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2. ročník 
 

ANGLICKÝ JAZYK ODBORNÝ III.: 
*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) 
+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) 
 

DIDAKTIKA OŠETŘOVATELSTVÍ: 

*Průcha, J.: Moderní pedagogika 2013  
  (dostupné také jako e-kniha) 
*Kuberová, H.: Didaktika ošetřovatelství. 2010 
  (dostupné také jako e-kniha) 
*Kalhous, Z.: Školní didaktika. 2009  (E) 
*Cichá, M. Didaktika praktického vyučování 
 zdravotnických předmětů 1. 2006 
*Cichá, M.: Didaktika praktického vyučování
 zdravotnických předmětů 2. 2006 
+Horák, F.: Aktivizující didaktické metody 
+Kasíková, H.: Kooperativní učení, kooperativní škola 
+Kolář, Z.: Didaktické znalosti a dovednosti učitele 
+Kolektiv autorů: LEMON 5. Jak pracovat s učebními 
 texty (A)   
+Mareš, J.: Styly učení žáků a studentů. 1998 
+Silberman, M.: 101 metod pro aktivní výcvik a 
 vyučování. 1997  
+Závodná, V.: Pedagogika v ošetrovateľstve. 2005 
 
FARMAKOLOGIE: 

*Martínková, J.: Farmakologie pro studenty  
 zdravotnických oborů. 2018 (A)  
 (dostupné také jako e-kniha) 

+Paluch Z.: Obecná farmakologie I. díl.:  
Úvod do obecné farmakologie. 2019 (A) 

+Paluch Z.: Farmakologie v kardiologii. 2019 (A) 
+Paluch Z.: Farmakologie v gastroenterologii. 

2019 (B) 
+Lüllmann, H.: Barevný atlas farmakologie (A) 

+Perlík, F.: Základy farmakologie: klinická  
a speciální farmakologie. 2005 

 
INFORMAČNÍ SYSTÉMY VE 
ZDRAVOTNICTVÍ: 
*Feberová, J. Jak na Medline efektivně. 2004 (B) 
+Kasal, P. Internet a medicína. 2001 (A)   
+Kasal, P. Lékařská informatika. 1998 (A)   
  

KOMUNIKACE V OŠETŘOVATELSTVÍ: 
*Ptáček, R., Etika a komunikace v medicíně. 2011 (A) 
 (dostupné také jako e-kniha) 
*Mikuláštík, M. Komunikační dovednosti v praxi. 
 2010 (A) (dostupné také jako e-kniha) 
*Linhartová, V. Praktická komunikace v medicíně. 
 2007 (A) (B) (dostupné také jako e-kniha) 
* Venglářová, M. Komunikace pro zdravotní sestry. 
 2007 (A) (B) (dostupné také jako e-kniha) 
*Křivohlavý, J. Jak si navzájem lépe porozumíme. 
 1988 (B)  
*Křivohlavý, J. Povídej, naslouchám. (A) 
*Křivohlavý, J. Neverbální komunikace - řeč pohledů, 
 úsměvů a gest. 1998 
*Lewis, D. Tajná řeč těla. 2010 
*De Vito A. J. Základy mezilidské komunikace. 2008 
*Špatenková. Základní otázky komunikace. 2009 
+Honzák, R. Komunikační pasti v medicíně (A)   
+Janoušek, J. Verbální komunikace a lidská psychika.
 2007 (dostupné také jako e-kniha) 
+Plaňava, I. Jak (to) spolu mluvíme. 1992 
+Plaňava, I. Průvodce mezilidskou komunikací. 2005 
+Scharlau, Ch. Techniky vedení rozhovoru. 2008 
+Vybíral, Z. Psychologie komunikace. 2005 
 
KOMUNITNÍ PÉČE: 

*Marková, M.: Komunitní ošetřovatelství pro sestry: 
 učební text pro sestry v komunitní péči. (A) 
*Kalvach, Z. Podpora rozvoje komunitního systému 
 integrovaných podpůrných služeb 
*Šulcová, M. Prevence a ošetřovatelská péče v 
 komunitě. 2013  
*Sikorová, L. Dětská sestra v primární a komunitní 
 péči. 2012 (A) (dostupné také jako e-kniha) 
*Kozáková, R. Komunitní ošetřovatelská péče o 
 seniory. 2011 
+Krátká, A. Ošetřovatelství v komunitní péči. 2008 
+Marková, M. Specifická činnost komunitní sestry v 
 domácí péči: e-learningový kurz off-line 
 [CD-ROM], 2009 
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MIKROBIOLOGIE A IMUNOLOGIE: 
*Schindler, J. Mikrobiologie: pro studenty 
 zdravotnických oborů. 2014 (A)  
 (dostupné také jako e-kniha):  
+Hamplová, L. Mikrobiologie, imunologie, 
 epidemiologie, hygiena pro bakalářské 
 studium a všechny typy zdravotnických škol. 
 2015 (A) 
+Votava, M. Lékařská mikrobiologie obecná. 2001 (A) 
 
