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ČÍSLO NÁZEV ABSOLVENTSKÉ PRÁCE 
DOPORUČENÝ 

VEDOUCÍ PRÁCE 

DVS1 
Analýza vědomostí všeobecných sester o činnostech na krajském zdravotnickém operačním středisku 

v Ústeckém kraji 
Mgr. Bicanová 

DVS2 Analýza úrazů v chirurgické ambulanci v Karlovarském kraji Mgr. Bicanová 

DVS3 Specifika ošetřovatelské péče u pacientů s perkutánní endoskopickou gastrostomií Mgr. Dubová 

DVS4 Specifika podávání rizikových léků Mgr. Dubová 

DVS5 Analýza ošetřovatelských intervencí u pacientů se suicidálními tendencemi Mgr. Elexová 

DVS6 Postoj všeobecných sester k psychiatrické reformě v České republice Mgr. Elexová 

DVS7 Uniforma jako symbol sesterské profese a vliv na profesionální image sestry  Bc. Fuksová 

DVS8 Využití elektrokardiogramu v neurologii v závislosti ke vzniku cévní mozkové příhody Bc. Holub 

DVS9 Zkušenosti nelékařských zdravotnických pracovníků  a pacientů se spánkem v průběhu hospitalizace Mgr. Hordějčuková 

DVS10 Hospicová péče z pohledu pečujících rodinných příslušníků Mgr. Hordějčuková 

DVS11 Specifika péče o dárce orgánů z pohledu sestry Mgr.Jeníčková 



DVS12 Postupy všeobecných sester při mimořádných událostech Mgr. Jeníčková 

DVS13 Dostupnost domácí hemodialýzy jako pokrok zlepšující kvalitu života pacientů Mgr. Jeníčková 

DVS14 Vzdělávání sester v České republice a Spolkové republice Německo z pohledu studentů Mgr. Koubová 

DVS15 Specifika pracovní zátěže všeobecných sester na lůžkovém oddělení Mgr. Lahmerová 

DVS16 Pracovní úrazy v souvislosti s poskytováním zdravotní péče Mgr. Müllerová 

DVS17 Vývoj konstrukce lůžek ve zdravotnictví a využívání komfortu  lůžek ošetřovatelským personálem Mgr. Pješčáková 

DVS18 Nefarmakologické postupy prevence tromboembolické  nemoci v kompetenci všeobecné a praktické sestry Mgr. Pješčáková 

DVS19 Profesní start sestry PhDr. Potužáková 

DVS20 Hodnocení kvality poskytované zdravotní péče pohledem pacienta ve vybraném zdravotnickém zařízení Mgr. Šidová 

DVS21 Postoj nelékařských zdravotnických pracovníků k ošetřování pacientů z národnostních menšin Bc. Šilhavíková  

DVS22 Specifika předoperační a pooperační péče u pacienta s karcinomem rekta Bc. Šilhavíková 

DVS23 Komparace ošetřovatelské dokumentace v rámci Krajské zdravotní, a.s. Mgr. Šrámková 

DVS24 Ošetřovatelská kazuistika pacientů s tepenným uzávěrem dolních končetin a specifika ošetřovatelské péče Mgr. Šrámková 

DVS25 Důleživost včasné prevence v diagnostice glaukomu Mgr. Vernerová 

DVS26 Pohled veřejnosti a pacientů na terénní zdravotní péči Mgr. Vernerová 

DVS27 Motivace ke změně profesní kariéry k pomáhajícím profesím Mgr. Vernerová 

DVS28 Dopad rozstroušené sklerózy na kvalitu života Mgr.Vernerová 



DVS29 Autorita vrchních sester na odděleních Krajské zdravotní, a. s. Mgr. Zdvořáková 

DVS30 Oxygenoterapie z pohledu nelékařského zdravotnického pracovníka  

DVS31 Důvěra pacientů ke studentům vykonávající praktickou výuku  

DVS32 Ošetřovatelská péče v cizojazyčném prostředí z pohledu sester různých národností  

 


