Fakulta zdravotnických studií

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ (FZS)
doruèovací adresa
sídlo dìkanátu/studijního oddìlení
telefon
– dìkanát
– studijní oddìlení
– ústøedna
fax
e-mail
www stránky

Studentská 95, 532 10 Pardubice 2
Prùmyslová 395, Pardubice
466 037 728
466 037 726
466 036 111
466 670 550
dekanat.fzs@upce.cz
http://www.uni-pardubice.cz

INFORMACE O FAKULTÌ
Fakulta zdravotnických studií (FZS) vznikla na Univerzitì Pardubice k 1. 1.
2007 transformací z Ústavu zdravotnických studií zaloeného v roce 2002.
Fakulta nabízí studium v bakaláøských, magisterských a doktorských studijních programech.
Bakaláøský studijní program Ošetøovatelství s obory Všeobecná sestra a Porodní asistentka je koncipován v souladu s poadavky Evropské unie a absolventi po ukonèení studia se mohou ucházet ve své odbornosti o pracovní zaøazení v zemích EU. Studium je urèeno pro všechny zájemce, kteøí úspìšnì
absolvovali úplné støední všeobecné nebo úplné støední odborné vzdìlání,
zakonèené maturitní zkouškou, a následnì splnili podmínky pøijímacího øízení. Základním cílem studia je získat vzdìlání a profesní kvalifikaci v oboru
Všeobecná sestra a Porodní asistentka. Vlastní výuka v prùbìhu tøí let zahrnuje více ne z jedné tøetiny všechny základní teoretické i klinické medicínské obory, více ne z 50 % pak praktickou výuku, která probíhá v odborných
zdravotnických zaøízeních, v privátních ordinacích a poradenských centrech.
Od roku 2008 je otevøen ve spolupráci s Fakultou vojenského zdravotnictví
Univerzity obrany v Brnì bakaláøský studijní program Specializace ve zdravotnictví se studijním oborem Zdravotnický záchranáø. Studium je urèeno pro
uchazeèe, kteøí úspìšnì ukonèili maturitní zkouškou úplné støedoškolské
všeobecné èi úplné støedoškolské odborné vzdìlání. Hlavním cílem je získat
vzdìlání a profesní kvalifikaci v oboru Zdravotnický záchranáø.
I v relativnì krátkodobém tøíletém bakaláøském studiu je poèítáno s prostorem pro vìdecko-výzkumnou èinnost.
Navazující magisterský studijní program Ošetøovatelství, obor Ošetøovatelství a navazující magisterský studijní obor Ošetøovatelství ve vybraných klinických oborech je urèen pro uchazeèe, kteøí úspìšnì ukonèili prezenèní bakaláøské studium v programu Ošetøovatelství s odbornou zpùsobilostí
všeobecné sestry.
Ve spolupráci se Zdravotnì sociální fakultou Jihoèeské univerzity v Èeských
Budìjovicích jsou nabízeny dva doktorské studijní programy. Prvním je studijní program Specializace ve zdravotnictví s oborem Prevence, náprava a tera21
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pie zdravotní a sociální problematiky dìtí, dospìlých a seniorù. Studium je
vhodné pro ty, kdo úspìšnì absolvovali magisterský studijní program na fakultách zdravotnických studií, zdravotnì-sociálních, lékaøských, filozofických, speciálnì-pedagogických, právnických nebo se zamìøením na sociální
a ekonomické obory. Druhým je studijní program Ošetøovatelství. Tento studijní program je vhodný pro absolventy magisterského studijního programu
Ošetøovatelství nebo pøíbuzného oboru zdravotnického zamìøení.
S nejvìtší pravdìpodobností nezùstane pouze u tìchto nabízených programù. Fakulta zdravotnických studií si je vìdoma spoleèenských potøeb výchovy kvalifikovaných odborníkù v nelékaøských oborech, a proto se snaí rozšíøit nabídku jak v bakaláøských, tak i navazujících magisterských studijních
programech.

SEZNAM OTEVÍRANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMÙ A OBORÙ
Studijní program/obor

Forma

Titul

R

OPP

U/P

P
K
P

Bc.
Bc.
Bc.

3
3
3

55
50
35

211/75
41/41
132/45

P

Bc.

3

35

79/68

P
P

Mgr.
Mgr.

2
2

30
20

62/42
25/22

P, K

Ph.D. 3

3
2

–/–
2/–

Ph.D. 3

0
2

–/–
2/–

B5341 Ošetøovatelství
Všeobecná sestra
Všeobecná sestra kombinovaná
Porodní asistentka

B5345 Specializace ve zdravotnictví
Zdravotnický záchranáø

N5341 Ošetøovatelství
Ošetøovatelství
Ošetøovatelství ve vybraných klinických
oborech

P5341 Ošetøovatelství

P5345 Specializace ve zdravotnictví
Prevence, náprava a terapie zdravotní
a sociální problematiky dìtí, dospìlých
a seniorù

P, K

R = standardní doba studia v rocích, OPP = pøedbìný odhad poètu pøijímaných
pro akademický rok 2010/2011, U/P = pomìr celkového poètu uchazeèù k odhadu
poètu pøijatých pro akademický rok 2009/2010 k datu zpracování, P = prezenèní
forma studia, K = kombinovaná forma studia, Bc. = bakaláø, Ing. = inenýr, Mgr. =
magistr, Ph.D. = doktor.
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DÙLEITÁ DATA
Den otevøených dveøí:
14. 1. 2010 v 15:30 hod.
Místo a adresa konání: Prùmyslová 395, 532 10 Pardubice
Informace k prùbìhu:
Informace dìkana (prodìkanky) FZS, k dispozici informaèní letáky se seznamem
doporuèené literatury a pøíklady otázek z pøijímacího øízení, pøihlášky ke studiu,
monost prohlédnutí odborných laboratoøí a specializovaných uèeben

Uzávìrka pøihlášek:
– pro bakaláøské programy:
– pro navazující magisterské programy:
– pro doktorský program:

28. 2. 2010
28. 2. 2010
termín bude upøesnìn

Pøijímací zkoušky:
– do bakaláøských programù:
– do navazujících magisterských programù:
– do doktorského programu:

