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Budova školy v areálu nemocnice Nové Město na Moravě 

 

1 Sídlo školy 

Název školy: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Ţďár nad 
Sázavou 

Sídlo školy: Dvořákova 4, 591 01 Ţďár nad Sázavou 

Zřizovatel: Kraj Vysočina, Ţiţkova 57, Jihlava 

E-mail: informace@szszdar.cz 

Management školy 

Ředitelka školy: RNDr.MarieVystrčilová 

Zástupce ředitele školy pro VOŠZ: Mgr. Petra Bednářová 

Vedoucí hospodářského úseku: Eva Šulcová DiS. 

Vedoucí stravování: Hana Fejtová 

Metodik IC techniky: Mgr. Stanislav Šmerda 

Rada školy 

V současné době působí na škole jedna šestičlenná školská rada s názvem Školská rada SZŠ a 

VOŠZ Ţďár nad Sázavou v následujícím sloţení:  

Mgr. Jana Sehnalová, předseda (učitelka matematiky a fyziky)  

paní Jiřina Poulová, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Nemocnice Nové Město na Moravě 

(jmenována Radou Kraje)  

pan Milan Šustr, asistent a fotograf, OSVČ (jmenován Radou Kraje) 

Ing. Radek Sejtko (zástupce rodičů) 

Bc. Ivana Ptáčková (zástupce rodičů) 

Mgr. Marek Papoušek (učitel anglického jazyka)  

mailto:informace@szszdar.cz
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1.1 Charakteristika školy 

Vyšší zdravotnická škola zahájila svoji činnost od 1. 9. 1996.  

Výuka probíhá v následujících budovách:  

Budova SZŠ a VOŠZ ve Ţďáře nad Sázavou: Ve škole, kde probíhá výuka, je k dispozici 

6 klasických učeben, 4 odborné učebny, 2 jazykové učebny, 1 učebna výpočetní techniky a 1 

učebna chemie. V budově školy je knihovna, školní jídelna s kapacitou 200 obědů denně a 

nápojový a jídelní automat. Jsou zde i sklady, sborovny a kanceláře hospodářských a 

pedagogických pracovníků školy, šatny studentů. 

Budova pro praktické vyučování v areálu Nemocnice v Novém Městě na Moravě: Ve 2 

klasických učebnách probíhá teoretická výuka, kdy do těchto prostor přicházejí vyučovat externí 

vyučující, hlavně lékaři přímo z nemocnice. Je zde také jedna odborná učebna a sociální zázemí 

pro studenty. Praktická výuka probíhá na jednotlivých odděleních v nemocnici.  

2 Obory vzdělání a učební dokumenty 

Ve školním roce 2015–2016 probíhala výuka dle tohoto schváleného učebního plánu: 

obor 53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra, tříleté denní vyšší odborné studium 

obor 53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra, tří a půlleté kombinované vyšší odborné 

studium 

3 Přijímací řízení 

Pro školní rok 2015–2016 proběhlo přijímací řízení do oboru Diplomovaná všeobecná sestra, a to 

jak do denní i kombinované formy studia. 

V denní formě studia bylo celkem 51 přihlášek a nastoupilo 21 studentů. 

V kombinované formě bylo celkem 43 přihlášek a nastoupilo 25 studentů. 

4 Údaje o ročnících 

1. ročník denního studia 

Učitel studijní skupiny: Mgr. Lenka Fišerová 

Ke studiu nastoupilo 20 studentů, z toho byli 2 chlapci. Celý první ročník ukončilo 17 studentů. 

2. ročník denního studia 

Učitel studijní skupiny: Mgr. Petra Bednářová 

Ke studiu nastoupilo 25 studentů, z toho byli dva chlapci. 23 studentů splnilo podmínky 

klasifikace a ročník řádně ukončili. 1 studentka poţádala o opakování ročníku a 1 o přerušení 

studia. 

3. ročník denního studia 
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Učitel studijní skupiny: Mgr. Věra Zapletalová 

Ke studiu nastoupilo 21 studentů, z toho byli dva chlapci. 20 studentů splnilo klasifikaci za třetí 

ročník a podmínky pro moţnost vykonání absolutoria, z toho 1 studentka splnila absolutorium 

v podzimním termínu. 1 studentka ročník nedokončila. 

1. ročník kombinovaného studia 

Učitel studijní skupiny: Mgr. Pavlína Lysá 

Ke studiu nastoupilo 27 studentů, z toho byli tři muţi. V průběhu školního roku došlo ke změně 

počtu studentů, z důvodu přerušení studia za strany studentů. Do letního období nastoupili tři 

studenti. Klasifikaci za letní období splnilo 25 studentů, kteří postoupili do druhého ročníku. 

2. ročník kombinovaného studia 

Učitel studijní skupiny: Mgr. Dagmar Chvátalová 

Ke studiu nastoupilo 21 studentů, z toho byl 1 muţ. V průběhu školního roku došlo ke změně 

počtu studentů, z důvodu přerušení studia za strany studentů a nástupu studentů po přerušení 

studia do letního období. Klasifikaci za letní období splnilo 23 studentů, kteří postoupili do 

třetího ročníku. 

3. ročník kombinovaného studia 

Učitel studijní skupiny: Mgr. Iva Coufalová 

Ke studiu nastoupilo 35 studentů z toho 1 muţ. Klasifikaci za druhý ročník splnilo 33 studentů, 

kteří postoupili do třetího ročníku. V průběhu zimního období přerušily 2 studentky a v průběhu 

letního období také dvě studentky.  

4. ročník kombinovaného studia 

Učitel studijní skupiny: Mgr. Petra Bednářová 

Ke studiu nastoupilo 17 studentek a všechny byly ţeny. 1 studentka nesplnila podmínky 

klasifikace a přerušila studium. 16 studentek splnilo a postoupilyk absolutoriu. 

5 Studijní výsledky 

Ve školním roce 2015/2016 za zimní období prospělo celkem 35 studentůs vyznamenáním, 116 

studentů prospělo a 14 studentů bylo nehodnoceno. Tito studentiměli odloţenou klasifikaci za 

zimní období. Průměrný prospěch za zimní období byl 2,237. 

V letním období došlo ke zlepšení studijních výsledků studentů a jejich prospěch dosáhl hodnoty 

1,776. S vyznamenáním prospělo 24 studentů, 111 prospělo a 7 studentek neprospělo.  

6 Absolutorium 

DVS 53-41-N/1. denní 

Absolutorium proběhlo pro kombinovanou formu studia v řádném lednovém termínu od 25. 1. do 

27. 1. 2016. Absolutoriu pro denní studium se uskutečnilo v termínu od 20. 6. do 24. 6. 2016. 
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Proběhlo v prostorách SZŠ a VOŠZ Ţďár nad Sázavou. Předsedkyní absolutoria pro 

kombinované studium byla Mgr. Eva Křišíková z VOŠZ Havlíčkův Brod a pro denní studium 

Mgr. Ladislava Neterdová z VOŠZ Třebíč. K oběma absolutoriím celkem nastoupilo 36 studentů, 

kteří vykonávali zkoušku z cizího jazyka, odborných předmětů a obhajoby absolventské práce. 

