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1. ročník 
 
ANATOMIE: 
*Naňka, O.: Přehled anatomie (A) 
+Kachlík, D.: Úvod do preklinické medicíny:  
 anatomie 
 
ANGLICKÝ JAZYK ODBORNÝ I. a II.: 
*Oxenden, C.: New English file : elementary student's  
 book  (2008) 
*Oxenden, C.: New english file : elementary workbook  
 (2008) 
*Grice, T.: Nursing.1, Student's book (2007) 
+Murphy, R.: English grammar in use : a self-study  
 reference and practice book for intermediate  
 students of English : with answers (2004),  
 (1994-B) 
+Győrffy, M.: English for doctors (A) 
+Přívratská, J.: English in the medical profession (A) 
+Topilová, V.: Medical English : Angličtina pro  
 zdravotníky (A) 
+Parkinson, J.: Angličtina pro sestry : manuál  

pro praxi (A) 
 
ETIKA A FILOZOFIE: 
+Haškovcová, H.: Lékařská etika (A) 
+Šimek, J.: Lékařská etika (A) 
+Heřmanová, J.: Etika v ošetřovatelské praxi (B) 
+Ptáček, R.: Etika a komunikace v medicíně (B) 
+Munzarová, M.: Zdravotnická etika od A do Z (A) 
 
FYZIOLOGIE:                                        
*Mourek J.: Fyziologie : učebnice pro studenty 

zdravotnických oborů (A) 
+Rokyta, R.: Fyziologie 
+Silbernagl, S.: Atlas fyziologie člověka (A) 
+Trojan, S.: Lékařská fyziologie (A) 
 
KLINICKÁ PROPEDEUTIKA: 
*Pacovský, V.: Klinická propedeutika pro magisterské  
 a bakalářské studium ošetřovatelství 
*Nejedlá, M.: Fyzikální vyšetření pro sestry (A)  
 (dostupné také jako e-kniha) 
Doenges, M. E.: Kapesní průvodce zdrav. sestry (A) 
Richards, A.: Repetitorium pro zdravotní sestry (A)  
*www.propedeutika.cz – online učebnice 

MULTIKULTURNÍ OŠETŘOVATELSTVÍ: 
*Kutnohorská, J.: Multikulturní ošetřovatelství  

pro praxi (B) 
*Piero Davies, M., W. Kulturní antropologie 
*Wolf, J. Lidské rasy a rasismus v dějinách  

a v současnosti – Člověk a jeho svět II. 
+Leininger, M. Transcultural nursing. 
+Ivanová, K.: Multikulturní ošetřovatelství (A)Barša, 
+Špirudová: Multikulturní ošetřovatelství I., II. (A) 
+Implementace multikulturní variability do kulturní  
 identity české společnosti a její odraz  

ve zdravotnické praxi 
+Wolf J.: ABC člověka. Orbis, 1977 
+Průcha, J. Interkulturní psychologie 

 sociopsychologické zkoumání kultur, etnik, 
 ras a národů 

Šišková, T.: Výchova k toleranci a proti rasismu 
 
OBECNÁ A VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE: 
*Langmeier, J.: Vývojová psychologie (A) 
*Raudenská, J.: Lékařská psychologie ve zdravot. (B) 
+Plháková, A.: Učebnice obecné psychologie 
+Kelnarová, J.: Psychologie: pro studenty  
 zdravotnických oborů 
+Kozáková, R.: Základy obecné a vývojové  
 psychologie pro studenty nelékařských  
 zdravotnických oborů 
  
ODBORNÁ LATINSKÁ TERMINOLOGIE: 
*Švanda, L.: Terminologia graeco-latina medica pro 

bakalářské obory LF MU 
*Švanda, L.: Terminologia graeco-latina medica pro 

studijní obory fyzioterapie a všeobecná sestra 
+Veselá, A.: Lékařská terminologie  

pro fyzioterapeuty, 1999 (A) 
+Kábrt, J.: Lexicon medicum. 2015 (A) 
 (dostupné jako e-kniha) 
+Svobodová, D.: Terminologiae medicae vestibulum,  
 2010 (A)  
+Kábrt, J.: Lékařská terminologie, 1972 a další  
 vydání (A)  
 