1. 6. 2010
1. 6. 2010
termín bude upøesnìn
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JAK SE PØIHLÁSIT KE STUDIU?
Termín pro podání pøihlášky:
– pro bakaláøské studium:
– pro navazující magisterské studium:
Forma pøihlášky:

28. 2. 2010
28. 2. 2010

písemnì (tiskopis SEVT)
elektronicky (http://eprihlaska.upce.cz)
Adresa pro zaslání písemné pøihlášky,
Univerzita Pardubice,
popøípadì adresy na poštovní poukázce: Fakulta zdravotnických studií,
Prùmyslová 395, 532 10 Pardubice 2
Administrativní poplatek:
500,– Kè
Název úètu adresáta:
Univerzita Pardubice,
Studentská 95, 532 10 Pardubice
Název penìního ústavu:
KB Pardubice
Èíslo úètu:
37030561/0100
Variabilní symbol:
7920
Konstantní symbol:
379 – platba sloenkou,
308 – platba bezhotovostní
Specifický symbol
Oborové èíslo uchazeèe
(pouze pro e-pøihlášku)
Rodné èíslo uchazeèe
(pouze pro papírovou pøihlášku)

Na pøihlášce je nutno oznaèit obor, který chce uchazeè studovat.
U bakaláøského studia Všeobecná sestra nebo Porodní asistentka, má-li
uchazeè zájem o oba nabízené obory studijního programu Ošetøovatelství,
napíše do bodu a) v pøihlášce obor, který preferuje. Podle nìj bude zaøazena
jeho pøihláška ke studiu.
Dále musí být u bakaláøského studia vypsán zvolený jazyk (AJ; NJ), ze kterého uchazeè bude konat pøijímací zkoušku a který bude studovat v rámci studijního programu VS; PA. U magisterského studia zvolený jazyk pro studium
(AJ nebo NJ). U studijního oboru zdravotnický záchranáø zvolit pro pøijímací
øízení (AJ; NJ), pro studium je stanovena povinnì pouze AJ. U doktorského
studia je zvolený jazyk pro pøijímací zkoušku do studijního programu Specializace ve zdravotnictví (angliètina, nìmèina, francouzština, italština, španìlština) a do studijního programu Ošetøovatelství (angliètina, nìmèina).
Pøihláška s formálními nedostatky bude vrácena. Pøihlášku v elektronické podobì je nutné vytisknout, podepsat, potvrdit od lékaøe (u bakaláøského studijního programu), doloit notáøsky ovìøenou kopii maturitního vysvìdèení u navazujícího magisterského studia ovìøenou kopii diplomu a odeslat na adresu
Fakulty zdravotnických studií.
Pøihlášky, které nebudou podány do 28. února 2010, nebudou zaøazeny do
seznamu uchazeèù o studium.
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Pøihlášku ke studiu lze podat:
1. elektronickou formou
E-pøihláška je zveøejnìna na adrese http://eprihlaska.upce.cz. Poplatek ve
výši 500,– Kè se hradí bankovním pøevodem nebo platební poukázkou (výhradnì sloenkou typu A). Specifickým symbolem platby u e-pøihlášky je
oborové èíslo uchazeèe vygenerované pøi podání e-pøihlášky. Registraci
e-pøihlášky lze po pøijetí platby následnì zkontrolovat na stejné internetové
adrese.
2. na standardním formuláøi „Pøihláška ke studiu na vysoké škole v ÈR”
(tiskopis SEVT)
Na vyádání je zasílají studijní oddìlení jednotlivých fakult. Lze je rovnì
získat pøi dnech otevøených dveøí, které pro zájemce o studium fakulty poøádají.
Poplatek ve výši 500,– Kè se hradí bankovním pøevodem nebo platební poukázkou (výhradnì sloenkou typu A). Specifickým symbolem platby papírové pøihlášky je rodné èíslo uchazeèe.
U obou typù pøihlášek je platbu tøeba poukázat na úèet Univerzity Pardubice,
Komerèní banka è. ú. 37030561/0100
variabilní symbol
7920
konstantní symbol 379 pro sloenku,
308 pro bezhotovostní pøevod
specifický symbol
oborové èíslo uchazeèe pro e-pøihlášku
rodné èíslo uchazeèe pro papírovou pøihlášku
pøevodová pošta
Pardubice 530 02.
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PØIJÍMACÍ ØÍZENÍ
Termín pøijímacích zkoušek
– pro bakaláøské studium:
– pro navazující magisterské studium:
– pro doktorské studium:

1. 6. 2010
1. 6. 2010
termín bude upøesnìn

Kritéria a podmínky pøijetí:
Bakaláøské studium - prezenèní forma
Ke studiu mùe být pøijat/a uchazeè/ka, který/á úspìšnì ukonèil/a úplné støední
všeobecné nebo úplné støední odborné vzdìlání, které bylo ukonèeno maturitní
zkouškou.
Souèástí pøihlášky je lékaøské potvrzení.
Bakaláøské studium - kombinovaná forma
Ke studiu mùe být pøijat/a uchazeè/ka, který/á úspìšnì ukonèil/a úplné støední
nebo vyšší odborné vzdìlání, které bylo ukonèeno maturitní zkouškou nebo
absolutoriem na støední nebo vyšší zdravotnické škole.
Dále doloí potvrzení o praxi v minimální délce 3 let. Osvìdèení k výkonu zdravot.
povolání vítáno.
Navazující magisterské studium
Ke studiu mùe být pøijat/a uchazeè/ka, který/á úspìšnì ukonèil/la bakaláøské
studium v programu Ošetøovatelství s odbornou zpùsobilostí všeobecné sestry.
Na základì zaevidované pøihlášky budou uchazeèi písemnì pozváni k pøijímací
zkoušce.
Doktorské studium
Do studijního programu Specializace ve zdravotnictví mùe být ke studiu pøijat/a
uchazeè/ka, který/á úspìšnì ukonèil/la magisterské studium na: zdravotnì
sociálních fakultách, lékaøských a sociálnì vìdních fakultách, filozofických
fakultách se zamìøením na obory sociologie a sociální práce, speciálnì
pedagogických fakultách, právnických fakultách a na fakultách se zamìøením na
sociálnì ekonomické obory.
Do studijního programu Ošetøovatelství mùe být ke studiu pøijat/a uchazeè/ka,
který/á úspìšnì ukonèil/la magisterské studium studijního programu Ošetøovatelství
nebo pøíbuzného oboru zdravotnického zamìøení.
Na základì zaevidované pøihlášky budou uchazeèi písemnì pozváni k pøijímací
zkoušce.
Podrobnìjší informace naleznete na: www.uni-pardubice.cz, www.zsf.jcu.cz
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Organizace zkoušek:
Bakaláøský studijní program B5341 Ošetøovatelství
Obor: Všeobecná sestra
Porodní asistentka
Pøijímací zkouška se skládá ze dvou èástí:
– písemného testu z biologie,
– písemného testu z cizího jazyka (AJ, NJ).

