
VOŠ DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA 

Návrhy témat k absolventským pracím 2021/2022 

 

Mgr. Věra Hordějčuková 

1. Použití hodnotících technik všeobecnou sestrou v ošetřovatelské praxi 

2. Interpersonální vztahy na pracovišti 

3. Syndrom vyhoření u NELZP na lůžkovém oddělení 

4. Celoživotní vzdělávání všeobecných sester jako osobnostní rozvoj 

5. Informovaný souhlas před operací (plánovanou x akutní) a jeho porozumění 

pacientem 

6. Vnímání prestiže profese všeobecné sestry společností v ČR 

7. Všeobecná sestra jako autor tvorby edukačního materiálu pro pacienty (s 

onemocněním …) 

8. Pochybení v práci všeobecné sestry a jeho důsledky 

9. Všeobecná sestra a profesní organizace 

10. Bolest a pacient na interním/chirurgickém pracovišti 

11. Profesní vzdělávání sester pohledem veřejnosti 

12. Problematika ošetřovatelské péče v době pandemie Covid-19 

 

Mgr. Alena Pješčáková 

1. Ošetřovatelská kazuistika pacienta s traumatologickým poraněním páteře 

2. Vývoj konstrukce lůžek ve zdravotnictví a využívání komfortu lůžek ošetřovatelským 

personálem 

3. Kooperace ošetřovatelského personálu s rehabilitačním pracovníkem na lůžkovém 

oddělení 

4. Potřeby jedinců pečujících o nemocné rodinné příslušníky 

5. Nefarmakologické postupy prevence TEN v kompetenci sestry 

 

Mgr. Lenka Bicanová 

1. Etický pohled laické veřejnosti na transplantace 

2. Přístup laické veřejnosti k psychiatricky nemocným klientům 

3. Sepse dříve a dnes 

4. Terapie ran metodou kontrolovaného podtlaku 

5. Nové trendy v péči o operační rány 

6. Syndrom karpálního tunelu – nemoc počítačové generace 

7. Halux valgus jako důsledek módních trendů 

 



Mgr. Hana Elexová 

1. Možnosti skupinové péče při zachování kompetencí zdravotnických pracovníků 

2. Supervize jako pomoc ne hrozba 

3. Organizace práce sester v ambulantní ošetřovatelské péči 

4. Problémový pacient – komunikační dovednosti sester 

5. Intoxikovaný pacient na standardním oddělení 

 

Mgr. Vladimíra Müllerová 

1. Dobrovolník ve zdravotnických zařízeních z pohledu nelékařského zdravotnického 

pracovníka 

2. Komunikace nelékařského zdravotnického pracovníka s rodinnými příslušníky 

hospitalizovaných pacientů 

3. Využití e-learningového vzdělání v celoživotním vzdělávání sester 

4. Péče o pacienty s dysfagií po CMP 

 

Mgr. Irena Dubová 

1. Onkologická prevence 

2. Enterální výživa 

 

Mgr. Radka Jeníčková 

1. Život s epilepsií 

2. Ošetřovatelský proces u pacientů s vybraným onemocněním (Crohnova choroba, 

CMP, TEP,  dialyzovaní pacienti, autoimunitní onemocnění,...) 

3. Vliv chronického onemocnění na život jedince 

4. Specifika ošetřovatelské péče na Covid odděleních 

5. Znalosti sester v péči o NGS, v problematice potransfuzních reakcí, při hodnocení 

bolesti, o  hemodialyzovaného pacienta, o kompetencích ošetřovatelského personálu 

6. Postoje sester v klinické praxi k praktikujícím studentům ošetřovatelství 

 

PhDr. Věra Potužáková 

1. Vztah sestra – lékař (vzájemný respekt,…) 

2. Týmová spolupráce/nespolupráce, konflikty na pracovišti, pracovní atmosféra 

3. Informační nouze ve zdravotnickém zařízení 

4. Očekávání absolventů vzdělávacího programu DVS/očekávání budoucích 

zaměstnavatelů 

5. Aplikace ošetřovatelských modelů/teorií v ošetřovatelské praxi 

6. Celoživotní vzdělávání sester a jeho možnosti po roce 2017 (v návaznosti na 

legislativní úpravy) 



Mgr. Radka Šrámková 

1. Bezpečná aplikace injekcí 

2. Prvky preanalytické fáze odběrů krve ovlivnitelné sestrou a jejich dodržování v praxi 

3. Ošetřovatelská problematika u nemocných s PEG (kvalitativní výzkum) 

4. Problematika kuřáctví ve zdravotnické profesi 

 

 

Vlastní téma, které souvisí s problematikou DVS, je možné zvolit po dohodě 

s jednotlivými vyučujícími VOŠ. 

 


