Tematické okruhy bakalářských prací 2022/2023

Mgr. Marie Froňková
1. Ošetřovatelství ve vybrané zemi Evropské unie/mimo Evropskou unii
2. Analýza rizik vybraného výkonu prováděného všeobecnou sestrou
3. Bezpečná identifikace pacienta v klinické praxi všeobecných sester
4. Edukace pacienta po operaci/výkonu/s onemocněním…
5. Prevence vzniku infekce souvisejících s periferním venózním katétrem z pohledu všeobecné
sestry
doc. 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. …
Bc. Taťána Kalinová
1. Informovanost žen o metodách tlumení bolesti při porodu
2. Historie porodnictví
3. Potermínová gravidita
4. Žena a její menstruační cyklus
5. Ošetřovatelská péče o ženu s mimoděložním těhotenstvím
6. Individuální téma
PhDr. Jana Kocurová
1. Syndrom vyhoření v porodní asistenci
2. Péče o ženu v šestinedělí se zaměřením na kojení

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Péče o ženu v šestinedělí se zaměřením na psychiku
Multikulturní přístup v porodní asistenci
Role porodní asistentky v komunitním ošetřovatelství
Informovanost žen o metodách tlumení bolesti při porodu
Historie porodnictví
Potermínová gravidita
Žena a její menstruační cyklus
Ošetřovatelská péče o ženu s mimoděložním těhotenstvím

RNDr. Eva Kočovská, PhD
1. Vliv imunity na průběh těhotenství, porod a vývoj novorozence
2. Péče o pacienty s komorbidními poruchami autistického spektra
Mgr. Martin Krause
1. Adaptační proces všeobecné sestry na vybraném pracovišti
2. Analýza rizik vybraného výkonu prováděného všeobecnou sestrou
3. Časový snímek práce všeobecných sester na jednotkách intenzivní péče
4. Časový snímek práce všeobecných sester na standardním pracovišti
5. Evidence Based Nursing z pohledu všeobecných sester
6. Ošetřovatelství ve/mimo vybrané zemi Evropské unie
7. Transkulturní ošetřovatelství s aplikací na vybranou minoritu
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. ...
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
PhDr. Karolina Moravcová, PhD
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
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
Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D.
1. Komunikace zdravotnického záchranáře ve specifických situacích
3. Simulační výuka v PNP
2. Bezpečné prostředí zdravotnického záchranáře
3. Sebeobrana a její uplatnění při výkonu profese ZZ
4. Fyzická připravenost v PNP
Mgr. Michaela Přibíková
1. Právní odpovědnost ve zdravotnictví (zdravotnických záchranářů / všeobecných sester) problematika povinné mlčenlivost při poskytování zdravotních služeb (přednemocniční /
nemocniční péče)
2. Problematika informovaného souhlasu (přednemocniční/nemocniční péče) - použití omezovacích
prostředků při poskytování zdravotních služeb (přednemocniční/nemocniční péče)
3. Vedení zdravotnické dokumentace (přednemocniční/nemocniční péče)
4. Pád pacienta jako nežádoucí událost ve zdravotnictví
5. Lékové chyby při poskytování ošetřovatelské péče (přednemocniční/nemocniční péče)
Mgr. Marie Vlachová
1. Ošetřovatelská péče o dětského pacienta s dg. …

Externí vedoucí BP

Ing. Ondřej Belica, DiS.* (obelica@lezectvi.cz)
2. Příprava zdravotnického záchranáře na činnosti ve výškách a nad volnou hloubkou
3. Výcvik pro činnosti ve výškách a nad volnou hloubkou studentů oboru ZZ
4. Techniky transportu pacienta z exponovaných lokalit
5. Záchrana v jeskyni z pohledu zdravotnického záchranáře
6. Problematika zásahu ve výškách a nad volnou hloubkou u VZS ČČK, z.s.
7. Koncept činnosti a odborné potápěčské přípravy u Vodní záchranné služby ČČK, z.s.
Mgr. Patrik Burda* (burda@szo-ruska.cz)
1. Specifika ošetřovatelské péče u pacienta v ambulantní péči
2. Poskytování bezpečné ošetřovatelské péče
3. Úloha sestry při poskytování ošetřovatelské péče v sociálních službách
4. Osobnost sestry a její role v paliativní péči
5. Osoba bez přístřeší v ambulantní péči
6. Osoba poskytující placené sexuální služby v ambulantní péči
7. Role sestry při komunikaci s agresivním a hostilním pacientem
PhDr. Ivana Jahodová, PhD.* (Iva.Jahodova@email.cz)
1. Sekundární průzkum (zpracování a shrnutí původních studií) v porodní asistenci
2. Primární nebo sekundární průzkum z oblasti rehabilitačního ošetřovatelství
3. Kvalita života pacienta (dotazníky kvality života WHO – primární průzkum)
4. Ošetřovatelské problémy geriatrických pacientů (klasické hodnotící škály – prim. pr.)
5. Validace ošetřovatelských diagnóz
6. Ošetřovatelský proces s využitím NIC, NOC
7. Informovanost žen o metodách tlumení bolesti při porodu
8. Historie porodnictví
9. Potermínová gravidita
10. Žena a její menstruační cyklus
11. Ošetřovatelská péče o ženu s mimoděložním těhotenstvím
Mgr. Veronika Kitova-Mazalanová, PhD.* (veronika.mazalanova@uniba.sk)
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.* (kohoutova@szo-ruska.cz)
1.
2.
3.
4.
5.