Bakaláøský studijní program B5345 Specializace ve zdravotnictví
Obor: Zdravotnický záchranáø
Pøijímací zkouška se skládá ze tøí èástí:
– písemného testu z biologie,
– písemného testu z cizího jazyka (AJ; NJ),
– testu fyzické zdatnosti (bìh, plavání, silové prvky).
Navazující magisterský studijní program N5341 Ošetøovatelství
Obor: Ošetøovatelství
Ošetøovatelství ve vybraných klinických oborech

Pøijímací zkouška se skládá ze ètyø èástí:
– písemného testu z ošetøovatelství,
– písemného testu z psychologie,
– písemného testu z chirurgie,
– písemného testu z vnitøního lékaøství.
Doktorský studijní program P5345 Specializace ve zdravotnictví
Obor: Prevence, náprava a terapie zdravotní a sociální problematiky dìtí,
dospìlých a seniorù

Pøijímací zkouška se skládá ze tøí èástí:
– ústní pohovor, v nìm jsou provìøovány odborné znalosti uchazeèe
a pøipravenost k samostatné vìdecké práci ve zvoleném oboru,
– odborná rozprava nad pøedloeným projektem disertaèní práce,
– písemná zkouška a pohovor z cizího jazyka (angliètina, nìmèina, francouzština, italština, španìlština), pokud uchazeè nepøedloil doklad
o vykonání státní zkoušky z cizího jazyka.
Doktorský studijní program P5341 Ošetøovatelství
Pøijímací zkouška se skládá ze tøí èástí:
– ústní pohovor, v nìm jsou provìøovány odborné znalosti uchazeèe
a pøipravenost uchazeèe k samostatné vìdecké práci ve zvoleném programu,
– odborná rozprava nad pøedloeným projektem disertaèní práce,
– písemná zkouška a pohovor z cizího jazyka (angliètina, nìmèina),
pokud uchazeè nepøedloil doklad o vykonání státní zkoušky z cizího
jazyka.
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VYROZUMÌNÍ O PØIJETÍ
Zpùsob zveøejnìní výsledkù pøijímacího øízení musí respektovat principy
ochrany osobních údajù.

ZÁPIS
Pøijatí uchazeèi budou pozváni k zápisu. Okamikem zápisu se uchazeèi stávají studenty Univerzity Pardubice se všemi právy a povinnostmi z této
skuteènosti plynoucími.
Prosíme pøijaté uchazeèe, kteøí nehodlají akceptovat pøijetí, aby tuto skuteènost sdìlili Fakultì zdravotnických studií v nejkratším moném termínu. Takto
uvolnìná místa mohou být dodateènì nabídnuta dalším uchazeèùm, kteøí
získali v poøadí nepøijatých nejvyšší bodové hodnocení.

PØEZKUMNÉ ØÍZENÍ
Podle § 50 odst. 7 zákona è. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmìnì
a doplnìní dalších zákonù (zákon o vysokých školách), ve znìní pozdìjších
pøedpisù, mùe nepøijatý uchazeè nebo jeho zástupce, kterému udìlil plnou
moc, ve lhùtì 30 dnù ode dne doruèení písemného rozhodnutí dìkana podat
ádost o pøezkoumání rozhodnutí, která se podává dìkanovi fakulty.
Dokumentace o pøijímacím øízení bude uloena na Fakultì zdravotnických
studií (u doktorského studijního programu na Zdravotnì sociální fakultì Jihoèeské univerzity v Èeských Budìjovicích) a kadému úèastníku pøijímacího
øízení bude na poádání pøístupna do uplynutí 30 dnù od termínu pøijímací
zkoušky.
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PODROBNÉ INFORMACE O JEDNOTLIVÝCH STUDIJNÍCH
PROGRAMECH A OBORECH
Studijní program:
Studijní obor:
Forma studia:
Délka studia, akademický titul:

B5341 Ošetøovatelství
5341R009 Všeobecná sestra

Poèet pøijímaných 2010/2011:

prezenèní, kombinovaná
3 r., Bc.
55/50
(P/K)

Poèet uchazeèù 2009/2010:
Poèet pøijatých 2009/2010:

211/42
75/41

(P/K)
(P/K)

Poadavky a pøedmìty pøijímací zkoušky:
Pøijímací zkouška se skládá ze dvou èástí:
písemného testu z biologie,
písemného testu z cizího jazyka (AJ, NJ).
Kadá èást pøijímací zkoušky bude hodnocena bodovým ziskem:
biologie
0 a 70 bodù,
cizí jazyk
0 a 30 bodù.
Výsledkem pøijímací zkoušky bude souèet bodových ziskù (max. 100 bodù).
Z uchazeèù, kteøí vyhovìli, bude sestaveno podle celkového bodového zisku
poøadí. Pøijato bude nejvíce 55/50 (P/K) uchazeèù do oboru podle nejlepšího
umístìní v poøadí.

