ženu s endometriózou  
46. Ošetřovatelská péče o ženu při chemoterapii a aktinoterapii  
47. Ošetřovatelská péče o ženu s nádory hrdla děložního  
48. Ošetřovatelská péče o ženu po probatorní kyretáži, konizaci hrdla děložního  
49. Ošetřovatelská péče o ženu s nádory těla děložního  
50. Ošetřovatelská péče o ženu s nádory ovarií  
 

 

C. HUMANITNÍ VĚDY 

1. Lidské potřeby, klasifikace a uspokojování potřeb v ošetřovatelství 
2. Etické principy vědecké práce v ošetřovatelství 
3. Etika a aplikovaná etika, etika v ošetřovatelství, etické normy a kodexy v ošetřovatelství, práva 

pacientů 
4. Etické problémy ve zdravotnictví a v ošetřovatelské praxi – akutní medicína, paliativní medicína 
5. Etické problémy ve zdravotnictví a v ošetřovatelské praxi – gynekologie, porodnictví, multikulturní 

ošetřovatelství 
6. Edukace, edukační proces, uplatnění v ošetřovatelské praxi 



7. Typy edukace v ošetřovatelství, edukační metody 
8. Komunikační proces, faktory ovlivňující komunikaci, verbální a neverbální komunikace, profesionální 

komunikace v práci porodní asistentky 
9. Osobnost a její struktura, pojem osobnost, teorie osobnosti, determinace vývoje osobnosti, dynamika 

osobnosti, struktura osobnosti 
10. Osobnost porodní asistentky - psychologická způsobilost, maladaptace, profesionální deformace, 

sebereflexe, sebevýchova, zátěž na klinickém pracovišti, syndrom vyhoření 
11. Sociální interakce ve zdravotnickém prostředí - interpersonální percepce, prostředí v roli léčebného 

činitele, vztahy mezi nemocnými 
12. Nemoc jako náročná životní situace, modely nemoci, autoplastický obraz nemoci, iatropatogenie, 

hierarchie hodnot a změny hodnotového systému při nemoci 
13. Krizová intervence, psychologická první pomoc - suicidní chování, péče o pacienty ohrožené suicidiem, 

pomoc při depresivních stavech 
14. Domácí násilí 
15. Psychologická problematika umírání a smrti 
16. Prostředí ve vztahu k ošetřovatelské péči, strategie změny 
17. Konflikt, jeho fáze a způsob řešení 
18. Pojem socializace, problémy socializace osobnosti mladého člověka 
19. Holizmus a ošetřovatelská péče 
20. Filozofie ošetřovatelské profese v 21. století a její orientace 

 

 