ODBORNÁ OŠETŘOVATELSKÁ PRAXE I. a II.: 
*Jirkovský, D.: Záznamník výkonů a jiných odborných  
 aktivit pro bakalářský studijní obor Všeobecná  
 sestra: logbook pro prezenční formu studia 
*Jirkovský, D.: Záznamník výkonů a jiných odborných  
 aktivit pro bakalářský studijní obor Všeobecná  
 sestra: logbook pro kombinovanou formu  
 studia 
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*Jirkovský, D.: Ošetřovatelské postupy a intervence:  
 učebnice pro bakalářské a magisterské  
 studium (A) 
*Mastiliaková, D.: Posuzování stavu zdraví a  
 ošetřovatelská diagnostika: v moderní  
 ošetřovatelské praxi (B) 
*Herdman, H.: Ošetřovatelské diagnózy: definice  

& klasifikace NANDA-International  
2015–2017 

+Jirkovský, D.: Nursing procedures and interventions:  
 textbook for bachelor’s and master’s degree 

 programmes [DVD-ROM] 
+Carpenito, L.: Nursing care plans: transitional patient  
 and family centered care 
 
OŠETŘOVATELSKÉ POSTUPY: 
*Jirkovský, D.: Ošetřovatelské postupy a intervence:  
 učebnice pro bakalářské a magisterské  
 studium (A) 
*Šamánková, M.: Základy ošetřovatelství (A) 
*Nejedlá, M.: Fyzikální vyšetření pro sestry (A) 
*Vytejčková, R.: Ošetřovatelské postupy v péči  

o nemocné II. díl (A) 
+Jirkovský, D.: Nursing procedures and interventions:  
 textbook for bachelor’s and master’s degree 

 programmes [DVD-ROM] 
+Špinar, J.: Propedeutika a vyšetřovací metody  
 vnitřních nemocí (A) 
+Elkin, M. K.:Nursing interventions and clinical skills 
+Smith-Temple, J.: Nurses´ guide to clinical  
 procedures 
+Mikšová, Z.: Kapitoly z ošetřovatelské péče 
  I. a II. díl (A) 
 
OŠETŘOVATELSKÝ PROCES A POTŘEBY 
ČLOVĚKA: 
*Mastiliaková, D.: Posuzování stavu zdraví a  
 ošetřovatelská diagnostika: v moderní  
 ošetřovatelské praxi (B) 
*Herdman, H.: Ošetřovatelské diagnózy: definice  

& klasifikace NANDA-International  
2015–2017 

*Farkašová, D.: Ošetřovatelství : teorie (A) 
*Šamánková, M. Lidské potřeby ve zdraví a nemoci :  
 aplikované v ošetřovatelském procesu (A) 
*Trachtová, E.: Potřeby nemocného v ošetřovatelském  
 procesu (A) 
*Křivohlavý, J.: Bolest, její diagnostika a  
 psychoterapie 
*Tóthová, V. Ošetřovatelský proces a jeho realizace 
*Pavlíková, S.: Modely ošetřovatelství v kostce (A) 
+Staňková, M.: Základy teorie ošetřovatelství 

+Mastiliaková, D.: Úvod do ošetřovatelství:  
systémový přístup. 2. díl (B) 

+Mckenna, H.: Fundamentals of nursing models,  
 theories and practice (Dostupné jako e-kniha) 
 
PATOLOGIE: 
*Bártová, J.: Patologie pro bakaláře (A) 
+Mačák, J.: Patologie (A) 

 
PATOLOGICKÁ FYZIOLOGIE: 
*Vokurka, M.: Patofyziologie pro nelékařské směry  
 (A) (Dostupné také jako e-kniha) 
*Silbernagl, S.: Atlas patofyziologie člověka (A) 
+Nečas, E.: Patologická fyziologie orgánových  
 systémů (A) 
 
PRVNÍ POMOC: 
*Český Červený kříž: Základy první pomoci. 2017 
*Český Červený kříž: Standardy první pomoci. 2017 
*Stern, M.: Manuál kritických stavů: výukový materiál 
*Malá, L.: První pomoc pro všechny situace: v souladu  
 s evropskými doporučeními 2015 
*Klementa, B.: Resuscitace 
*Kelnarová, J: První pomoc : pro studenty  
 zdravotnických oborů . I. a II. díl (B) 
*Málek, J.: První pomoc, studijní opora.  