Témata jednotlivých absolventských prací jsou v příloze č. 3 výroční zprávy. Všichni studenti 

úspěšně ukončili absolutorium, z toho 14 studentů prospělo s vyznamenáním. Jedna studentka 

úspěšně vykonala absolutorium v podzimním termínu.  

Při slavnostním vyřazení na radnici ve Ţďáře nad Sázavou byly vydávány spolu s diplomem, 

vysvědčením, profesním odznakem a profesním indexem, také Europassy. Toto jsou dokumenty, 

které slouţí absolventům k prokázání získaného vzdělání v rámci EU. 

 

7 Personální zajištění výuky na VOŠZ 

7.1 Učitel studijní skupiny:  

1. ročník denního studia – Mgr. Lenka Fišerová 

2. ročník denního studia – Mgr. Petra Bednářová 

3. ročník denního studia – Mgr. Věra Zapletalová 

1. ročník kombinovaného studia – Mgr. Pavlína Lysá 

2. ročník kombinovaného studia – Mgr. Dagmar Chvátalová 

3. ročník kombinovaného studia – Mgr. Iva Coufalová 

4. ročník kombinovaného studia – Mgr. Petra Bednářová 

7.2 Interní vyučující: 

Mgr. Petra Bednářová, Mgr. Iva Coufalová, Mgr. Marie Fejtová, Mgr. Iva Holemářová, 

PhDr. Václava Holubová, Mgr. Dagmar Chvátalová, Mgr. Marek Papoušek, Mgr. Jana Sehnalová, 

Mgr. Stanislav Šmerda, Mgr. Pavlína Lysá, MUDr. Irena Krábková, Mgr. Jitka Janíčková,  

PhDr. Ivana Odehnalová, Mgr. Věra Zapletalová, Mgr. Petra Střechová, Mgr. Lenka Fišerová,  

Mgr. Iva Ošťádalová, MVDr. Renata Hamerníková, Mgr. Radana Nováková,  

Mgr. Nikola Apolínová 
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7.3 Externí vyučující: 

MUDr. Igor Máčel, MUDr. Romana Bělohlávková, PhDr. Eva Sekorová, Mgr. Petra Kopecká, 

Mgr. Dagmar Dvořáková, MUDr. Petra Uhlíř, MUDr. Helena Koutná, MUDr. Klára Snášelová 

7.4 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Ve školním roce 2015/2016 se odborné učitelky zúčastnily celé řady vzdělávacích akcí, které 

přinesly nové poznatky z pedagogiky, psychologie, klinických oborů a managementu. V rámci 

klinického vzdělávání se učitelé zúčastnili celé řady odborných seminářů, přednášek a odborných 

konferencí.  

Jako jedna z priorit vzdělávání pedagogů ve školním roce 2015-16 bylo jazykové a ICT 

vzdělávání. Jednalo se o přímé semináře, po kterých následovaly webináře. Vše mělo za cíl 

zdokonalení jazykových znalostí a práce pedagogů s ICT technikou, včetně jejího aktivního 

uţívání ve výuce. 

8 Projektová a přednášková činnost 

8.1 Mgr. DagmarChvátalová 

Koordinátor projektu „První pomoc do škol“ 

Dalo by se jiţ mluvit o tradici – i v letošním školním roce se naše škola zapojila do projektu 

„První pomoc do škol“, který je určen pro ţáky osmých ročníků základních škol. Výuka byla 

realizována studenty a učiteli ve 14 třídách. Teoretické přednášky a praktickou výuku první 

pomoci zajišťovali učitelé se studenty VOŠZ.Vedení základních škol kladně hodnotilo práci 

studentů vyšší školy. 

8.2 Mgr. Petra Bednářová 

Koordinátor projektu „Sestra se zahraniční zkušeností“ 

V rámci projektu „Sestra se zahraniční zkušeností“ pedagogové spolu se studenty v podzimním a 

jarním termínu vyjeli na 14 denní stáţ do rehabilitačního střediska Bavaria, které je asi dvacet 

kilometrů od Dráţďan. Velmi zajímavá praxe studentů probíhala na rehabilitačních odděleních 

8.3 První pomoc NMNM 

V pondělí 26. 10. 2015 proběhlo školení první pomoci u budoucích zaměstnanců Městských lázní 

v Novém Městě na Moravě. 

V rámci školení probíhala teoretická i praktická výuka laické první pomoci. Zaměstnanci zařízení 

měli věcné dotazy. V první polovině výuky proběhla teoretická výuka a následně měli účastníci 

moţnost praktického nácviku jednotlivých modelových situací. 
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8.4 Odborné exkurze učitelů 

Vyučující spolu se studenty všech ročníků se v průběhu celého studijního období zúčastnili 

několika odborných exkurzí. Se studenty několika ročníků navštívili Fakultní nemocnici Bulovka 

v Praze. Zde měli moţnost navštívit bezpečnostní kryt a dále vidět specializované pracoviště, se 

špičkovým, nejmodernějším vybavením. 

V rámci humanitních předmětů navštívili v Praze Neviditelnou výstavu, která měla za cíl 

seznámit s ţivotem nevidomých. Tato výstava je velice interaktivní a provází ji lidé, kteří sami 

nevidí. Návštěvník má moţnost zaţít pocit, jaké to je, orientovat se při ztrátě zraku v běţném 

denním ţivotě. 

Dále se studenti podívali do Hospice sv. Josefa v Rajhradě, kde jsou pacienti v terminálním 

stádiu nemoci.  

8.5 20 let AVOŠ 

Při dvacátém výročí Asociace vyšších odborných škol se konala celostátní konference v Praze 

v hotelu Olšanka. 

Akce byla pořádána pod záštitou Mgr. Kateřiny Valachové, Ph.D., ministryně školství, mládeţe a 

tělovýchovy, Ministra práce a sociálních věcí a Hospodářské komory České republiky. 

Cílem konference bylo diskutovat o postavení vyšších odborných škol ve školském systému. 

Představit úlohu VOŠ z pohledu zaměstnavatelů, věnovat se uplatnitelnosti absolventů VOŠ na 

trhu práce a hovořit o zkušenostech z práce s absolventy VOŠ v praxi. 

V rámci celého programu konference vystoupila spousta vzácných hostů, kteří se vyjadřovali 

k jednotlivým tématům.  