OCHRANA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ: 
*Hamplová, L. Mikrobiologie, imunologie, 
 epidemiologie, hygiena pro bakalářské 
 studium a všechny typy zdravotnických škol. 
 2015 (A) 
+Manuál prevence v lékařské praxi. II., Výživa. 1996  
 (dostupný online) 
+Manuál prevence v lékařské praxi. III., Prevence 
 1996 (dostupný online) 
 
OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O DÍTĚ I. 
(NEONATOLOGIE): 
*Fendrychová J.: Základní ošetřovatelské postupy 
 v péči o novorozence. 2011 (A)  

(dostupné také jako e-kniha) 
* Fendrychová, J.: Vybrané kapitoly z ošetřovatelské  
 péče v pediatrii 2. část (A) 
*Dort, J.: Neonatologie 2004 
*Borek, I. et al. Vybrané kapitoly z neonatologie a 
 ošetřovatelské péče. 2001 (A) 
*Nevoral, J. Výživa kojenců. 2007 
*Schniderová, D. Kojení: nejčastější problémy a jejich 
 řešení. 2006 
+Sedlářová, P. Základní ošetřovatelská péče v pediatrii. 
  2008 (A) (dostupné také jako e-kniha) 
+ Slezáková, L. Ošetřovatelství v pediatrii. 2010 (A) 
 (dostupné také jako e-kniha) 
+ Boledovičová, M. Pediatrické ošetrovateľstvo. 2010  
+Lebl, J.: Preklinická pediatrie (A)  
+Lebl, J.: Klinická pediatrie (A) 
+Bayer, M.: Pediatrie : lékařské repetitorium (B) 
 (dostupná jako e-kniha) 
 
OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE 
V DERMATOVENEROLOGII: 
*Záhejský, J.: Speciální ošetřovatelská péče o dospělé 
 na dermatovenerologickém oddělení: Učební 
 text pro zdravot. sestry. 1994: 
+Resl, V.: Dermatovenerologie: přehled   
 nejdůležitějších  znalostí a zkušeností 
 pro bakalářské a magisterské studium 
 nelékařských oborů. 2014 

+Štork, J.: Dermatovenerologie. (A)   
+Arenberger, P.: Obecná dermatovenerologie. 2001 
 
OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O NEMOCNÉ V 
GYNEKOLOGII A PORODNICTVÍ: 
*Rob, L:. Gynekologie.  2008 (A) (B) 
*Hájek, Z.: Porodnictví. 2014 (A) B)   
 (dostupné také jako e-kniha) 
*Macků, F.: Porodnictví. 2002 
+Roztočil, A.: Vybrané kapitoly z gynekologie a 
 porodnictví. Část 1, Gynekologie 
 +Macků, F.: Průvodce těhotenstvím a porodem. 
 1998 (A) 
 
OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O NEMOCNÉ V 
CHIRURGICKÝCH OBORECH: 
*Brož, L. Chirurgie pro všeobecné praktic.lékaře. 2012  
*Hoch, Jiří a kol. Speciální chirurgie. 2011 (A)  
*Zeman, M. Speciální chirurgie. 2014 (A)  
*Michalský, R. Kapitoly z obecné chirurgie pro 
 studující ošetřovatelství. 2008  
*Pafko, P. Základy speciální chirurgie. 2008 (A) 
*Šnajdauf, J. Dětská chirurgie. 2005 (A) 
+šnajdauf, J. Dětská traumatologie. 2002 (A)  
+Pafko, P. Základy speciální chirurgie. 2008 (A) 
+Way, L. Současná chirurgická diagnostika a léčba. 
  1. a 2. díl. 1998 (A) 
 
OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O NEMOCNÉ V 
INTERNÍCH OBORECH: 
*Blaha, M. Vnitřní lékařství: vybrané kapitoly z  
 diagnostiky, léčby a speciální ošetřovatelské 
 péče. 1997 (A) 
*Kubešová, H. Vnitřní lékařství I: pro bakalářské 
 studium ošetřovatelství. 2003  
*Kubešová, H. Vnitřní lékařství II: pro bakalářské 
 studium ošetřovatelství. 2005  
*Vörösová, G. Ošetrovateľský proces v internom 
 ošetrovateľstve., 2011 
*Šafránková, A. Interní ošetřovatelství. 2006 (A) 
 (dostupné také jako e-kniha) 
+Swearingen,P.L.: Manual of Medical-Surgical 
 Nursing Care. Nursing Interventions and 
 Collaborative Management. 1994 
+Beare,P.G.,. Principles and Practice of Adult Health 
 Nursing. 1994  
+Gulanic,M. Nursing Care Plans. Nursing Diagnosis 
 and Interventions. 1994 
 