Charakteristika oboru:
Všeobecná sestra má široký systémový základ v ošetøovatelství. Umoòuje
specializaci v øadì oblastí ošetøovatelské péèe a slueb napø. v péèi o dìti,
v péèi o seniory, v domácí péèi, v komunitní péèi, v péèi o rodinu, v nemocnièní
péèi (klinické obory, péèe na JIP a ARO, perioperaèní péèe, v péèi o duševnì
nemocné, v péèi o tìlesnì a mentálnì postiené, v péèi o drogovì závislé,
v péèi o onkologicky nemocné, v paliativní/hospicové péèi, atd.).
Profil a uplatnìní absolventa:
Výstupní znalosti a dovednosti všeobecných sester jsou zformulovány do základních kompetenèních kriterií, která vycházejí z Evropské strategie SZO
pro vzdìlávání tzv. regulovaných nelékaøských profesí z roku 1998 a z døívìjších direktiv Evropské komise.
Podle tìchto poadavkù musí všeobecná sestra (u oboru jsou pøesnì definovány odborné znalosti, praktické dovednosti a pracovní kompetence) chránit,
udrovat, navracet a podporovat zdraví osob a skupin, jejich autonomii,
sobìstaènost v oblasti tìlesných, psychických a ivotních funkcí s pøihlédnutím na psychologické, sociální, ekonomické a kulturní odlišnosti zpùsobu
ivota postiených osob.
Splnìní uèebního plánu a úspìšné zakonèení studia pøinese absolventùm
hluboké znalosti v rámci programu Ošetøovatelství, kvalifikaèní pøedpoklady
pro funkci všeobecné sestry s výkonem profese bez odborného dohledu a øadu moností pracovního uplatnìní, vèetnì zemí EU.
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Studijní program:
Studijní obor:
Forma studia:
Délka studia, akademický titul:

B5341 Ošetøovatelství
5341R007 Porodní asistentka

Poèet pøijímaných 2010/2011:

prezenèní
3 r., Bc.
35

Poèet uchazeèù 2009/2010:
Poèet pøijatých 2009/2010:

132
45

Poadavky a pøedmìty pøijímací zkoušky:
Pøijímací zkouška se skládá ze dvou èástí:
– písemného testu z biologie,
– písemného testu z cizího jazyka (AJ, NJ).
Kadá èást pøijímací zkoušky bude hodnocena bodovým ziskem:
0 a 70 bodù,
– biologie
0 a 30 bodù.
– cizí jazyk
Výsledkem pøijímací zkoušky bude souèet bodových ziskù (max. 100 bodù).
Z uchazeèù, kteøí vyhovìli, bude sestaveno podle celkového bodového zisku
poøadí. Pøijato bude nejvíce 35 uchazeèù do oboru podle nejlepšího umístìní
v poøadí.

Charakteristika oboru:
Porodní asistentka má široký systémový základ v ošetøovatelství. Absolventka
studia je oprávnìna k výkonu samostatné i týmové odborné èinnosti v oblasti
odborné ošetøovatelské péèe o enu, rodièku a novorozence. Je schopna tuto
péèi zajišovat v oboru porodnictví a gynekologie. Má uplatnìní v preventivní
ošetøovatelské péèi, na úseku diagnostiky, terapie a ošetøování tìhotných en,
rodièek a novorozencù, šestinedìlek, gynekologicky nemocných en a v dìtské gynekologii.
Profil a uplatnìní absolventky:
Výstupní znalosti a dovednosti porodních asistentek jsou zformulovány do
základních kompetenèních kriterií, která vycházejí z Evropské strategie SZO
pro vzdìlávání tzv. regulovaných nelékaøských profesí z roku 1998 a z døívìjších direktiv Evropské komise.
Podle tìchto poadavkù musí porodní asistentka (u oboru jsou pøesnì definovány odborné znalosti, praktické dovednosti a pracovní kompetence) chránit,
udrovat, navracet a podporovat zdraví osob a skupin, jejich autonomii,
sobìstaènost v oblasti tìlesných, psychických a ivotních funkcí s pøihlédnutím na psychologické, sociální, ekonomické a kulturní odlišnosti zpùsobu
ivota postiených osob.
Splnìní uèebního plánu a úspìšné zakonèení studia pøinese absolventkám
hluboké znalosti v rámci programu Ošetøovatelství, kvalifikaèní pøedpoklady
pro funkci porodní asistentky s výkonem profese bez odborného dohledu a øadu moností pracovního uplatnìní, vèetnì zemí EU.
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Fakulta zdravotnických studií
Studijní program:
Studijní obor:
Forma studia:
Délka studia, akademický titul:

B5345 Specializace ve zdravotnictví
5345R021 Zdravotnický záchranáø

Poèet pøijímaných 2010/2011:

prezenèní
3 r., Bc.
35

Poèet uchazeèù 2009/2010:
Poèet pøijatých 2009/2010:

79
68 pozváno k II. èásti pøijímacího øízení

Poadavky a pøedmìty pøijímací zkoušky:
Pøijímací zkouška se skládá ze tøí èástí:
– písemného testu z biologie,
– písemného testu z cizího jazyka (AJ; NJ),
– testu fyzické zdatnosti.
Kadá èást písemné pøijímací zkoušky bude hodnocena bodovým ziskem:
0 a 70 bodù,
– biologie
0 a 30 bodù.
– cizí jazyk
Výsledkem písemné pøijímací zkoušky bude souèet bodových ziskù (max. 100
bodù).

Uchazeèi, kteøí na podkladì vìdomostních testù získají u pøijímacích
zkoušek poèet bodù stanovený jako limit postupu do dalšího kola
pøijímacího øízení, se podrobí zkouškám z fyzické zdatnosti.
Zkouška z fyzické zdatnosti bude zahrnovat: bìh, plavání, silové prvky.
Z uchazeèù, kteøí vyhovìli, bude sestaveno podle celkového bodového zisku
poøadí. Pøijato bude nejvíce 35 uchazeèù do oboru podle nejlepšího umístìní
v poøadí.