 

9 Prevence sociálně patologických jevů a podpora tvořivé práce 

studentů 

9.1 Prevence sociálně patologických jevů 

V rámci prevence sociálně patologických jevů se studenti zúčastnili několika aktivit během 

celého školního roku. Mezi nejvýznamnější patří jejich aktivita v rámci přednáškové činnosti 

u dětí v mateřských školách v celém regionu.  
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V rámci SWOT analýzy sami studenti uváděli, ţe jsou jiţ ve věku, kdy nemají pocit, ţe jsou 

ohroţeni patologickými jevy. Spíše jiţ chtějí sami působit na své vrstevníky. Jejich osobní 

zkušenost v rámci odborné praxe s klienty různých zařízení (např. K centrum, Ponorka a další) je 

natolik ovlivnila, ţe chtějí působit v osvětové činnosti. 

9.2 Výchovné dopoledne dětí v MŠ Pohledec 

V pondělí 23. 11. 2015 se studentka 1.VOŠZ Kateřina Vrabcová, za doprovodu Mgr. Lenky 

Fišerové, vypravila do MŠ v Pohledci. 

Ukázaly dětem, jakým způsobem si správně čistit zoubky. Naučily je, jak přivolat sanitku, 

předvedly, jak se provádí resuscitace dospělého a miminka. Děti měly moţnost obvázat si drobná 

poranění. Nakonec dostaly za odměnu cestovní pastu na zuby. Dětem se výchovné dopoledne 

moc líbilo a téměř všechny se chtějí stát lékařem nebo zdravotní sestrou. 

 

9.3 Soutěţ první pomoci 

Dne 13. - 14. června 2016 proběhl na SZŠ Jaselská v Brně XXI. ročník Celostátní soutěţe první 

pomoci s mezinárodní účastí. Soutěţ se konala pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje. 

Soutěţ probíhala ve dvou kategoriích – kategorie A byla určena ţákům středních zdravotnických 

škol. V letošním roce soutěţilo 23 druţstev. Kategorie B patřila studentům vyšších odborných 

zdravotnických škol. Soutěţilo 10 druţstev. Naši školu reprezentovalo soutěţní druţstvo 

studentek 1. a 2. VOŠ  Ludmila Novotná, Michaela Králíčková a Jana Sobotková. I přes 

velkou konkurenci se studentky umístily na pěkném pátém místě. 

http://szszdar.cz/images/ms/12278134_1093742717303442_19269881_n.jpg
http://szszdar.cz/images/ms/12282768_1093742843970096_1524722067_n.jpg
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9.4 Den dětí 

Studentky se v rámci DNE DĚTÍ ve Zvoli u Bystřice nad Pernštejnem, Hamrech nad Sázavou a 
ve Ţďáře na Sázavou zúčastnily zdravotního dohledu a provedly přednášku na téma první pomoc. 

9.5 Rozhodni se sám 

„Touto cestou chci poděkovat Vašim studentům za skvělý program, vstřícný přístup a odborné 

informace, které jistě napomůţou dětem zvládat sloţité situace. Těšíme se na další 

spolupráci.“ Mgr. Petra Nováčková, vedoucí centra prevence  

Dne 21. 8. 2015 se ve Ţďáře nad Sázavou konala prezentační a sportovní akce „Rozhodni se 

sám“ zaměřená na prevenci rizikového chování dětí a mládeţe. Naše škola byla součástí 

doprovodného programu a podávala dětem i dospělým informace týkající se laické první pomoci. 

Studenti a učitelé naší školy poradili zájemcům, jak správně a účinně provádět kardiopulmonální 

resuscitaci a velká část veřejnosti projevila zájem také o změření krevního tlaku.  

https://www.zonerama.com/Link/Album/1992638 

9.6 Sovička 

Studentky vyšší školy spolu s vyučujícími přispěly k organizaci akce „SOVIČKA“ pod záštitou 

Městské policie ve Ţďáře nad Sázavou. Tato akce se konala v rámci prevence úrazů u dětí 

předškolního a mladšího školního věku. Studentky zde prováděly nácvik první pomoci se zájemci 

z řad veřejnosti.  

9.7 BESIP 

Studenti prvního a třetího ročníku Vyšší odborné školy zdravotnické v rámci oblastního kola 

Dopravní soutěţe mladých cyklistů zajišťovali stanoviště první pomoci. 

Ţáci pátých a osmých tříd základních škol z regionu Novoměstska a Bystřicka soutěţili 

v několika disciplínách. Jednalo se o jízdu zručnosti na kole, znalosti pravidel provozu na 

pozemních komunikacích a zásady poskytování první pomoci. 

https://www.zonerama.com/Link/Album/1992638
http://www.szszdar.cz/images/brno_2016/DSC01216.JPG
http://www.szszdar.cz/images/brno_2016/DSC01200.JPG
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Naše studentky měly pro účastníky připravené úkoly, které museli účastníci splnit v určeném 

časovém limitu. 

 

9.8 Bílá pastelka 

Ve středu 14. října 2015 proběhl u příleţitosti Mezinárodního dne bílé hole jiţ 16. ročník 

celonárodní veřejné sbírky Bílá pastelka. Výtěţek podpoří speciální sluţby pro těţce zrakově 

postiţené v celé ČR. 

Studentky si oblékly bílá trička s emblémem Bílé pastelky a obdrţely kasičku, se kterou následně 

prošly ulicemi Ţďáru nad Sázavou. Za minimální poplatek 20,- Kč nabízely zájemcům bílou 

pastelku a kalendářík na rok 2016.  

Kaţdý, kdo si koupí pastelku, podpoří zejména projekty SONS ČR, Tyfloservisu, o.p.s. a 

krajských Tyflo Center. Velký význam má pro zrakově postiţené výcvik vodících psů, 

odstraňování dopravních, orientačních a dalších bariér, se kterými se nevidomí kaţdodenně 

potýkají. Ze sbírky je rovněţ podpořena příprava pro vstup na pracovní trh, volnočasové a 

sportovní aktivity. 

 

9.9 PKS okna 

V rámci spolupráce proběhla v době letních prázdnin akce, která se konala pro zaměstnance 

podniku PKS holding Ţďár nad Sázavou. V uvedený den byli zaměstnanci rozděleni na skupiny, 

které se střídaly na jednotlivých stanovištích a plnily předem stanovené úkoly z první pomoci. 
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Naši studenti byli figuranty a zároveň byli i hodnotiteli. Součástí tohoto dne byla i přednáška 

první pomoci. Nejlepší skupina zaměstnanců PKS obdrţela od pana ředitele věcný dar. 

 

 

10 Realizované exkurze, přednášky, zájezdy 

10.1 Spirometrie 

Ve čtvrtek 22. 10. 2015 proběhla v rámci předmětu Ošetřovatelská péče v interních oborech 

exkurze na interní ambulanci, která se specializuje na alergologii. Studenti se účastnili 

Spirometrie. 