 https://www.lf3.cuni.cz/3LF-782.html 

+Zvolánek, R.: Řešení urgentních stavů v terénu  
 včetně základní neodkladné resuscitace:  
 textová opora ke kurzu 
 
TEORIE OŠETŘOVATELSTVÍ: 
*Farkašová, D.: Ošetřovatelství : teorie (A) 
*Jarošová, D.: Ošetřovatelské teorie a modely:  

studijní opora 
*Staňková, M.: České ošetřovatelství č. 7 –  

Galerie historických osobností (A) 
*Kutnohorská, J.: Historie ošetřovatelství (B) 
*Mastiliaková, D.: Úvod do ošetřovatelství:  

systémový přístup. 1. a 2. díl (B) 
*Vörösová, G.: Klasifikačné systémy a štandardizácia  
 terminológie v ošetrovateľstve 
+Mckenna, H.: Fundamentals of nursing models,  
 theories and practice (Dostupné jako e-kniha) 
+Staňková, M.: Základy teorie ošetřovatelství 
+Žiaková, K.: Ošetřovatelství: konceptuální modely 

 a teorie 
+Archalousová, A.: Přehled vybraných  
 ošetřovatelských modelů 
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+Archalousová, A.: Aplikace vybraných  
 ošetřovatelských modelů do klinické  

a komunitní praxe 
+ Pavlíková, S.: Modely ošetřovatelství v kostce (A) 
 
ZÁKLADY BIOCHEMIE: 
*Štern, P.: Obecná a klinická biochemie pro bakalářské  
 obory studia (A) 
+Racek, J.: Klinická biochemie. 3., přeprac. vyd. (A) 
 
ZÁKLADY GENETIKY A PRENATÁLNÍ 
DIAGNOSTIKY: 
*Otová, B. ,Mihalová, R.: Základy biologie a genetiky 
  člověka (Dostupné také jako e-kniha) 
*Kočárek, E.: Genetika : obecná genetika a  
 cytogenetika, mol. biologie,  

biotechnologie, genomika (A) 
 
ZÁKLADY PEDAGOGIKY A EDUKACE 
V OŠETŘOVATELSTVÍ I. a II.: 
*Tomová, Š.: Základy edukace pro nelékařské  
 zdravotnické pracovníky  

(Dostupné jako e-kniha) 
*Maňák, J.: Výukové metody  (e-prezenčka) 
*Petty, G.: Moderní vyučování 
*Průcha, J.: Přehled pedagogiky 
*Průcha, J.: Pedagogický slovník. Portál, 2009 
*Slavík, M.: Vysokoškolská pedagogika 
*Šulistová, R.: Pedagogika a edukační činnost  

v ošetřovatelské péči 
*Zormanová, L.: Výukové metody v pedagogice 
+Jůva, V.: Stručné dějiny pedagogiky 
+Mareš, J.: Pedagogická psychologie 
+Průcha, J.: Alternativní školy a inovace ve vzdělávání 
+Průcha, J.: Moderní pedagogika (A) 
 
PRÁZDNINOVÁ ODBORNÁ  
OŠETŘOVATELSKÁ PRAXE I.: 
*Jirkovský, D. Záznamník výkonů a jiných  
    odborných aktivit pro bakalářský  
 studijní  obor Všeobecná sestra:   
 logbook pro prezenční formu studia. 
*Jirkovský, D. Záznamník výkonů a jiných   
 odborných aktivit pro bakalářský   
 studijní obor Všeobecná sestra:   
 logbook pro kombinovanou formu  studia.  
*Jirkovský,D. Ošetřovatelské postupy a  
 intervence: učebnice pro    
 bakalářské a magisterské studium.   
 2012 (A) 

*Mastiliaková, D. Posuzování stavu zdraví   
 a ošetřovatelská diagnostika: v   
 moderní ošetřovatelské praxi.   
 2014 (A) 
*Ošetřovatelské diagnózy: definice & klasifikace  
 NANDA-International 2015–2017 
+Jirkovský, D. Nursing procedures and   
 interventions: textbook for bachelor’s  
 and master’s degree programmes   
 [PDF]. 
+Carpenito, L Juall. Nursing care plans:  
 transitional patient and family   
 centered care.    
 (dostupné také jako e-kniha) 
 
VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ: 
+Kukla, L.: Sociální a preventivní  pediatrie  

v současném pojetí. 2016  
(dostupné také jako e-kniha) 