Charakteristika oboru:
Zdravotnický záchranáø je kvalifikovaný zdravotnický pracovník, který je
schopen samostatnì poskytovat individuální péèi jedincùm akutnì
ohroeným na zdraví a souèasnì kompletnì ovládá poskytování pøedlékáøské první pomoci. V mimoøádných krizových situacích umí pohotovì poskytnout adekvátní záchranu vèetnì jednotlivých speciálních výkonù neodkladné
pøedlékaøské péèe. Pod dohledem lékaøe a na jeho doporuèení asistuje pøi
nároènìjších výkonech nebo pøípadných komplikacích.
Profil a uplatnìní absolventa:
Splnìní uèebního plánu a úspìšné zakonèení studia pøinese absolventùm
hluboké znalosti v rámci programu Specializace ve zdravotnictví, kvalifikaèní
pøedpoklady pro funkci zdravotnického záchranáøe. Specifickou ošetøovatelskou péèi uplatòuje v rámci pøednemocnièní neodkladné péèe, vèetnì letecké
záchranné sluby a v rámci akutního pøíjmu. Uplatnit se mùe také ve
výchovnì-vzdìlávacím procesu èi výzkumu.
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Fakulta zdravotnických studií
Studijní program:
Studijní obor:
Forma studia:
Délka studia, akademický titul:

N5341 Ošetøovatelství
5341T003 Ošetøovatelství

Poèet pøijímaných 2010/2011:

prezenèní
2 r., Mgr.
30

Poèet uchazeèù 2009/2010:
Poèet pøijatých 2009/2010:

62
42

Poadavky a pøedmìty pøijímací zkoušky:
Pøijímací zkouška se skládá ze ètyø èástí:
– písemného testu z ošetøovatelství,
– písemného testu z psychologie,
– písemného testu z chirurgie,
– písemného testu z vnitøního lékaøství.
Kadá èást pøijímací zkoušky bude hodnocena bodovým ziskem 0 a 20 bodù.
Výsledkem pøijímací zkoušky bude souèet bodových ziskù (max. 80 bodù).
Z uchazeèù, kteøí vyhovìli, bude sestaveno podle celkového bodového zisku
poøadí. Pøijato bude nejvíce 30 uchazeèù do oboru podle nejlepšího umístìní
v poøadí.

Charakteristika oboru:
Navazující magisterský studijní program Ošetøovatelství, obor Ošetøovatelství pøedstavuje dokonèený typ plného odborného vysokoškolského zdravotnického vzdìlání v oblasti nelékaøské klinické péèe a administrativy.
Profil a uplatnìní absolventa:
Magisterský studijní program Ošetøovatelství, obor Ošetøovatelství umoòuje
absolventùm realizovat nároènou, holisticky pojímanou ošetøovatelskou péèi
zejména u dospìlé populace. Dùraz je kladen na interdisciplinární a komplexní pøístup, profesionální komunikaci, terapeutické intervence, výzkum v ošetøovatelství a vzdìlávání. Poèítá s odborným i s ekonomickým zaøazením absolventù studia pøedevším do státní, rozpoètové nebo i privátní zdravotnické
péèe.
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Fakulta zdravotnických studií
Studijní program:
Studijní obor:
Forma studia:
Délka studia, akademický titul:

N5341 Ošetøovatelství
5341T014 Ošetøovatelství ve
vybraných klinických oborech

Poèet pøijímaných 2010/2011:

prezenèní
2 r., Mgr.
20

Poèet uchazeèù 2009/2010:
Poèet pøijatých 2009/2010:

25
22

Poadavky a pøedmìty pøijímací zkoušky:
Pøijímací zkouška se skládá ze ètyø èástí:
– písemného testu z ošetøovatelství,
– písemného testu z psychologie,
– písemného testu z chirurgie,
– písemného testu z vnitøního lékaøství.
Kadá èást pøijímací zkoušky bude hodnocena bodovým ziskem 0 a 20 bodù.
Výsledkem pøijímací zkoušky bude souèet bodových ziskù (max. 80 bodù).
Z uchazeèù, kteøí vyhovìli, bude sestaveno podle celkového bodového zisku
poøadí. Pøijato bude nejvíce 20 uchazeèù do oboru podle nejlepšího umístìní
v poøadí.

Charakteristika oboru:
Navazující magisterský studijní program Ošetøovatelství, obor Ošetøovatelství
ve vybraných klinických oborech pøedstavuje dokonèený typ plného odborného
vysokoškolského zdravotnického vzdìlání v oblasti nelékaøské klinické péèe
a administrativy.
Profil a uplatnìní absolventa:
Magisterský studijní program Ošetøovatelství, obor Ošetøovatelství ve vybraných klinických oborech pøipravuje magistry ošetøovatelství pro plnìní rolí
v primární, sekundární a terciární sféøe zdravotnických slueb u dlouhodobì
a nevyléèitelnì nemocných, v ošetøovatelské vìdì, výzkumu, vzdìlávání,
administrativì a zdravotnické politice. Poèítá s odborným i s ekonomickým
zaøazením absolventù studia pøedevším do státní, rozpoètové nebo i privátní
zdravotnické péèe.
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Fakulta zdravotnických studií
Studijní program:
Studijní obor:

Forma studia:
Délka studia, akademický titul:

P5345 Specializace ve zdravotnictví
5345V025 Prevence, náprava a terapie
zdravotní a sociální problematiky dìtí,
dospìlých a seniorù

Poèet pøijímaných 2010/2011:

prezenèní, kombinovaná
3 r., Ph.D.
0/2 (P/K)

Poèet uchazeèù 2009/2010:
Poèet pøijatých 2009/2010:

0/2 (P/K)
–/–

Poadavky a pøedmìty pøijímací zkoušky:
Pøijímací zkouška se skládá ze tøí èástí:
– ústní pohovor, v nìm jsou provìøovány odborné znalosti uchazeèe
a pøipravenost k samostatné vìdecké práci ve zvoleném oboru,
– odborná rozprava nad pøedloeným projektem disertaèní práce,
– písemná zkouška a pohovor z cizího jazyka (angliètina, nìmèina,
francouzština, italština, španìlština), pokud uchazeè nepøedloí potvrzení o státní zkoušce z cizího jazyka.
Pøijímací øízení probìhne na Zdravotnì sociální fakultì Jihoèeské univerzity
v Èeských Budìjovicích (www.zsf.jcu.cz).

