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Anotace 

Navazující magisterský studijní program Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy  

je zaměřen na získání obecných i specifických znalostí a dovedností vztahujících  

se k problematice odborných zdravotnických předmětů na středních a vyšších zdravotnických školách 

a schopností didaktického využití těchto znalostí v pedagogickém procesu. 

 

Požadavky na přijetí 

ZÁSADNÍ PODMÍNKOU K PŘIJETÍ je odborná způsobilost uchazeče k výkonu povolání: 

všeobecné sestry nebo dětské sestry nebo porodní asistentky nebo zdravotnického záchranáře.  

O studium se mohou ucházet absolventi bakalářského studijního programu Všeobecné ošetřovatelství, 

Pediatrické ošetřovatelství, Porodní asistence nebo Zdravotnické záchranářství a jejich ekvivalentů.  

O studium se mohou ucházet také absolventi příbuzných bakalářských programů, pokud ovšem získali 

výše uvedenou způsobilost. Tato možnost bude posouzena v případě, kdy uchazeč doloží splnění 

podmínky odborné způsobilosti, profil absolventa bakalářského studijního programu, strukturu 

studijních předmětů a zaměření státní závěrečné zkoušky.  

Požadavky přijímací zkoušky: Test z bio-psycho-sociální problematiky zdraví a nemoci.  

Doporučená literatura k přípravě je uvedena na www Katedry antropologie a zdravovědy, a to pro:  

- prezenční studium na http://new.kaz.upol.cz/magisterske-studijni-programy/uopzs-navazujici-

studium/prezencni-studium/ 

- kombinované studium na http://new.kaz.upol.cz/magisterske-studijni-programy/uopzs-navazujici-

studium/kombinovane-studium/ 

 

Profil absolventa 

Absolvent získá kompetence pro výuku odborných předmětů ze vzdělávacích oblastí Ošetřovatelství 

a ošetřování nemocných. Základy pro poskytování ošetřovatelské péče a Vzdělávání pro zdraví.  

Tj. z ošetřovatelství, ošetřování nemocných a Ošetřovatelské péče u nemocných (na odděleních 

interním, chirurgickém a ortopedickém, neurologickém, gynekologicko-porodnickém, dětském, v péči 

o seniory a v terminálním stádiu nemoci atd.), somatologie, podpory zdraví a prevence nemocí.  

Po ukončení studia bude absolvent schopen: - prokázat široké znalosti odborných předmětů,  

tj. somatologie, ošetřovatelství a zdravotnické prevence; - transformovat, integrovat a implementovat 

poznatky z aprobačních předmětů do výchovně vzdělávacího procesu; - vyučovat ošetřovatelské 

postupy v péči o klienty v různých věkových kategoriích; - objasnit organizaci a řízení zdravotnictví  

a systém poskytování zdravotní péče; - vyučovat individuální přístup k nemocným s ohledem na jejich 

osobnost, věk, potřeby, sociokulturní a jiné zvláštnosti; - plánovat výuku s ohledem na cíle výuky  

a individuální možnosti žáků; - zvolit adekvátní výukové metody, organizační formy výuky  

a didaktické prostředky. 

 

Předpoklad uplatnitelnosti 

Absolvent může působit jako učitel odborných předmětů na středních a vyšších zdravotnických 

školách, jako učitel ošetřovatelských předmětů na lékařských či zdravotně sociálních fakultách  

v bakalářských, popřípadě i v navazujících magisterských studijních oborech, nebo při výuce 

ošetřovatelských předmětů pro studenty lékařství. Dále se může uplatnit na všech středních a vyšších 

odborných školách se zdravotním nebo sociálně zdravotním profilem jako vyučující zdravotnických 

předmětů a v doškolovacích institutech pro zdravotnické pracovníky v nelékařských profesích. 
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