Spirometrie je vyšetřovací metoda, která zjišťuje vitální kapacitu plic. Jde o neinvazivní metodu, 

která slouţí k diagnostice onemocnění dýchacího systému. 

Studenti měli moţnost si prakticky tuto metodu vyzkoušet a zjistit, jak jejich plíce pracují. 

 

10.2 Biochemická laboratoř 
 

V rámci předmětu Biochemie jsme navštívili Biochemickou laboratoř ve Ţďáře nad Sázavou. 

Studenti byli seznámeni s obecnými poţadavky na odběr vzorků a jejich transport do laboratoře. 

Vedoucí laboratoře nás provedla všemi jejich odděleními a poukázala na jednotlivé vyšetřovací 

metody. Následujících vyšetření se studenti přímo účastnili. 

 

1. odběrová místnost – příjem biologického materiálu 

- čárové kódy – identifikace pacienta 

2. oddělení vyšetření moče – centrifugace 

- vyšetření moče chemicky a mikroskopicky 

3. biochemická laboratoř – analyzátor COBAS-INTEGRA na biochemické vyšetření krve  

- analyzátor AIA 

4. hematologická laboratoř – analyzátor na krevní obrazy 

- mikroskopické vyšetření  
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- koagulometr  

10.3 Den kloubů 

Studenti 1.VOŠZ se v pondělí 12. 10. 2015 zúčastnili akce DEN KLOUBŮ v Nemocnici Nové 

Město na Moravě. V rámci akce vyslechli přednášky na téma Zdravý ţivotní styl. Přednáška 

dietní sestry p. Kašparové a přednáška primáře ortopedického odděleníDoc. Pilného, PhD byla 

velice přínosná pro studenty.  

Na akci měřily naše studentky, P. Karásková a L. Novotná, krevní tlak. Ve stánku VZP si mohli 

zájemci nechat změřit hodnoty svalové hmoty, tuku, pevnosti kostí, váhu a BMI. Ve stánku 

s výţivou pro klouby, si studenti mohli nechat vyšetřit chodidlo na event. plochou nohu. 

10.4 Den zdraví 

Studenti prvního ročníku Vyšší odborné školy zdravotnické se v rámci DNE ZDRAVÍ zúčastnili 

přednášek, které se konaly v chirurgickém pavilonu Nemocnice Nové Město na Moravě. 

Zaujala nás přednáška primáře MUDr. Šťástníka na téma, kdy vzít antibiotika. Poučná byla i 

přednáška epidemiologické sestry Šárky Vidergotové o nejjednodušší prevenci infekčních chorob. 

S jarním stravováním nás seznámila výţivová poradkyně Jarmila Kašparová.  

Na akci se účastníkům měřil krevní tlak a probíhala ukázka samovyšetření prsu. Kdo měl zájem, 

mohl si nechat zkontrolovat, zda má čisté ruce. Na akci byla prezentace produktů lékárny i skladu 

zdravotnických potřeb. Fyzioterapeutky seznamovaly účastníky s preventivními cviky při 

inkontinenci. 

10.5 Dráţďany 

V rámci programu ERASMUS+ a projektu Výzva 56 vycestovaly na podzim 2015 a na začátku 

února 2016 studentky VOŠZ na odbornou stáţ do Dráţďan. Odborné praxe se účastnily 

studentky denní i kombinované formy vzdělávání. 

Studentky VOŠZ zde proţily čtrnáctidenní stáţ na prestiţní klinice Bavaria. Jejich cílem bylo 

zdokonalit se v ošetřovatelské péči a také rozšířit své znalosti odborného německého jazyka. 

Program byl pestrý. Po odborné praxi následovala prohlídka Hygienického muzea a Dráţďan. 

Jeden den pak strávily studentky i vyučující VOŠZ společně ve vzdělávacím centru WAD, kde 

proběhlo školení v rehabilitačních technikách. 

Během pobytu v Dráţďanech se všichni zdokonalili v odborném německém jazyce. Bylo zde 

moţné naučit se mnoho nového, ale zároveň si i uvědomit rozdíly jak mezi českým a německým 

školstvím, tak také mezi oběma zdravotnickými systémy. Přínosné také bylo srovnání reálií obou 

zemí. 
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10.6 Komunikace se zrakově postiţenými 

Dne 17. 3. 2016 proběhla v prostorách školy přednáška na téma Komunikace a práce se zrakově 

postiţenými. Tuto přednášku připravily pracovnice Rané péče. V úvodu byli studenti a ţáci 

seznámeni s náplní práce organizace Rané péče a poté vylslechli příběhy a kazuistiky klientů, 

kteří trpí poruchami zraku. Pracovnice popsaly jednotlivá poškození a ukázaly studentům a 

ţákům pomůcky, které lze pouţít pro práci se zrakově postiţenými. Ţáci si mohli téţ vyzkoušet 

jak vypadá pohled na svět s poruchami zraku. 

 

10.7 Nemocnice Bulovka Praha 

Ve čtvrtek  5. 11. navštívil 1.a 2. ročník vyšší školy Nemocnici na Bulovce v Praze. 

Prohlédli jsme si podzemní nemocnici, která začala být budovaná v roce 1952 a stavba byla 

dokončena o deset let později. Do roku 1990 byla v přísném utajení. Od roku 1991 je 

zpřístupněna. Tato nemocnice je připravena a vybavena na poskytování péče v případě válečného 

napadení či jiných mimořádných situací. Nemocnice má svoji nádrţ na vodu a generátor jako 

záloţní zdroj energie. Ve třech podzemních poschodích jsou umístěny pokoje pro nemocné, 
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včetně intenzivní péče, izolačního boxu pro infekční pacienty, pokoje pro hospitalizované děti. 

Nemocnice disponuje i vlastními operačními sály.  

Po velmi zajímavé prohlídce „podzemky“ exkurze pokračovala na Infekční klinice, která patří 

k největším v ČR. Jednotlivá pracoviště se specializují na terapii infekcí přenášených klíšťaty, 

hepatitid, průjmových onemocnění, nemocných s MRSA a HIV pozitivních. Klinika má vlastní 

operační a porodní sál a také boxy pro zvlášť nebezpečné nákazy jako EBOLA, SARS, MERS aj. 

Exkurze byla velice zajímavá a kaţdý si přivezl nové poznatky. Velké poděkování patří 

veškerému personálu, který se nám ochotně věnoval. 

 

 

10.8 Aquapura, nadační fond Pavla a Moniky Staňkových 

Nadační fond AQUAPURA byl zaloţen v březnu 2011 s cílem podporovat IV. Interní 

hematologickou kliniku Fakultní nemocnice Hradec Králové. Pomáhá pacientům s poruchou 

sráţlivosti krve. 

V rámci pomoci pacientům s poruchou sráţlivosti krve od ledna 2014 rozšířil nadační fond své 

aktivity na celou oblast České republiky. 