Charakteristika oboru, profil a uplatnìní absolventa:
Doktorský studijní program Specializace ve zdravotnictví, studijní obor Prevence, náprava a terapie zdravotní a sociální problematiky dìtí, dospìlých
a seniorù: je pokraèováním vysokoškolského vzdìlávání s cílem poskytnout
doktorandovi nejvyšší stupeò vzdìlání v daném oboru, získání hlubokých
teoretických vìdomostí a zvládnutí metod vìdecké práce.
Studijní obor je zamìøen na výchovu vìdeckých a výzkumných pracovníkù
orientovaných na zdravotnì sociální problematiku dìtí, dospìlých a seniorù
v oblastech prevence, nápravy a terapie.
Hlavní vìdecká a výzkumná èinnost je zamìøena na prevenci úrazù, prevenci
civilizaèních chorob, prevenci sociálnì patologických stavù, na prevenci násilí, zneuívání, na humanitární èinnost v rozvojových zemích a na další
zdravotní a sociální preventivní programy.
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Fakulta zdravotnických studií
Studijní program:

P5341 Ošetøovatelství

Studijní obor:
Forma studia:
Délka studia, akademický titul:

Poèet pøijímaných 2010/2011:

prezenèní, kombinovaná
3 r., Ph.D.
3/2 (P/K)

Poèet uchazeèù 2009/2010:
Poèet pøijatých 2009/2010:

0/2 (P/K)
–/–

Poadavky a pøedmìty pøijímací zkoušky:
Pøijímací zkouška se skládá ze tøí èástí:

– ústní pohovor, v nìm jsou provìøovány odborné znalosti uchazeèe
a pøipravenost k samostatné vìdecké práci ve zvoleném oboru,
– odborná rozprava nad pøedloeným projektem disertaèní práce,
– písemná zkouška a pohovor z cizího jazyka (angliètina, nìmèina), pokud uchazeè nepøedloí potvrzení o vykonané státní zkoušce z cizího
jazyka.
Pøijímací øízení probìhne na Fakultì zdravotnických studií Univerzity Pardubice.
(www.uni-pardubice.cz)

Charakteristika oboru, profil a uplatnìní absolventa:
Doktorský studijní program Ošetøovatelství, studijní obor Ošetøovatelství je pokraèováním vysokoškolského vzdìlávání s cílem poskytnout doktorandovi nejvyšší stupeò vzdìlání v daném oboru. Cílem studijního programu je výchova
kvalifikovaných odborníkù pro vìdecko-výzkumnou práci orientovanou na
ošetøovatelství.
Absolvent má hluboké teoretické vìdomosti v ošetøovatelství a pøíbuzných
zdravotnických oborech a ovládá metody vìdecké práce. Je schopen øídit
a poskytovat ošetøovatelskou péèi, provádìt zmìny a rozhodovat s cílem
udret a zvyšovat kvalitu ošetøovatelské péèe, provádìt vìdecko-výzkumnou
èinnost zamìøenou na evaluaci ošetøovatelského procesu, mìøení, hodnocení ošetøovatelských problémù, postupù s cílem zlepšení systému poskytované ošetøovatelské péèe zamìøené na zlepšení zdraví populace v komunitì
a kultuøe. Úspìšné ukonèení studia dává absolventùm široký systémový
základ pro výzkum v ošetøovatelství.
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Konkrétní kritéria a podmínky pro pøijetí do daného
programu/oboru:
Vzorové pøíklady a ukázky textù pøijímací zkoušky
Bakaláøský studijní program Ošetøovatelství B5341
a Specializace ve zdravotnictví B5345
Obor: Všeobecná sestra
Porodní asistentka
Zdravotnický záchranáø
Pøíklad otázek písemného testu z biologie:
1. Kvalitativním znakem èlovìka je:
a) krevní skupina
b) hmotnost
c) výška
d) krevní tlak
2. Na návratu krve z dolních konèetin do srdce se podílí:
a) èinnost srdce
b) záporný nitrohrudní tlak
c) kontrakce kosterního svalstva
d) pøítomnost ilních chlopní
3. Mícha obsahuje
a) nervové buòky
b) specializované buòky receptorù
c) nervová vlákna odstøedivá
d) nervová vlákna dostøedivá
4. Pøi trojitém manévru (resuscitace) provádíme:
a) pøedklon hlavy, otevøení úst a pøedsunutí dolní èelisti
b) pøedklon hlavy, otevøení úst a pøedsunutí horní èelisti
c) záklon hlavy, otevøení úst a pøedsunutí dolní èelisti
d) záklon hlavy, otevøení úst a pøedsunutí horní èelisti
5. Hemoglobin váe nejsnáze a nejpevnìji:
a) kyslík
b) oxid uhlièitý
c) oxid uhelnatý
d) dusík
Klíè: 1a, 2a,b,c,d, 3a,c,d, 4c, 5c
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Pøijímací test z anglického jazyka
Verze A
I. Cloze test. Complete the text with one of the words below.
Do not write the words into the text, fill your answers (A, B or C) into the
table.
(15 points)
...(1)... people catch a cold in the springtime and/or fall. It ...(2)... us wonder. If
scientists can send a man to the moon, why can’t they ...(3)... a cure for the
common cold. The answer is easy. There are literally hundreds of kinds of
cold viruses out there. You never ...(4)... which one you will get, so there isn’t
a cure for each one.
When a virus attacks your body, your body ...(5)... hard to get rid of it. Blood
rushes to your nose and brings congestion with it. You feel terrible because
you can’t breathe ...(6)... , but your body is actually “eating” the virus. Your
temperature rises and you get a fever, but the ...(7)... of your body is killing
the virus. You also have a runny nose to stop the virus from getting to your
cells. You may ...(8)... miserable, but actually your wonderful body is doing
everything it can to kill the cold.
Different people have different remedies for colds. In the United States and
some other countries, for example, people might eat chicken ...(9)... to feel
better. Some people take hot baths and ...(10)... warm liquids. Other people
take medicines to ...(11)... the fever, congestion, and runny nose.
There is one interesting thing to note - some scientists say taking medicines
when you have a cold is ...(12)... bad for you. The virus ...(13)... in you longer
because your body doesn’t have a way to fight it and kill it. Bodies ...(14)... do
an amazing job on their own. There is a joke, however, on taking medicine
when you have a cold. It goes like this: It ...(15)... about one week to get over
a cold if you don’t take medicine, but only seven days to get over a cold if you
take medicine.
Fill your answers in here
1. A) Many

