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OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 
 

UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ PRO ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY   
studijní program: N 7504 UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY 

akademický rok: 2020/2021 
 

OŠETŘOVATELSTVÍ S DIDAKTIKOU OŠETŘOVATELSTVÍ 
 

 

 V rámci státní závěrečné zkoušky studenti prezentují rovněž  

METODICKÝ BALÍČEK a PORTFOLIO PEDAGOGICKÝCH PRAXÍ. 
 

1.  

 Charakteristiky lidského těla v sociokulturním smyslu - jako nástroj kultury a zdroj 

kulturní symboliky a také jako významný komunikační prostředek pro ošetřovatelskou 

praxi. 

 Vývoj vzdělávání ošetřovatelských odborníků od doby první Československé republiky  

do současnosti.  

 

2.  

 Typy literárních zdrojů. Postup při třídění vyhledaných literárních zdrojů a tvorba 

postupového diagramu.  

 Pojetí obsahu RVP a ŠVP pro studijní obor 53-41-M/007 Praktická sestra.  

 

3.  

 Světově významné organizace zaměřené na problematiku praxe založené na vědeckých 

důkazech, jejich zaměření a činnost, zakládající představitelé.   

 Učivo, výsledky vzdělávání a mezipředmětové vztahy podle okruhu „Ošetřovatelství  

a ošetřovatelská péče“ v RVP pro studijní obor Praktická sestra.    

 

4.  

 Znalosti o sociálních interakcích v běžném životě a uplatnění uvedených poznatků  

při ošetřovatelské péči. 

 Studijní zdroje, učebnice a další studijní opory se zaměřením na ošetřovatelství  

a ošetřovatelskou péči. Pravidla a postup analýzy obsahu učebnic, didaktická analýza 

učebnic.    

 

5.  

 Holistický antropologický přístup ke studiu lidského těla ve zdraví i v nemoci. Využití 

uvedených znalostí v ošetřovatelství a při ošetřovatelské péči. 

 Cíle, formy, metody, prostředky výuky, didaktické zásady a formy motivace při výuce 

teorie ošetřovatelství. 

 

6.  

 Působení vnitřních a vnějších faktorů na vývoj člověka, zákonitosti tělesného růstu  

a vývoje člověka, využití uvedených znalostí v ošetřovatelství a při ošetřovatelské péči. 

 Úloha třídního učitele na zdravotnických školách a vedení dokumentace (třídní kniha, 

třídní výkaz, dokumentace k hodnocení pololetí…)  
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7.  

 Problematika fenoménu kulturní diverzity a etnocentrismu ve prospěch kulturního 

relativismu, uplatnění znalostí v ošetřovatelské praxi. 

 Příprava na vyučovací jednotku a konkrétní příklad pro výuku v rámci teorie 

ošetřovatelství. 

 

8.  

 Poznatky ze sociální a kulturní antropologie – modelové příklady vycházející z reálného 

života člověka s vazbou na profilaci studenta (např. v multikulturní / interkulturní / 

transkulturní ošetřovatelské péči).  

 Alternativní didaktické koncepce a inovace ve vazbě na ošetřovatelské předměty.  

 

9.  

 Metodika Evidence-based Practice (Education/Nursing/Healthcare), klinická / pedagogická 

rozvaha podle metodiky EBP. Kategorizace výzkumu a výzkumných designů, hierarchie 

síly vědeckých důkazů.   

 Profily absolventů ošetřovatelských oborů a programů, učební studijní plány a sylaby 

předmětů ošetřovatelství a ošetřovatelské péče. 

 

10.  

 Specifika postupů v 1., 2. a 3. kroku Evidence-based Practice (Nursing/Education, EBHC). 

Komponenty pokročilé rešerše v elektronických zdrojích a jejich dokumentování/zápis.   

 Náhled na lidské tělo z psychologického, filozofického a spirituálního hlediska ve vazbě  

na identitu člověka, možnosti využití při ošetřovatelské péči.  

 

11.  

 Struktura a obsah kvalitních odborných/výzkumných článků. Principy hodnocení 

metodologické kvality výsledků výzkumu v ošetřovatelství a zdravotnických oborech. 

 Cíle, formy, metody, prostředky výuky a formy motivace při výuce ošetřování nemocných 

na odborné praxi ve zdravotnických zařízeních.  

 

12.  

 Klasifikační systém k rozpoznání ošetřovatelských diagnóz „NANDA International“. 

Kategorie naplňování lidských potřeb jedincem/pacientem a jejich souvislost s FHP 

autorky Gordonové.   

 Holistický antropologický přístup ke studiu lidského těla ve zdraví a nemoci včetně jeho 

využití v ošetřovatelství a ošetřovatelské praxi. 

 

13.  

 Principy klasifikace NIC pro intervence a činnosti ošetřovatelské péče včetně příkladu 

využití ve výuce ošetřovatelských předmětů.  

 Cíle, formy, metody, prostředky výuky a formy motivace při výuce praktických dovedností 

ošetřovatelské péče ve specializovaných učebnách.  

 

14.  

 Kvalitativní výzkum v ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborech, kategorie 

kvalitativního výzkumu, specifické kvalitativní výzkumné metody a jejich popis.  

 Základní pojmy sociální a kulturní antropologie.  
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15.  

 Diference mezi pojetím literárních přehledů a systematických review, jejich účel, typy  

a principy tvorby systematických review kvalitativního a kvantitativního pojetí.   

 Cíle, formy, metody, prostředky výuky a didaktické zásady při výuce ošetřovatelství  

ve specializovaných učebnách. 

 

16.  

 Řízení v ošetřovatelství - manažeři v ošetřovatelství (vrcholový, střední a liniový 

management).  

 Základní metody hodnocení somatického stavu člověka v antropologii s přesahem  

do ošetřovatelství a ošetřovatelské praxe. 

 

17.  

 Principy klasifikace NOC s oblastmi a škálami pro hodnocení účinnosti poskytované 

ošetřovatelské péče včetně konkrétních příkladů pro výuku ošetřovatelských předmětů.  

 Motivace ošetřovatelského personálu, motivy pracovníků. Techniky motivování, nástroje 

motivování, kritika, odměňování. Charakteristiky týmu a vlastnosti týmu, specifika týmu 

ve zdravotnictví.  

 

18.  

 Konflikty, diagnostika konfliktů, řešení konfliktů v ošetřovatelských a nelékařských 

zdravotnických oborech.   

 Příprava na vyučovací jednotku a popis konkrétního příkladu v rámci výuky praktických 

dovedností ošetřovatelské péče ve specializovaných učebnách.  

 

19.  

 Organizační kultura v ošetřovatelské a zdravotnické praxi. Management času, management 

rizik a krizový management v ošetřovatelských a nelékařských zdravotnických oborech.   

 Příprava na vyučovací jednotku a popis konkrétního příkladu pro výuku v rámci odborné 

praxe – ošetřování nemocných ve zdravotnických zařízeních.  

 

20.  

 Kvalita zdravotnických a ošetřovatelských služeb. Akreditace ve zdravotnictví v ČR, 

akreditační standardy pro nemocnice. Standardy ošetřovatelské péče, indikátory kvality.  

Ukončení studia na zdravotnických školách – státní a školní maturitní zkoušky – příprava 

učitele a dokumentace (všechny typy  - písemné, praktické, ústní) 

 

 

 

aktualizováno: 17. 12. 2020 