Mezi hlavní cíle nadačního fondu  patří - zlepšení péče o pacienty s prodělanou TEN 

- zlepšení prevence TEN 

- odpora výzkumu 

Přednáška byla aktuální a přinesla mnoho nových informací. Zároveň byla rozvinuta spolupráce 

s Nemocnicí v Novém Městě na Moravě. Nemocnici byly předány pro OKLT dva přístroje 

včetně testovacích prouţků. 

 

 

http://szszdar.cz/images/bulovka/WP_20151105_10_35_10_Pro.jpg
http://www.szszdar.cz/images/bulovka/WP_20151105_10_59_22_Pro.jpg
http://www.szszdar.cz/images/bulovka/WP_20151105_12_22_40_Pro.jpg
http://www.szszdar.cz/images/aquapura/2.jpg
http://www.szszdar.cz/images/aquapura/3.jpg
http://www.szszdar.cz/images/aquapura/4.jpg
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10.9 Neviditelná výstava Praha 

Během výstavy studenti získali nejen velké mnoţství informací o nevidomých, o lidech s různou 

formou poruchy zraku, ale i osobní zkušenost s tím, jaké pocity zaţívají nevidomí v běţném 

ţivotě, kdyţ nemohou pouţít zrak k poznávání okolí. Vyzkoušeli si, ţe i kdyţ zrak chybí, tak 

ţivot nekončí a lze ho plnohodnotně proţít, i kdyţ s určitými obtíţemi či nesnázemi. 

Výstavu studenti hodnotili velmi pozitivně, zejména osobní zkušenost, kterou měli moţnost 

proţít.  

Zároveň většina z nich měla velký respekt k nevidomému průvodci. Obdivovali, s jakou lehkostí 

se pohybuje v zatemněných prostorech a jak dokázal zároveň nám všem zúčastněným pomáhat. 

 

10.10 Hospic Rajhrad u Brna 

Studenti druhého ročníku Vyšší odborné školy zdravotnické navštívili v rámci výuky Dům léčby 

bolesti s Hospicem sv. Josefa v Rajhradě u Brna. Tento hospic je největším zařízením v České 

republice, které poskytuje péči pacientům v terminálním stádiu nemoci. 

V úvodu Mgr. Eva Šímová studenty informovala o funkci zařízení, jeho poslání a pacientech, 

kteří mají moţnost být v tomto zařízení hospitalizování. Seznámila je s jednotlivými kategoriemi 

pracovníků, kteří v zařízení pracují. V neposlední řadě se spoustou volnočasových aktivit, které 

pro své pacienty zařízení organizuje. 

V další fázi exkurze měli studenti moţnost si Hospic prohlédnout, pohovořit s personálem i 

pacienty, kteří byli velice vstřícní. 

Návštěva zařízení tohoto typu otevřela studentům nový náhled na terminální stádium nemoci a 

jeho proţívání. Na péči, kde jiţ nejde o klasickou léčbu, ale velkou dávku empatie při 

doprovázení pacienta na konci jeho ţivota. 

 



17 

 

11 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

11.1 Školení BOZP a PO 

BOZP a PO absolvovali všichni pedagogové. Byly provedeny laické kontroly BOZP a kaţdý 

měsíc kontrola stavu PO. 

Studenti byli proškoleni BOZP a PO ve škole na začátku školního roku. Specifická školení 

proběhla před kaţdou exkurzí. Před zahájením ošetřovatelské a odborné praxe byli studující 

proškoleni bezpečnostním technikem panem Štursou. 

Kaţdé školení bylo evidováno. Kontrola pouţívání ochranných pracovních prostředků byla 

provedena. 

11.1.1 Očkování proti virové hepatitidě typu B 

Byla provedena kontrola očkovacích průkazů u studentů a proběhlo řádné očkování i přeočkování 

studujících 1. ročníku, kteří nebyli očkování. 

11.1.2 Preventivní lékařské prohlídky 

Preventivní prohlídky zaměstnanců školy i studujících byly průběţně kontrolovány a zajištěny. 

12 Pracoviště odborné praxe 

Se všemi uvedenými organizacemi navázala škola smluvní vztah pro realizaci odborné praxe: 

Centrum sociálních sluţeb, Tišnov 

Domov sv. Josefa v Ţirči 

Dům pečovatelské sluţby, Bystřice nad Pernštejnem 

Dům pečovatelské sluţby, Tišnov 

Domov pro seniory, Předklášteří 

Dětská psychiatrická léčebna, Velká Bíteš 

Dům pečovatelské sluţby, Polná 

Domov pro seniory, Předklášteří 

Denní centrum pro děti, Ţďár nad Sázavou 

Dermatovenerolog MUDr. Jiří Horčička, Hlinsko v Čechách 

Domov pro seniory, Mitrov 

Domov pro seniory, Pelhřimov 

Domov seniorů Drachtinka, Hlinsko 

Dům klidného stáří, Ţďár nad Sázavou 

DD, Velká Bíteš 

Farní charita, Hlinsko 

FN Na Bulovce, Praha 
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FN Bohunice Brno 

FN USA Brno 

Farní charita, Litomyšl  

Charitní domov, Moravec 

Koţní ambulance, Marie Dvořáčková, Bystřice nad Pernštejnem 

Litomyšlská nemocnice, a.s. 

Mateřská škola Mozaika, Jihlava 

Mateřská škola, Veselská Ţďár nad Sázavou 

Masarykův onkologický ústav, Brno 

NADOSAH – NZDM a CP, Bystřice nad Pernštejnem 

Nemocnice Jihlava 

Nemocnice sv. Zdislavy Mostiště 

Město Polná – Pečovatelská sluţba 

Nemocnice Břeclav, p.o. 

Nemocnice Chrudim 

Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o. 

Nemocnice Prostějov 

Nemocnice Svitavy 

Nemocnice Tišnov, p.o. 

Novoměstské sociální sluţby, Nové Město na Moravě 

Oblastní charita, Bystřice nad Pernštejnem 

Oblastní charita, Jihlava 

Oblastní charita, Nové Město na Moravě 

Oblastní charita, Červený Kostelec 

Oblastní charita, Tišnov, p.o. 