B) Much

C) Majority

1

2. A) takes
3. A) find

B) makes
B) leave

C) gives
C) break

2

4. A) look

B) want

C) know

4

5. A) looks

B) knows

C) works

5

6. A) well

B) good

C) hardly

6

7. A) rise

B) tone

C) heat

7

8. A) show

B) run

C) feel

8

9. A) soup

B) soap

C) stop

9

â

3
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10. A) do

B) drink

C) look

11. A) look

B) stop

C) be

11

12. A) lately
13. A) cures

B) shortly
B) stays

C) actually
C) feels

12

14. A) try

B) can

C) start

14

15. A) takes

B) makes

C) gives

15

10

13

II. Multiple choice. Choose the most suitable word or phrase.
version A / page 2
Fill your answers (A, B or C) into the table.
(Questions from 16 to 20 = 1 point each, 5 points altogether)
Fill your answers in here
16. Martin flew from Madrid, so I waited for
him ______ the airport.
A) for
B) at
C) on
17. I have known him ______ 1999.
A) by
B) since
C) from
18. He was a very fast runner.
He could run 100 meters ______ 11 seconds.
A) at
B) in
C) by
19. They got divorced two years ______ the wedding.
A) after
B) since
C) from
20. If you do not know a word, look
it ______ in the dictionary.
A) for
B) at
C) up

â

16

17
18

19
20

(Questions from 21 to 25 = 2 points each, 10 points altogether)
Fill your answers in here
21. I haven’t had ______ experience with children.
A) many
B) much
C) few
22. ______ special qualifications are needed
to become a good singer.
A) none
B) nothing
C) no
23. It was an opportunity for people ______ want
to help other people.
A) what
B) who
C) whose
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24. The guide ______ the best place to see was
the Tower Bridge.
A) said
B) spoke
25. Helen ______ her leg when she was skiing.
A) was breaking
B) has broken

24
C) told
25

C) broke

Klíè
I. – 1A, 2B, 3A, 4C, 5C, 6A,7C, 8C, 9A, 10B, 11B, 12C, 13B, 14B, 15A
II. – 16B, 17B, 18B, 19A, 20C, 21B, 22C, 23B, 24A, 25C
Nìmecký jazyk - verze A
LESEVERSTEHEN
Lesen Sie den Zeitungsartikel und markieren Sie nur eine richtige Antwort a, b, oder c. Für jede richtige Lösung gibt es 1 Punkt. Ingesamt: 15
Punkte.
Grippewelle in Mexiko
In Mexiko und im Süden der USA, der an Mexiko _1_, ist eine Grippewelle
ausgebrochen. In Mexiko sind wahrscheinlich über 80 Menschen an der _2_
gestorben, über 1300 sind erkrankt. In einigen _3_ des Landes wurden
Schulen geschlossen und alle öffentlichen Veranstaltungen abgesagt, um
weitere Ansteckungen so gut _4_ möglich zu verhindern. Die Grippe ist eigentlich eine Schweinegrippe, die auf _5_ übertragen wurde. Überbringer
von Grippe sind _6_. Das jetzige Virus ist sehr gefährlich, _7_ es bisher vollkommen unbekannt ist. _8_ weiß noch nicht, welche Medikamente es besiegen könnten. Bisher gibt es keinen Impfstoff dagegen. _9_ dazu ist das Virus
wahrscheinlich sehr leicht übertragbar. Allein durch Husten, Niesen oder das
Berühren von Gegenständen, das vorher ein Erkrankter berührt hat, kann
man _10_ anstecken. Auch, dass ein Grippevirus überhaupt von einem
Schwein auf einen Menschen überspringt, ist _11_ ungewöhnlich. Experten
warnen nun, dass sich die Grippe zum Beispiel durch angesteckte Mexiko-Reisende im Rest der _12_ ausbreiten könnte. Man beginnt nun, an
Flughäfen _13_ aus Mexiko auf das Grippevirus zu testen. Bisher ist erst ein
Fall _14_ Spanien bekannt geworden. Bis ein Impfstoff gegen das Virus gefunden wird, kann es noch Monate _15_.
(Sowieso Online-Zeitung, 30. April 2009; gekürzt)
1. a) grenzen

b) gegrenzt

c) grenzt

2. a) Kranken

b) Krankheit

c) Kranker

3. a) Teilen

b) Teile

c) Teil

4. a) als

b) wie

c) immer

5. a) Mensch

b) Mann

c) Menschen
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6. a) Viren

b) Bakterien

c) Virus

7. a) weil

b) ob

c) wenn

8. a) Es

b) Man

c) Da

9. a) Wann

b) Trotzdem

c) Noch

10. a) ihn

b) sie

c) ihr

11. a) sehr

b) rund

c) gegen

12. a) Stadt

b) Staat

c) Welt

13. a) Reisende

b) Reise

c) Reisender

14. a) zu

b) in

c) auf

15. a) dauere

b) gedauert

c) dauern

GRAMMATIK
Markieren Sie die richtige Lösung a,b, oder c.
( Für die Lösung 16-20 gibt es 1 Punkt, 21-25 2 Punkte )
16. Hat Franz sich jetzt ……… bei Siemens beworben?
a) zu der Stelle
b) an die Stelle
c) um die Stelle
17. Nachdem er in Prag gewohnt hatte, zog er ……… Wien.
a) ins
b) im
c) nach
18. Hat jemand …… gefragt?
a) nach mir
b) auf mich
c) um meinem
19. Leider sind wir finanziell noch ……… unseren Eltern abhängig.
a) an
b) auf
c) von
20. Ich freue mich …… das kommende Wochenende.
a) auf
b) von
c) nach
21. In diesem Restaurant gibt es ……… preiswerte Spezialitäten …… exotische Getränke.
a) sondern – sonst
b) sowohl – als auch
c) sowohl – sondern
22. Die Geschäfte werden um 18.30 ………… .
a) gechliesst
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b) geschlossen
c) geschlosst
23. Unser ……… Berg befindet sich im Riesengebirge.
a) höchsten
b) am höchsten
c) höchster
24. Frau Novak ………… im Sessel ………… .
a) hat gesessen
b) hat gesetzt
c) habe gesessen
25. Die Freundin ………… ist Krankenschwester.
a) mein älterer Bruder
b) meinem älteren Bruder
c) meines älteren Bruders
Klíè: 1c, 2b, 3a, 4b, 5c, 6a, 7a, 8b, 9c, 10b, 11a,12c, 13a,14b, 15c, 16c,
17c, 18a, 19c, 20a, 21b, 22b, 23c, 24a, 25c

