
 

 Vyšší zdravotnická škola   

Vzdělávací 

program: 
Diplomovaná všeobecná sestra  53-41-N/1. 

Název modulu: Odborná praxe  Kód modulu: P- ODP 01 

Nominální délka: 38 týdnů praxe Počet kreditů: 41 

Typ modulu: Povinný - praktický Platnost  od: 1.9.2007 

Vstupní 

předpoklady: 

Absolvování modulů – průběžně: P-OSP 01, P-OSE 01, P-VKZ, 

P-KOO 01, P-LAJ 01, P-VYC 01, P-ANF 01, P –KLP 01,  

P- POO 01, P-VYP 01, P-SOP 01, P-ZDP 01,  P-BFY 01, P-IKT 01, P-

PAP 01, P-RAD 01, P- ETO 01, P-PPM 01, P – MEO 01, P-OPR 01,  

Stručná anotace vymezující cíle: 

Modul je koncipován jako praktický, který tvoří klíčovou složku přípravy sester. Cílem 

modulu je vést studenty k poskytování komplexní ošetřovatelské péče metodou 

ošetřovatelského procesu. Odborná praxe probíhá v přirozených podmínkách pracovišť 

poskytujících zdravotní,  sociální a terénní péči. Praxe se odehrává ve velmi komplexním 

sociálním prostředí a poskytuje příležitost k tomu, aby se studenti naučili propojovat 

kognitivní, psychomotorické a afektivní dovednosti. Tím se stávají kompetentnější k tomu, 

aby své dosavadní znalosti, dovednosti, postoje a hodnoty dokázali použít v konkrétních 

klinických situacích a reagovat na individuální potřeby klienta, pacienta.  

Praxe probíhá pod vedením učitele ošetřovatelství, zdravotnického pracovníka – všeobecné 

sestry nebo mentora ze zdravotnického zařízení. 

Odborná praxe je realizovaná  skupinově nebo individuálně na základě smlouvy uzavřené 

mezi školou a zdravotnickým nebo jiným zařízením. 

 

Předpokládané výsledky modulu: 

Student poskytuje komplexní ošetřovatelskou péči o klienta/pacienta metodou 

ošetřovatelského procesu v rozsahu činností kompetence všeobecné sestry 

 

Obsah modulu: 

 

Pracoviště odborné praxe: 

Odbornou praxi na níže uvedených pracovištích realizovat v doporučeném minimálním 

rozsahu. Při výběru pracovišť odborné praxe v jednotlivých ročnících postupovat v souladu 

s odučenými moduly. 

 

Pracoviště prevence ( krizová centra, poradenská centra,..)                   1 týden 

Interní oddělení                                                                                       6 týdnů 

Chirurgické oddělení ( ambulance, operační sály )                                6 týdnů 

Neurologické oddělení                                                                            2 týdny 

Geriatrické oddělení                                                                                2 týdny 

Psychiatrickéodělení(ambulance),gerontopsychiatrickéoddělení           4 týdny                            

Onkologické oddělení                                                                             2 týdny 

Gynekologicko – porodnické oddělení                                                   2 týdny 

Dětské oddělení                                                                                       2 týdny 

Pracoviště akutní péče ( akutní příjem, JIP, ARO, DJ,..)                       3 týdny 

Zařízení následné péče ( LDN, D pro seniory, hospic,..)                       2 týdny 

Zařízení terénní péče ( agentury domácí péče )                                      1 týden 

Pracoviště dle výběru školy ( podle zájmu studenta, podle zaměření  



absolventské práce, podle regionálních podmínek,  

zahraniční stáže, atd..)                                                                             5 týdnů 

 

 

1. ročník  
Praxe je  orientovaná na filosofii zdraví v ošetřovatelství, koncepci uplatňování zdraví, 

prevenci onemocnění primární a sekundární. Studenti se učí vyhodnotit prostředí (materiální a 

sociální) ve které lidé žijí, identifikovat rizika pro jejich zdraví, učí se posoudit zdravotní stav 

klienta, pacienta.  