Oblastní charita, Ţďár nad Sázavou 

Pardubická krajská nemocnice, a.s., Pardubice 

Poliklinika Velká Bíteš, MUDr. Svatopluk Horek 

PONORKA – centrum prevence, Ţďár nad Sázavou 

Praktický lékař MUDr. Tomáš Trávníček, Bystřice nad Pernštejnem 

Praktický lékař MUDr. Milan Lukáš, Dolní Roţínka 

Praktický lékař MUDr. Miloš Sláma, Morašice 

Praktický lékař MUDr. Danica Drahošová, Tišnov 

Praktický lékař MUDr. Jana Jeřábková, Tišnov 

Praktický lékař MUDr. Marie Pláteníková, Velké Pavlovice 

Praktický lékař MUDr. Marie Jurdová, Ţďár nad Sázavou 
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Praktický lékař MUDr. František Koukal, Ţďár nad Sázavou 

Praktický lékař MUDr. Jiří Krejčík, Ţďár nad Sázavou 

Praktický lékař MUDr. Naděţda Prokšová, Ţďár nad Sázavou 

Praktický lékař MUDr. Marie Quandtová, Ţďár nad Sázavou 

Praktický lékař MUDr. Eva Kubánková, Tišnov 

Praktický lékař MUDr. Jaroslav Bednář, Ţďár nad Sázavou 

Praktický lékař MUDr. Jiří Simon, Ţďár nad Sázavou 

Praktický lékař pro děti a dorost MUDr. Eva Bartovičová, Brno 

Praktický lékař pro děti a dorost MUDr. Miluše Sáblíková, Bystřice nad Pernštejnem 

Praktický lékař pro děti a dorost MUDr. Dalibora Kadlecová, Havlíčkův Brod 

Praktický lékař pro děti a dorost MUDr. Pavel Vacovský, Jimramov 

Praktický lékař pro děti a dorost MUDr. Hana Bendáková, Křiţanov 

Praktický lékař pro děti a dorost MUDr. Jana Pilařová, Litomyšl 

Praktický lékař pro děti a dorost MUDr. Jarmila Beňová, Litomyšl 

Praktický lékař pro děti a dorost MUDr. Eva Mátlová, Nové Město na Moravě 

Praktický lékař pro děti a dorost MUDr. Vojtěch Klimecký, Radostín nad Oslavou 

Praktický lékař pro děti a dorost MUDr. Naďa Lamplotová, Svratka 

Praktický lékař pro děti a dorost MUDr. Marie Kroupová, Bystřice nad Pernštejnem 

Praktický lékař pro děti a dorost MUDr. Marie Petrášová, Osová Bítýška 

Praktický lékař pro děti a dorost MUDr. Kristina Stalmachová, Tišnov 

Praktický lékař pro děti a dorost MUDr. Marie Košťálová, Ţďár nad Sázavou  

Praktický lékař pro děti a dorost MUDr. Marie Košťálová, Ţďár nad Sázavou 

Praktický lékař pro děti a dorost MUDr. Boţena Slámová, Ţďár nad Sázavou  

Psychiatrická nemocnice, Jihlava 

Psychiatrická nemocnice, Havlíčkův Brod  

Sdruţení Nové Město na Moravě o.s. 

SPEKTRUM – centrum prevence, Ţďár nad Sázavou 

Seniorpenzion FIT, Ţďár nad Sázavou 

Sociální sluţby města Ţďár nad Sázavou 

Sociální sluţby města Havlíčkův Brod 

Ústav sociální péče, Křiţanov 
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13 Poděkování studentům 

Váţenápaníředitelko, 

jmenuji se Lubomír Śula. V době od 8. dubna do 13. května jsem byl hospitalizován v 

novoměstské nemocnici po mozkové mrtvici na oddělení neurologie. Mrtvice postihla levou 

částtěla, tedy ruku a nohu a jiţ v nemocnici jsem začal rehabilitovat. Nyní jsem v léčebné v 

Košumberku. Jiţ v nemocnici se začal můj stav lepšit, začal jsem pomalu i chodit o holi a zde se 

situace dále lepší. 

Pročvámvlastněpíši. Jsem ještěpoměrně mlady člověk, je mi 51 let. Doposud jsem ţil velmi 

aktivníţivot. Například jsem doposud působil na téměřpadesátcedětskýchtáborů, více neţ deset 

let působil jako ředitel domu dětí a mládeţe, předtím jako vychovatel v 

domověmládeţejednéstředníškoly. Aktuálně se podílím na neziskovévzdělávacíaktivitě, kteráje 

zaměřená na osudy ţidovskýchdětí v dobědruhésvětovéválky. 

Situace v souvislosti s mou diagnózou pro mne byla tedy velmi těţká. Dobra náladastřídala 

pesimismus a beznaděj a to presto, ţe mi rodina poskytovala a poskytuje maximální podporu.Vše 

se změnilo, kdyţ se na oddělení objevili vaši studenti. I manţelka se podivovala, kde se najednou 

vzalo tolik optimismu a dobrénálady, coţ mi vydrţelo doposud. Ne, ţe by sestřičky na oddělení 

byly nepříjemné, ale přece jen vaši studenti čišelinadšením, rozdávaliúsměvy, ţádná pomoc jim 

nebyla cizí, aťuţšlo o pomoc s jídlem, převlekánímči hygienou. K tomu všemupřidali slova 

podpory, pochopeni a i docela obyčejnéhopopovídaní. Jejich přístup byl ve všech ohledech 

naprosto profesionální a po psychickéstránce mne ti studenti prostě postavili na nohy.Rád bych 

tedy vyjádřilsvůj obdiv a respekt k vašíškole, ţevychovávátakovébudoucízdravotníky. Víte, 

občasbubláme na mladou generaci, ţe je takováčijiná. Na základězkušenosti s vašimi studenty 

budu muset podobnéobrblanípřehodnotit. Můţete být na své studenty pyšná, oni mohou byt pyšní 

na sebe. To jim prosímvyřiďte. Zároveňprosím, abyste toto mésdělenípředala i třídnímučitelům 

studentu, čivedoucím praxe, pokud v systému VOS takové funkce existuji. Nevím, o kterévaše 

studenty se vlastně jedná. Nejvíce péče a kaţdodennídobrénálady mi dávala Veronika Chylíková. 

Velmi profesionálně a s úsměvem na rtech ke všemupřistupoval Petr Pazour. Empatii, 

ohleduplností, vtipem nešetřily Petra Karásková, Šarlota Eichlerová, Jana Sobotková a Anna 

Křesťanová. 

Mějtehezké dny a ať se dařívašípráci. 

S úctou. 

Lubomír Śula 

 

 

http://www.szszdar.cz/publicita-skoly-napsali-o-nas/190-podekovani-studentum
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Váţená paní magistro, 

tímto bych chtěla pochválit Vaši studentku Jitku Krejčovou, která byla v našem zařízení na 

praxi.Je velice šikovná a pečlivá a má velmi pěkný vztah k pacientům a zdravotnickému 

personálu. 

S přáním pěkného dne 

Bc. Jana Bibrová  

hlavní sestra  

Dům Zdraví spol. s.r.o  

Poříčí 11  

Velké Meziříčí  

594 01 

 

 

Dobrý den,  

děkujeme Vám za zprostředkování besedy v naší MŠ, kterou studentky dětem připravily. Byly 

velice šikovné a měly vše připravené (obrázky, pomůcky). 

