
  

Studijní program  : Veřejné zdravotnictví 

Název předmětu : Odborná stáž 1 

Rozvrhová zkratka : PVL/ZDBP1  

Rozvrh výuky : 10 hodin seminářů                                                                        

33 hodiny cvičení                                                                              

Zařazení výuky : 1. ročník, letní semestr, akademický rok 

2022/2023 

Počet kreditů : 5 

Forma výuky : Semináře, cvičení 

 

Semináře:  

 

 Vyučující: doc. MUDr. Jana Janoutová, Ph.D. – garant předmětu 

 Výuka: Průběžná; 

 Místnost: Výuka předmětu probíhá v učebně na LF UP, TD-2.518, TD-

2.520 (Dostavba TÚ 

 

 Termín Téma  Vyučující 

1 18. 02. 2023 

Sobota 

08:00–08:45 

TD-2.520 

Úvodní informace k odborné stáži. 1 h  

(sem.) 

Janoutová 

2 03. 03. 2023 

Pátek 

18.15–19:00 

TD-2.518 

Individuální kontrola deníku o průběhu 

odborné stáže, diskuze. 

1 h  

(sem.) 

Janoutová 

3 10. 03. 2023 

Pátek 

18.15–19:00 

TD-2.518 

Individuální kontrola deníku o průběhu 

odborné stáže, diskuze. 

1 h  

(sem.) 

Janoutová 

4 24. 03. 2023 

Pátek 

17:30–19:00 

TD-2.518 

Individuální kontrola deníku o průběhu 

odborné stáže, diskuze. 

2 h  

(sem.) 

Janoutová 

5 12. 05. 2023 

Pátek  

13:45–17:30 

TD-2.518 

Prezentace výstupů z odborné stáže. 

Udělení zápočtu. 

5 h  

(sem.) 

Janoutová 



  

 

 

Cvičení: 
 

Cvičení absolvují studenti v rámci odborné stáže na vybraných institucích. 

 

Anotace: 

Praxe bude probíhat formou seznámení se s problematikou daného zařízení, vlastní přípravy a 

interaktivní diskuse. Studenti se v rámci praxe naučí používat metody podpory a ochrany 

zdraví jedince, skupin a celé společnosti. Součástí praxe je také poznání praktické činnosti 

jednotlivých odborů hygienických stanic, získají praktický vhled do oblasti pojišťovnictví a 

financování zdravotnictví, budou participovat na činnosti projektových oddělení nemocnic, na 

činnosti v sociálních službách, poradnách zdraví aj.  

Garant předmětu a určení vysokoškolští učitelé budou vykonávat funkci supervizorů, budou 

navštěvovat jednotlivé instituce, na nichž budou studenti vykonávat praxi, budou v kontaktu 

s vedením příslušných institucí a s vlastními vedoucími praxe. V rámci reflexe praktické 

činnosti budou studenti vyučujícímu předkládat požadované podklady (deník praktické výuky 

– logbook a protokol z praxe), budou referovat a diskutovat nad problémy, se kterými se 

během praxe setkají. Praxe bude organizačně zajištěna Lékařskou fakultou UP v Olomouci. 

 

Studenti budou rozděleni individuálně, případně do menších skupin dle možností dané 

instituce. 

 

NEKONTAKTNÍ HODINY: 

Příprava na stáž – samostudium. Vedení deníku. Každý student se po úvodním dni praxe bude 

připravovat na další dny dle zadání metodického vedoucího praxe. Student si připraví během 

probíhající praxe krátké prezentace (cca 3 – 5 min. ppt. prezentace) jako ukázku činnosti, na 

které se podílel. 

 

Cíle: 

Po absolvování praxe by měl být student seznámen s činností vybraných institucí, s jejich 

aktivitami a měl by být schopen navrhnout nebo vyhodnotit jednoduchý projekt. Studenti by 

měli být dále schopni rozvíjet nové perspektivy svého pracovního zaměření. Měli by být 

schopni přijímat a internalizovat hodnoty a postoje vyplývající z nově nabytých zkušeností a 

znalostí. Měli by být schopni reflektovat vnitřní i vnější překážky v rámci svého působení ve 

Veřejném zdravotnictví.  

 

 

 

Způsob ukončení: Zápočet 

Podmínky ukončení: Kontaktní výuka. 

Individuální studium – samostudium, příprava krátkých 

prezentací, diskuse. 

Vedení deníku praktické výuky (logbook, protokol z praxe). 

Odevzdání požadovaných materiálů do Moodle 

(naskenované) v PDF do 11.5.2023, fyzicky na sekretariát 

ústavu nejpozději do 12.5.2023. 



  

Připravené prezentace vložit do Moodle nejpozději 

12.5.2023. 

Aktivní přístup během praxe. Je povinná 100% účast. V 

případě absence je nutno řešit individuálně s mentorem 

praxe, informovat garantku předmětu. 

V případě dotazů se obracejte na: doc. MUDr. Jana 

Janoutová, Ph.D.,  jana.janoutova@upol.cz 

Doporučená literatura:  

 

Povinná 

1. MÜLLEROVÁ, Dana. Hygiena, preventivní lékařství a veřejné zdravotnictví. Praha: 

Karolinum, 2014. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 978-80-246-2510-

2.  

 

2. KOMÁREK, Lumír a Kamil PROVAZNÍK. Ochrana a podpora zdraví. Praha: 

Nadace CINDI ve spolupráci s 3. lékařskou fakultou UK Praha, 2011. ISBN 978-80-

260-1159-0. 

 

3. PROVAZNÍK, Kamil., KOMÁREK, Lumír a kol. Manuál prevence v lékařské praxi. 

Souborné vydání. Fortuna, Praha, 2004. ISBN 80-7168-942-4.  

 

4. Zákon č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších právních 

předpisů. 

 

 

Doporučená 

1. Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách ve znění pozdějších právních předpisů. 

2. Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách ve znění pozdějších 

právních předpisů. 

3. Zákon č. 552/91 Sb. o kontrole ve znění pozdějších právních předpisů. 

4. Zákon č. 500/04 Sb. o správním řízení (Správní řád), ve znění pozdějších právních 

předpisů. 

5. Zákon č. 234/2014 Sb. o státní službě, ve znění pozdějších právních předpisů. 

6. ŠIROKÝ, Jan. Tvoříme a publikujeme odborné texty. Brno: Computer Press, 2011. 

ISBN 978-80-251-3510-5. 

7. NÖLLKE, C., KUNST, P. Umění Prezentace: Jak Přesvědčivě, Srozumitelně a 

Působivě Prezentovat. Praha: Grada Publishing, 2003. ISBN 80-247-9057-2. 

8. GREENHALGH, Trisha. Jak pracovat s vědeckou publikací: základy medicíny 

založené na důkazu. Praha: Grada, 2003. ISBN 80-247-0310-6. 

 

 

prof. MUDr. Dagmar Horáková, Ph.D. 

přednostka Ústavu veřejného zdravotnictví 

Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 

mailto:jana.janoutova@upol.cz