+ Mach, J. Medicína a právo. 2006 
+Těšinová, J.: Medicínské právo (B) 
+Ptáček, Radek a kol. Lege artis v medicíně   2013
 (dostupné také jako e-kniha) 
+Janečková,H. Úvod do veřejného  zdravotnictví.  
 2009 (A) (e-prezenčka) 
+Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské 
 bytosti v souvislosti s aplikací biologie a 
 medicíny: Úmluva o lidských právech a 
 biomedicíně. 2003 
+Svejkovský, J.: Zdravotnictví a právo. 2016 (A) 
+Matoušek, O.: Sociální práce v praxi: specifika  
 různých cílových skupin a práce s nimi  

Portál, 2010 (dostupné jako e-kniha) 
 
VÝCHOVA KE ZDRAVÍ, ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ 
STYL: 
*Králíková, E. Závislost na tabáku: 
 epidemiologie, prevence a léčba. 2013. (A)  
*Kudlová, E. Hygiena výživy a nutriční  
 epidemiologie. 2009.  
+Tuček, M. Hygiena a epidemiologie pro bakaláře. 
 2012. (dostupné také jako e-kniha)  
 
ZÁKLADY BIOFYZIKY: 
*Navrátil, L. Medicínská biofyzika. 2005. (A) 
  (dostupné také jako e-kniha)  
+Amler, E. Chapters from biophysics.  
 2006 (digitalizováno) 
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ZÁKLADY HEMATOLOGIE: 
*Penka, M. Hematologie a transfuzní lékařství I: 
 Hematologie. (A) (dostupné také jaké e-kniha) 
*Procházková, R. Klinická transfuziologie pro 
 všeobecné sestry. 2010 
+Průša, R. Průvodce laboratorními nálezy (B) 
+Zima, T. Laboratorní diagnostika 2007 (A) 
 
ZÁKLADY SOCIOLOGIE: 
*Bártlová, S. Sociologie medicíny a zdravotnictví. 
 2005 (A) (dostupné také jako e-kniha)  
*Jandourek, J. Úvod do sociologie. 2009  
  (dostupné také jako e-kniha)   
 (e-prezenčka) 
*Keller, J. Úvod do sociologie.  2004 (A)  
 (e-prezenčka) 
+Cakirpaloglu, P. Šikana na pracovišti  
 v České republice: teorie, výzkum   
 a praxe. 2016 
 +Fischer, S. Sociální patologie: závažné  
 sociálně patologické jevy, příčiny, prevence, 
 2014. (dostupné také jako e-kniha)  
+Giddens, A. Sociologie. 1999. A) 
+Goffman, E. Stigma: poznámky k problému  
 zvládání narušené identity. 2003 
+Ivanová, K. Základy etiky a organizační  
 kultury v managementu  zdravotnictví. 2006 
+Juríčková, L. Opatrovnictví osob s duševní 
 poruchou., 2014 (dostupné také jako e-kniha) 
+Sak, P. Sociologie stáří a seniorů. 2012 
 (dostupné také jako e-kniha) 
+Křížová, E. Proměny lékařské profese z pohledu 
 sociologie. 2006 
+Mills, C. Wright. Sociologická imaginace, 2008 
 
ZDRAVOTNICKÁ PSYCHOLOGIE:  
*Beran, J. Lékařská psychologie v praxi., 2010 (A) 
 (dostupné také jako e-kniha) 
*Raudenská, J. Lékařská psychologie ve 
 zdravotnictví.,2011 (B)   
  (dostupné také jako e-kniha) 
+Honzák, R. Základy psychologie. 2006 (A) 
+Raudenská, J. The psychological context of labour  
 pain., 2016 
 +Zacharová, E. Zdravotnická psychologie: teorie  
 a praktická cvičení. 2017 (A)  
  (dostupné také jako e-kniha) 
 

ZOBRAZOVACÍ METODY, NUKLEÁRNÍ 
MEDICÍNA A RADIAČNÍ OCHRANA: 

*Heřman, M. Základy radiologie. 2014 (A) 
*Kupka, K. Nukleární medicína. 2015   
  (dostupné také jako e-kniha) 
*Vlček, P. Praktická cvičení z nukleární  
 medicíny 2010 (A) 
 
  