Dokázaly děti zaujmout a zaktivizovat ke spolupráci.  

 

Těšíme se na další spolupráci.  

Za kolektiv MŠ Brodská R. Ondráčková 

 

 

 

  

https://email.seznam.cz/download/j/sL9r9ZN279DnJ45efzfim3uptzcMn6JoxCz5E-r8URxrIZgNvSrz1PZlOG8C8UT7P31Qhyk/20160321_095250.jpg
https://email.seznam.cz/download/j/rrlmWjBueHuig0vry5gvfOby8pjuc1cVGUtr68ETkAHTnjtouHGu83uO_dAHmoncoqYV6Cw/DSCN1212.jpg
https://email.seznam.cz/download/j/hrtn9Ns-sDlmJhp8ACOBGtzoVDZEujlx6vjzz7IIU9A0ihdFkmsQVVGkW27dsOd6WLxzhsY/DSCN1191.jpg
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Dobrý den. 

Od 28.2. do 8.3. 2016 jsem byla hospitalizovaná na gynekologii. Musím moc pochválit studentky 

2. ročníku VOŠ. Jmenovitě Raneckou Marii, Donátovou Simonu, Krejčovou Luciia Krištofovou 

Marcelu. Starali se o mě po operaci na JIP a potom i na standartním oddělení. Chovaly se téměř 

jako profesionálky – ochotné, usměvavé, prostě věděly co dělat, nic pro ně nebyl problém. Po 

oddělení pobíhaly jedna radost, nebylo vidět, ţe by se práci vyhýbaly nebo někde 

postávaly.Takhle si představuji budoucí sestřičky, opravdu mě svým přístupem milepřekvapily. 

Můţete na ně být pyšné a pochválit je.Ode mě uţ pochvalu dostaly. 

 

Ještě jednou děkuji za jejich skvělou péči a ať se Vám všem daří. 

Ivana Slavíčková  
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14 Seznam příloh 
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Příloha 2: Přehled témat absolventských prací 
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Příloha 1 

Přehled nákladů a výnosů za školní rok 2015/2016 (v Kč na 2 des. Místa) 

Spotřeba materiálu celkem 67 591,20 

Spotřeba energie celkem 94 032,89 

Opravy a udrţování celkem 89 944,00 

Cestovné celkem 12 774,02 

Náklady na reprezentaci celkem 1 652,00 

Ostatní sluţby celkem 440 566,94 

Mzdové náklady celkem 2 560 774,00 

Zákonné sociální pojištění celkem 785 600,00 

Jiné sociální pojištění celkem 9 139,00 

Zákonné sociální náklady celkem 36 643,00 

Pojistné celkem 18 845,38 

Odpisy dlouhodobého majetku celkem 44 064,00 

Náklady z drobného dlouhodobého majetku celkem 136 736,20 

Kurzovní ztráty celkem 7 065,99 

Náklady celkem  4 305 428,62 

Výnosy z prodeje sluţeb celkem 471 370,00 

Ostatní výnosy z činnosti celkem 50 683,50 

Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů celkem 3 818 352,78 

Výnosy celkem 4 340 406,28 

Hospodářský výsledek  34 977,66 

  



25 

 

Příloha 2 

Kritéria stanovená pro přijímací řízení denního studia oboru53–41–N/1. Diplomovaná 

všeobecná sestra pro školní rok 2016/2017 

Přijímací zkouška se nekoná. 

Uchazeč doloţí maturitní vysvědčení a zdravotní způsobilost ke vzdělávání v daném oboru. 

Pořadí uchazečů pro přijetí se stanoví na základě bodového ohodnocení prospěchu uchazeče ze 

střední školy ukončené maturitní zkouškou. 

Body se přidělují:  

1. za průměrný prospěch ve 2. pololetí předposledního ročníku střední školy – p1 

2. za průměrný prospěch v 1. pololetí posledního ročníku střední školy – p2 

Do průměrného prospěchu se nezapočítává známka z chování. Průměrný prospěch se 

zaokrouhluje na dvě desetinná místa. 

Celkový počet získaných bodů 






 


2
5 21 pp

b *100 

Maximální počet získaných bodů je 400. 

Při shodném celkovém počtu bodů, na místech rozhodných pro přijetí, rozhodne o přijetí 

uchazeče známka nebo průměrný prospěch ze střední školy, kde byla vykonána maturitní 

zkouška:  

1. lepší známka z českého jazyka v 1. pololetí posledního ročníku 

2. lepší známka z českého jazyka ve 2. pololetí předposledního ročníku  

3. lepší průměrný prospěch v 1. pololetí posledního ročníku  

4. lepší průměrný prospěch ve 2. pololetí předposledního ročníku  

5. lepší průměrný prospěch v 1. pololetí předposledního ročníku 

6. lepší průměrný prospěch z maturitního vysvědčení 

Minimální počet uchazečů pro otevření oboru je 18.  

Přijetí ke studiu 

Na základě celkového počtu dosaţených bodů se stanoví pořadí, podle kterého budou uchazeči 

přijati. Uchazeč doloţí ověřenou kopii maturitního vysvědčení ze střední školy nejpozději  

do 20. 6. 2016. 
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Kritéria stanovená pro přijímací řízení kombinovaného studia  

oboru53–41–N/1. Diplomovaná všeobecná sestra pro školní rok 2016/2017 

Přijímací zkouška se nekoná.  

Uchazeč doloţí maturitní vysvědčení a zdravotní způsobilost ke vzdělávání v daném oboru. 

Pořadí uchazečů pro přijetí se stanoví na základě bodového ohodnocení prospěchu uchazeče ze 

střední školy ukončené maturitní zkouškou. 

Body se přidělují:  

Za průměrný prospěch v 1. pololetí posledního ročníku střední školy – p1 

Do průměrného prospěchu se nezapočítává známka z chování. Průměrný prospěch se 

zaokrouhluje na dvě desetinná místa. 

Celkový počet získaných bodůb = (5 – p1) *100  

Maximální počet získaných bodů je 400. 

Při shodném celkovém počtu bodů, na místech rozhodných pro přijetí, rozhodne o přijetí 

uchazeče známka nebo průměrný prospěch ze střední školy, kde byla vykonána maturitní 

zkouška: 

1. lepší známka z českého jazyka v 1. pololetí posledního ročníku 

2. lepší známka z cizího jazyka v 1. pololetíposledního ročníku 

3. lepší známka z českého jazyka ve 2. pololetí předposledního ročníku  

4. lepší známka z cizího jazyka ve 2. pololetípředposledního ročníku 

5. lepší průměrný prospěch ve 2. pololetí předposledního ročníku 

6. lepší průměrný prospěch z maturitního vysvědčení 

Minimální počet uchazečů pro otevření oboru je 18.  

