
Studijní program :  Všeobecné lékařství 

Název předmětu:  Základní výkony ve zdravotnictví – klinická praxe 

Rozvrhová zkratka: PLE/VCBP1 

Rozvrh výuky: 150 výukových hodin praxe 
(150 hod. výukových = 45 minutových → cca 113 hod. = 60 
minutových) 

Zařazení výuky:  2. ročník, letní semestr, akademický rok 2022/2023 

Počet kreditů:  1  

Forma výuky:  Klinická praxe 

 

Vyučující:   Mgr. Veronika Aplová, PhDr. Zlata Pražanová, MBA 

Termín konání praxe: HLAVNÍ PRÁZDNINY - viz harmonogram akademického roku 
po splnění online testu a praktické zkoušky z předmětu 
Základní výkony ve zdravotnictví 2 (PLE/VCB81) 

 
 Klinická praxe musí být ukončena před oficiálním 

ukončením daného akademického roku. 
 
 

Zdravotnická pracoviště: 
- lůžková (NIKOLIV  ambulantní) zařízení v České republice nebo na Slovensku 
- pracoviště, která nepožadují za konání praxe finanční úhradu 
- oddělení chirurgického nebo interního zaměření  - KROM Ě gynekologicko-porodnického a 
dětského odd. 

(např. oddělení: chirurgické, interní, anesteziologie a resuscitace, intenzivní péče, hemato-
onkologické, ORL, kardiochirurgické, neurochirurgické, neurologické, urologické, geriatrické, 
traumatologie, ortopedické nebo léčebna dlouhodobě nemocných atd.). 
 
 
 

2 VERZE SMLOUVY  s podpisem vedení zdravotnického zařízení studenti odevzdají 
reference Děkanátu LF NEJPOZDĚJI do 30. 6. akademického roku (podpis vedení LF + 
odeslání 1 verze smlouvy do zdr. zařízení zajišťuje studijní referentka). 
 

Smlouvy ke stažení studenti naleznou ZDE (Web UP → LF UP → Studenti → Magisterský 
program → Odborné / prázdninové praxe → Smlouvy o zajištění praxe – Všeobecné lékařství 
(seznam, pokyny, vzory smluv)). 
 

Studenti z abecedního seznamu smluv dodaných zdravotnickými zařízeními vyberou konkrétní smlouvu 
pracoviště, kde chtějí praxi konat ANEBO použijí vzor obecné smlouvy (ke stažení v .doc) 
 
 
 

Téma 
Počet 
hodin Vyučující Učebna 

Studenti procvičí jednotlivé základní výkony 
ve zdravotnictví v klinických podmínkách 
u pacientů pod vedením zdravotnických 

 
 

 
150 

 
 
 

Aplová 

 
 

Centrum 



pracovníků. Studenti v klinické praxi procvičí 
výkony, které si osvojili v předmětu Základní 
výkony ve zdravotnictví 1, 2. 

Pražanová 
 

ZVZ 
 

 
Způsob ukončení: Zápočet po odevzdání následující dokumentace: Potvrzení     

absolvování klinické praxe ZVZ a Přehled výkonů klinické 
praxe ZVZ 

 

Podmínky ukončení: Student je povinen u zápočtu předložit:   
1. Potvrzení docházky na klinické praxi ZVZ, ke stažení 

níže nebo na MOODLE (PLE/VCBP1). 
2. Přehled výkonů klinické praxe ZVZ, ke stažení níže nebo 

na MOODLE (PLE/VCBP1). 
 

Termíny udělení zápočtu: Během měsíce června daného akademického roku bude 

studentům zaslán e-mail s termíny pro udělování zápočtů. Termíny pro udílení zápočtů 

budou stanoveny v konkrétních dnech od července až do září daného akademického roku. 

 

Doporučená literatura:  

1. Aktualizované materiály připravené vyučujícími Centra ZVZ (viz Moodle). 
2. BEZDIČKOVÁ, Marcela et al. Ošetřovatelství v chirurgii II. 1. vyd. Praha: Grada 

Publishing, 2010. 300 s., [4] s. obr. příl. Sestra. ISBN 978-80-247-3130-8. 
3. ČOUPKOVÁ, Hana - SLEZÁKOVÁ, Lenka. Ošetřovatelství v chirurgii I. 1. vyd. Praha: 

Grada Publishing, 2010. 264 s., [4] s. barev. obr. příl. Sestra. ISBN 978-80-247-3129-2. 
4. JIRKOVSKÝ, Daniel. Ošetřovatelské postupy a intervence [online]. Praha: Fakultní 

nemocnice v Motole, 2012 [cit. 25. 5. 2017]. Dostupé na: 
https://www.lf2.cuni.cz/files/page/files/2016/inouceb.pdf. 

5. KAPOUNOVÁ, Gabriela. Ošetřovatelství v intenzivní péči. Vyd. 1. Praha: Grada 
Publishing, 2007. 350 s., [16] s. obr. příl. Sestra. ISBN 978-80-247-1830-9. 

6. LANGMEIER, Miloš. Základy lékařské fyziologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, 320 s. 
ISBN 978-802-4725-260. 

7. MOUREK, Jindřich. Fyziologie: učebnice pro studenty zdravotnických oborů. 2., dopl. 
vyd. Praha: Grada Publishing, 2012. 222 s. Sestra. ISBN 978-80-247-3918-2. 

8. NAŇKA, Ondřej, Miloslava ELIŠKOVÁ a Oldřich ELIŠKA. Přehled anatomie. 2., dopl. a 
přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 2009, XV, 416 s. ISBN 978-802-4617-176. 

9. VOKURKA, Martin a Jan HUGO. Praktický slovník medicíny. 10., aktualiz. vyd. Praha: 
Maxdorf, c2011, XV, 519 s. ISBN 978-80-7345-378-7. 

10. VYTEJČKOVÁ, Renata et al. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné I: obecná část. 
1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 228 s., 24 s. barev. obr. příl. Sestra. ISBN 978-80-
247-3419-4. 

11. VYTEJČKOVÁ, Renata. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné II: speciální část. 1. 
vyd. Praha: Grada Publishing, 2013. 272 s., XVI s. obr. příl. Sestra. ISBN 978-80-247-
3420-0. 

 
 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 