Ošetřovatelská péče u nemocného s dg. …
Návrh ošetřovatelských standardů pro ...
Specifika ošetřovatelské péče na/v...
Hodnocení kvality ošetřovatelské péče
Edukace pacienta s dg. …

MUDr. Jiří Knor, Ph.D.* (jiri.knor@zachranka.cz)
1. Trauma v PNP
2. Domácí porody v PNP
3. Hromadná neštěstí v PNP
4. Alternativní způsoby zajištění dýchacích cest v přednemocniční neodkladné péči
5. Využití anestezie v přednemocniční neodkladné péči
Mgr. Markéta Koutná, Ph.D.* (marketa.koutna@vfn.cz)
1. Problematika hojení ran
2. Edukace pacienta s dg. … (hojení ran)
PhDr. Ľubica Kurucová* (l.kurucova@email.cz)
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
7. Psychická příprava umírajícího na smrt
Mgr. Zdena Mikšová, Ph.D.* (Zdena.Miksova@seznam.cz)
1. Nefarmakologické přístupy v péči o pacienta s......(bolestí, poruchou spánku, depresí, aj.....)
2. Zdravotní gramotnost v ošetřovatelství
PhDr. David Peřan, MBA* (david.peran@seznam.cz)
1. Alternativní způsoby podávání léků v přednemocniční neodkladné péči
2. Paliativní péče v urgentní medicíně
3. Využití anestezie v přednemocniční neodkladné péči
4. Problematika bezdomovectví v přednemocniční neodkladné péči
5. Skórovací systémy a jejich aplikace v přednemocniční neodkladné péči

PhDr. Marcela Svěráková* (sverakova.marcela@seznam.cz)
1.
2.
3.
4.
5.

Edukační činnost sestry/Edukace pacienta s dg. …
Zdravý životní styl
Péče o pečující – syndrom vyhoření
Screeningové programy
Komplexní ošetřovatelská péče o pacienta …

PhDr. Karolína Stuchlíková, Ph.D.*(stuchlikova@vszdrav.cz)
1.
2.
3.
4.
5.

Ošetřovatelská péče u pacienta na umělé plicní ventilaci (invazivní x neinvazivní)
Komplexní ošetřovatelská péče u vybraného neurologického onemocnění
Komplexní ošetřovatelská péče u pacienta s polyradikuloneuritidou (Guillain-Barrésy)
Ošetřovatelský proces u pacienta s poruchou vědomí
Edukace pacienta s dg. …

PhDr. Dušan Sysel, PhD., MPH* (sysel@vszdrav.cz)
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 ...
PhDr. Dagmar Škochová, MBA* (dagmar.skochova@vfn.cz)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ošetřování chronických ran a defektů – role sestry
Poranění ostrým předmětem ve zdravotnickém zařízení
Kvalita poskytované péče ve zdravotnickém zařízení
Zdravotnické zařízení – bezpečné prostředí pro pacienta
Ošetřovatelská péče u pacienta po bariatrickém výkonu
Výskyt MRSA na chirurgickém oddělení – bariérový ošetřovatelský režim

Mgr. Hana Tošnarová, Ph.D.* (hana.tosnarova@bohnice.cz)
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.)

Upozornění
V akademickém roce 2022/2023 spadají níže uvedení pracovníci pod bod 5 Opatření ředitele č. 16/2021
Ing. Ondřej Belica, DiS.
Mgr. Patrik Burda
PhDr. Ivana Jahodová, PhD.
Mgr. Veronika Kitova-Mazalanová, PhD.
PhDr. Ivanka Kohoutová, PhD.
MUDr. Jiří Knor, Ph.D.
Mgr. Markéta Koutná, Ph.D.
PhDr. Lubica Kurucová
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V Praze 2. 5. 2022

