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DVS1 Aplikace ošetřovatelských modelů/teorií v ošetřovatelské praxi 

(PhDr. Potužáková) 

DVS2  Informovanost NLZP o Národním registru zdravotnických pracovníků 

(PhDr. Potužáková) 

DVS3 Dobrovolník ve zdravotnických zařízeních z pohledu NLZP (Mgr. Müllerová) 

DVS4 Analýza dodržování standardů ošetřovatelské péče na lůžkových odděleních 

nemocnice (Mgr. Koubová) 

DVS5 Rozdíly v pojetí ošetřovatelského procesu ošetřovatelským personálem 

(Mgr. Koubová) 

DVS6 Analýza vlivu médií na vnímání sesterské profese společností (Bc. Holub) 

DVS7 Výkon profese sestry v intenzivní péči a její vliv na intimní život (Bc. Holub) 

DVS8 Interpersonální vztahy a jejich projekce do kvality poskytování ošetřovatelské 

péče (Bc. Holub) 

DVS9 Aplikace holistického přístupu ke klientovi v praxi (Mgr. Lahmerová) 

DVS10 Saturace potřeb u pacientů s idiopatickými střevními záněty (Mgr. Lahmerová) 

DVS11 Ošetřovatelská kazuistika pacientů s kompartment syndromem (Mgr. Vernerová) 

DVS12 Vliv komunikačních dovedností sestry na stav pacienta (Mgr. Vernerová) 

DVS13 Východiska ošetřování ran v primární péči (Mgr. Vernerová) 

DVS14 Analýza postoje sester v klinické praxi k praktikujícím studentům zdravotnických 

škol (Mgr. Jeníčková) 

DVS15 Specifika potřeb u pacientů po cévní mozkové příhodě (Mgr. Jeníčková) 

DVS16 Komparace zvládání psychické zátěže u mužů a žen pracujících ve zdravotnictví 

(Mgr. Bicanová) 

DVS17 Faktory ovlivňující spokojenost studentů při realizaci ošetřovatelské praxe 

(Mgr. Bicanová) 



DVS18 Návrh edukačního materiálu pro pacienty s vybraným onemocněním 

(Mgr. Hordějčuková) 

DVS19 Kvalita života po akutním infarktu myokardu (Bc. Šilhavíková) 

DVS20 Prvky preanalytické fáze odběrů krve ovlivnitelné sestrou a jejich dodržování 

v praxi (Mgr. Šrámková) 

DVS21 Kvalita poskytovaných informací před plánovaným ortopedickým výkonem 

(Mgr. Dubová) 

DVS22 Edukace pacientů při léčbě v hyperbarické komoře (Mgr. Dubová) 

DVS23 Analýza kvality přijímacího procesu u plánovaných hospitalizací 

(Mgr. Pješčáková) 

DVS24 Analýza kompetencí sestry pro práci v mobilním iktovém týmu (Mgr. Pješčáková) 

DVS25 Staniční sestra jako lídr na ošetřovací jednotce (Mgr. Elexová) 

DVS26 Úskalí účelových reakcí pacientů při práci sestry (Mgr. Elexová) 

DVS27 Možnosti skupinové péče při zachování kompetencí zdravotnických pracovníků 

(Mgr. Elexová) 

DVS28 Spirituální potřeby pacienta v terminálním stadiu (Mgr. Zdvořáková) 

 