Pozornost je věnována komunikativním dovednostem, efektivní komunikaci ve standardních 

situacích a umění naslouchat. Studenti si osvojují a upevňují ošetřovatelské intervence 

související s uspokojováním individuálních potřeb, učí se zhodnotit aktuální zdravotní stav 

klienta, pacienta na základě fyzikálního vyšetření, identifikovat základní potřeby klientů, 

pacientů, identifikovat rizikové pacienty a aplikovat preventivní opatření. Pracují 

s ošetřovatelskou dokumentací, upevňují ošetřovatelské intervence  v souvislosti 

s uspokojováním individuálních potřeb. 

 

 

 2. ročník  

Odborná praxe se orientuje na oblast  sekundární a terciární prevence. Studenti ošetřují 

skupinu klientů, pacientů metodou ošetřovatelského procesu, spolupracují s ošetřovatelským 

týmem, pracují s ošetřovatelskou dokumentací, upevňují si schopnosti a praktické dovednosti 

v souvislosti se zhodnocením zdravotního stavu klienta, pacienta, identifikují deficity potřeb a 

plánují ošetřovatelské intervence na jejich eliminaci, upevňují si ošetřovatelské intervence 

v souvislosti s diagnostickými a terapeutickými postupy, monitorují klienta, pacienta 

v průběhu vyšetření i po něm, znají riziko komplikací a preventivně jim předcházejí, posilují 

komunikativní dovednosti.  

Studenti se učí poskytovat komplexní péči o klienta, pacienta v jeho původním prostředí, 

posilovat jeho soběstačnost, udržovat kvalitu života na maximální možné úrovni. Učí se 

posoudit stav klienta, pacienta, a to: somatický, psychický a funkční, využívají měřící 

techniky, plánují a realizují intervence zaměřené na prevenci onemocnění a jejich komplikací, 

seznamují se se systémem zdravotních a sociálních služeb, s hospicovým hnutím, učí se 

realizovat paliativní péči, pracují s ošetřovatelskou dokumentací.  

 

 

3. ročník  

Praxe je orientována na oblast primární, sekundární a terciární prevence. Studenti si upevňují 

schopnosti a praktické dovednosti při poskytování individuální ošetřovatelské péče, kterou 

realizují metodou ošetřovatelského procesu na základních  a speciálních ošetřovacích 

jednotkách. Orientují se v okamžicích náhlého a nečekaného postižení zdraví, jsou schopni 

analyzovat vzniklou situaci, upevňují si schopnosti a dovednosti zahájit neodkladnou 

resuscitaci.  

 

Požadavky na pracoviště:  

Pracoviště odborné praxe musí splňovat kriteria v oblasti technického zázemí a kvality 

ošetřovatelské péče celého týmu (ošetřovatelská dokumentace, uplatňování metody 

ošetřovatelského procesu), respektování legislativních požadavků. 

 

Požadavky na mentora:  

Splňuje způsobilost k výkonu povolání v souladu s platnou legislativou, má minimálně 5 let 



praxe v oboru a orientuje se v oblasti pedagogiky. 

Mentor doprovází a podporuje studenta v jeho učebním procesu  v průběhu odborné praxe, a 

to v souladu s náplní pedagogických dokumentů, koordinuje praktickou výuku, spolupracuje 

s učiteli ošetřovatelství, rozšiřuje si teoretické poznatky v oboru ošetřovatelství a pedagogiky, 

zúčastňuje se vzdělávacích seminářů, regionálních konferencí, meetingů zaměřených na 

vedení odborné praxe a její hodnocení. 

 

Doporučené postupy výuky: 

odborná praxe v přímém kontaktu s klientem/pacientem 

konzultace 

řízené samostudium 

 

Způsob ukončení:   Z, ZK 

 

Hodnocení výsledků studentů: 

Obsah a způsob hodnocení studentů jsou definovány v klasifikačním řádu vyšší odborné školy  

a respektují požadavky platných právních dokumentů o vyšším odborném vzdělávání. 

 

Doporučená literatura: 

DOENGES, E. – MOORHOUSE, M. Kapesní průvodce sestry. Praha: Grada, 2001. ISBN 

80-247-0242-8.  

MAREČKOVÁ, J.-JAROŠOVÁ, D. NANDA domény v posouzení a diagnostické fázi 

ošetřovatelského procesu.Ostrava: Ostravská univerzita, 2005, ISBN 80-7368-058-0 

TRACHTOVÁ, E. Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu. Brno: IDVZP, 2001. 

ISBN 80-7013-324-4. 

další literatura dle praxe na aktuálním pracovišti 

 

 

 

 