Přijetí ke studiu 

Na základě celkového počtu dosaţených bodů se stanoví pořadí, podle kterého budou uchazeči 

přijati. Uchazeč doloţí ověřenou kopii maturitního vysvědčení ze střední školy. 
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Příloha 3 

Absolventské práce 2015–2016, DVS – 53-41-N/1. denní studium 

STUDENTKA TÉMA PRÁCE VEDOUCÍ PRÁCE OPONENT 

Buršíková Tereza OP u pacientky s endomeriózou (Kasuistika) MUDr. Bartošík Stanislav Mgr. Coufalová Iva 

Císařová Andrea Informovanost o dentální hygieně (P-V práce) Bc. Pospíchalová Soňa, DiS. Mgr. Fišerová Lenka 

DohnalováMarie Černý kašel (P-V práce) MUDr. Bělohlávková Romana MUDr. Krábková Irena 

Doleţalová Dana Refrakční vady zraku u dětí a jejich korekce (P-V práce) MUDr. Vencálková Alice Mgr. Lysá Pavlína 

HájkováDenisa Alkoholismus populace (P-V práce) Poţárová Věra Mgr. Bednářová Petra 

Holá Pavlína Stresová inkontinence u ţen (edukace pacientek) Bc. Ţídková Barbora Mgr. Střechová Petra 

Hrubá Lucie Proočkovanost proti rakovině děloţního čípku (P-V práce) Mgr. Meixnerová Jitka Mgr. Nováková Radana 

Illíková Magdalena 
Infekční onemocnění způsobené bakterií clostridium perfringens 

(P-V práce) 
Laplotová Kadlecová Marcela Mgr. Chvátalová Dagmar 

Kozáková Kateřina OP u pacienta s deficitem alfa-1 antitrypsinu (kasuistika) MUDr. Derner Václav Mgr. Bednářová Petra 

Krábek Ondřej OP u pacienta s klíšťovou encefalitidou (kasuistika) MUDr. Krábková Irena Mgr. Střechová Petra 

Musilová Jana Astma bronchiále (edukace pacienta) Novotná Hana, DiS. Mgr. Janíčková Jitka 

Němcová Ivana Komunikace se zrakově postiţenými (edukace veřejnosti) Novotná Hana, DiS. Mgr. Lysá Pavlína 

Novotná Veronika OP u pacienta s atroskopií ramene (kasuistika) Šebková Petra DiS. Mgr. Fišerová Lenka 

Prášková Markéta OP u pacientky s Aplastickou anémií (kasuistika) Novotná Hana, DiS. Mgr. Janíčková Jitka 

Šlancarová Nikola OP u pacienta s popáleninami (kasuistika) Ing. Melicharová Marie PhDr. Holubová Václava 

TomanováJana 
Soukromá terénní záchranná sluţba Milovy (edukace laické 

veřejnosti) 
Ing. Pecha Michal Mgr. Holemářová Iva 

Tlustoš Jakub OP u pacienta s karcinomem prostaty (kasuistika) Bencová Lenka, DiS. Mgr. Ošťádalová Iva 

Vašková Klára Touretteův syndrom (edukace pacienta a jeho rodiny) MUDr. Tatíčková Květoslava Mgr. Nováková Radana 

Veselská Lenka Zánět vnitřních a zevních rodidel (edukace veřejnosti) Svobodová Magda Mgr. Coufalová Iva 

ZajíčkováPetra OP u pacienta s artroskopií zápěstí (kasuistika) Mgr. Košťálová Vlasta Mgr. Zapletalová Věra 

Zapletalová Lenka Naše škola očima sociálních partnerů (P-V práce) PhDr. Holubová Václava Mgr. Ošťádalová Iva 
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Absolventské práce 2015–2016, DVS – 53-41-N/1. kombinované studium 

STUDENTKA TÉMA PRÁCE VEDOUCÍ PRÁCE OPONENT 

Havlová Hana 

Poskytovaná hygienická péče a její úroveň u 

nesoběstačných nemocných ve zdravotnických zařízeních 

(P-V práce) 

Mgr. Wasserbauer Lukáš Mgr. Fišerová Lenka 

Jelínková Iveta Kvalita ţivota ţen během menopauzy (P-V práce) Svobodová Magda Mgr. Coufalová Iva 

Jelínková Lenka Prevence prostitutek (P-V práce) Rašovská Eva, DiS. Mgr. Střechová Petra 

Kaňková Eva 
Edukace pacienta o antikoagulační léčbě (edukace 

pacienta) 
Havlíková Petra, DiS. Mgr. Lysá Pavlína 

Kobíková Darina 
Kvalita ţivota seniorů ţijících v ústavním zařízení (P-V 

práce) 
Mgr. Broţ Oldřich Mgr. Fišerová Lenka 

Kolouchová Jana 
Preventivní prohlídky u praktického lékaře pro dospělé 

(P-V práce) 
MUDr. Kovář Ivan MUDr. Krábková Irena 

Kudiovská Marie Systémová trombolýza na iktové jednotce (kasuistika) Mgr. Vetešníková Soňa Mgr. Ošťádalová Iva 

Kunstmüllerová 

Iveta 
Erektivní dysfunkce u muţů (P-V práce) Mgr. Sobotková Hana Mgr. Chvátalová Dagmar 

Mičolová Dominika 
Transsexualita – vězení ve vlastním těle (časosběrná 

kasuistika) 
Matulová Libuše, DiS. Mgr. Nováková Radana 

Nováková Kateřina Baby blues a poporodní deprese (P-V práce) Svobodová Magda Mgr. Ošťádalová Iva 

Nováková Tereza 

OP u pacienta s Ebolou zaměřený na edukaci všeobecných 

sester, které pracují na infekčním oddělení v Jihlavské 

nemocnici (edukace všeobecných sester) 

Kalábová Miroslava Mgr. Nováková Radana 

Partyková Lucie 
Psychomotorický vývoj dítěte do jednoho roku ţivota 

(edukace rodičů) 
Bc. Machová Nikola Mgr. Holemářová Iva 

Pecinová Martina 
Dobrovolnictví v nemocnici, klady a zápory dobrovolnictví 

 (P-V práce) 

Mgr. et Mgr. Velebová 

Zuzana 
Mgr. Střechová Petra 

Plachá Marcela 
Parkinsonova nemoc u klientky v domově pro seniory 

(kasuistika) 
Mgr. Bednářová Petra Mgr. Janíčková Jitka 

Rašková Alena 
Edukace adolescenta při skoliotickém poškození páteře 

(edukace pacienta) 
Mgr. Potocká Jana PhDr. Holubová Václava 

Šopfová Irena Edukace pacienta před anestezií (P-V práce) Mgr. Koutecký Vladimír Mgr. Bednářová Petra 
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Výroční zprávu projednala a schválila školská rada SZŠ a VOŠZ Ţďár nad Sázavou 13. 10. 2016. 