Navazující magisterský studijní program Ošetøovatelství N5341
Obor: Ošetøovatelství
Ošetøovatelství ve vybraných klinických oborech
Pøíklad otázek písemného testu z ošetøovatelství, psychologie,
chirurgie a vnitøního lékaøství:
Ošetøovatelství
1. Koncepce zabývající se 14 elementárními potøebami je
a) koncepce F. Nightingale
b) koncepce M. Rogers
c) koncepce M. Gordon
d) koncepce V. Henderson
2. Test podle Svanborga je
a) test hodnocení psychického zdraví
b) test ošetøovatelské zátìe
c) test deprese pro geriatrické pacienty
d) test vývoje sobìstaènosti
3. Modulární dietetika
a) slouí k obohacení stravy o bílkoviny
b) slouí k obohacení stravy o sacharidy
c) jsou doplòková parenterální výiva
d) jsou doplòková enterální výiva
4. V rámci nutrièního screeningu sestra zjišuje
a) BMI
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b) stav nehtù a vlasù
c) biochemické parametry v krvi a moèi
d) výšku pacienta
Klíè ošetøovatelství: 1d, 2b, 3a,b,c, 4a, b, d
Psychologie
1. Které z uvedených tvrzení platí o fenomenologickém pøístupu ke studiu
osobnosti
a) je vìdou o podstatách
b) zabývá se predikcí chování jedince
c) zamìøuje se na subjektivní zkušenost jedince
d) zdùrazòuje spíše pozitivní, optimistický pohled na osobnost
2. Co není pøedmìtem thanatologie
a) problematika umírání a smrti
b) problematika vyuití hypnózy a sugesce v medicínì
c) problematika integrace handicapovaných osob
d) problematika kulturních rozdílù v myšlení a percepci
3. Schopnost vyvolat pøesný obraz vnímaného se nazývá
a) fantazie
b) percepce
c) eidetismus
d) synestézie
4. Výrazu „kognitivní funkce“ nejvíce odpovídá
a) myšlení a pamì
b) poznávání
c) pozornost a uèení
d) vnímání a intuice
Klíè psychologie: 1a,c, 2b,c,d, 3c, 4b
Chirurgie
1. Šplíchot je termín, který popisuje patologický poslechový zvuk pøi vyšetøení bøicha pøi
a) cholecystitidì
b) perforovaném vøedu aludku
c) u ileózního stavu
d) u kadého nádorového onemocnìní
2. Pro vøedovou chorobu gastroduodena platí
a) èastìjší jsou vøedové léze v aludku
b) nejèastìjší komplikací vøedové choroby je malignizace
c) vznik mùe být podmínìn uíváním nesteroidních antirevmatik
d) mùe být zcela klinicky nìmá a projevit se a nìkterou komplikací
3. Pro akutní cholangoitidu typicky platí
a) mìla by být vdy øešena chirurgicky
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b) bezbolestný ikterus, febrilie, prùjmy
c) ikterus, tøesavka, febrilie, tlaková bolest v pravém podebøí
d) jedná se o akutní zánìt luèových cest
4. Pro popáleninu II. stupnì jsou typické
a) zarudnutí
b) buly
c) èetné bílé plochy kùe se ztrátou ochlupení
d) èerné okrsky zuhelnatìní
Klíè chirurgie: 1b, 2c,d, 3c,d, 4b
Vnitøní lékaøství
1. Mezi leukocyty nepatøí
a) lymfocyty
b) monocyty
c) retikulocyty
d) neutrofily
2. Výšku systolického krevního tlaku ovlivòuje pøedevším
a) minutový srdeèní objem
b) mnoství obíhající krve
c) viskosita krve
d) periferní odpor arteriol
3. Urémie
a) je chronická renální insuficience
b) mívá zvracení a prùjmy
c) mívá køeèe
d) mùe být perikarditida
4. Akutní infarkt myokardu
a) je vìtšinou zpùsoben rupturou aterosklerotického plátu vìnèité tepny
s nasedající trombózou
b) vzniká zpravidla v chladu èi pøi silné emoci
c) je na rozdíl od nestabilní anginy pectoris podmínìn vdy úplným
uzávìrem vìnèité tepny
d) je patologicky definován jako ischemická nekróza myokardu
Klíè vnitøní lékaøství: 1c, 2a, b, c, 3a, b, c, d, 4a, d
Doporuèená literatura k pøijímacím zkouškám do bakaláøského studia (Všeobecná sestra, Porodní asistentka a Zdravotnický záchranáø) a navazujícího
magisterského studia (Ošetøovatelství a Ošetøovatelství ve vybraných klinických oborech) viz www stránky Univerzity Pardubice, Fakulta zdravotnických
studií.
Ubytování a stravování zajištìno pro studenty Fakulty zdravotnických studií
v areálu Støední zdravotnické školy Pardubice, Prùmyslová 395.
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Ubytování na pokojích po 3 studentech, 2 pokoje mají spoleèné sociální zaøízení.
Sluby pro studenty a studentské aktivity
Internetová uèebna (17 poèítaèù) pro naše studenty, dennì od 8 – 21.30 hod.
Poèítaèe v areálu kolejí, pøístup neomezenì. Monost WiFi pøipojení ve vestibulu školy.
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