Povinná a doporučená literatura 
na školní rok 2021/2022 

Všeobecné ošetřovatelství 
   
A…lze půjčit mimo knihovnu, převážně na 14 dní       B…pouze do studovny                                            
D…vyjde během školního roku  E…prezenčně na klinice 
                                                              *… povinná    + … doporučená 
 
 
OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O NEMOCNÉ 
V NEUROLOGII: 
*Slezáková, Z. Ošetřovatelství v neurologii. 
 2014 (dostupné také jako e-kniha)  
*Seidl, Z. Neurologie pro studium i praxi. 2015 (A)   
  (dostupné také jako e-kniha) 
+Káš, S. Neurologie: neurologie pro praktické lékaře. 
 1993 (A) 
+Ambler, Z. Základy neurologie: [učebnice pro 
 lékařské fakulty]. 2011 (A) (e-prezenčka) 
+Kršek, P., Zumrová, A.: Základy dětské neurologie.  
 Galén, 2021 (A) 
 
OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O SENIORY: 
*Schuler, M. Geriatrie od A do Z pro sestry. 
 2010 (A)   
*Venglářová, M. Problematické situace v péči o  
 seniory: příručka pro zdravotnické   
 a sociální pracovníky. 2007 (A)   
 (dostupné také jako e-kniha) 
*Pokorná, A. Ošetřovatelství v geriatrii: hodnotící 
 nástroje. 2013 (A)  
 (dostupné také jako e-kniha) 
*Čeledová, L. Úvod do gerontologie. 2016  
   (dostupné také jako e-kniha). 
+Kubešová, H. Vybrané klinické stavy u seniorů: 
 úskalí diagnostiky a terapie. 2015  
+Červený, R. Geriatrie: novelizace 2014 
 
PRÁZDNINOVÁ ODBORNÁ  
OŠETŘOVATELSKÁ PRAXE 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.  
*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 (B) 
*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) 
 
SEMINÁŘ K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI: 
*Holoušová, D. Diplomové a závěrečné práce. 2002 
*Kozlová, L. Jak psát bakalářskou a diplomovou práci. 
 2009 (A) (B) 
*Opatření děkana ke zpracování a obhajobě 
 bakalářských a diplomových prací na UK  

2. LF, v platném znění  
+Katuščák, D. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce. 
 (A) (B) 
+Ivanovová, K. Písemné práce na vysokých školách se 
 zdravotnickým zaměřením. 2005 (A) 
+Eco, U. Jak napsat diplomovou práci. 1997 
+Šesták, Z. Jak psát a přednášet o vědě. 2000 
+Čmejrková, S. Jak napsat odborný text. 1999 (A) 
+Spousta, V. et al. Vádemékum autora odborné a 
 vědecké práce (se zaměřením na práce 
 pedagogické). 2001 (A) 
+Boldiš, P. Bibliografické citace dokumentů podle 
 ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2: Část 1 - 
 Citace: metodika a obecná pravidla. 
 Verze 3.3 (2004)  . URL:    

https://www.boldis.cz/citace/citace1.pdf 
+Boldiš, P. Bibliografické citace dokumentů podle  
 ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2: Část 2 - 
 Modely a příklady citací u jednotlivých typů 
 dokumentů. Verze 3.3 (2004). URL: 
 https://www.boldis.cz/citace/citace2.pdf 
+Michalík, P. V. Zpracování diplomové práce na 
 počítači. 2000 
 
VÝZKUM V OŠETŘOVATELSTVÍ: 
*Bártlová, S. Výzkum a ošetřovatelství. 2008 (A)  
*Farkašová, D. Výzkum v ošetřovatelství. 2006  
*Jarošová, D. Ošetřovatelství založené na důkazech: 
 evidence based nursing. 2014 (A)  
  (dostupné také jako e-kniha). 
*Kutnohorská, J. Výzkum v ošetřovatelství. 2009 
  (A) (dostupné také jako e-kniha) 
*Hendl, J. Úvod do kvalitativního výzkumu. 1998   
*Chráska, M. Úvod do výzkumu v pedagogice. 2006  
*Gavora, P. Úvod do pedagogického výzkumu. 2000 
*Komenda, S. Úvod do metodologie zdravotnického 
 výzkumu. 1995  



Povinná a doporučená literatura 
na školní rok 2021/2022 

Všeobecné ošetřovatelství 
   
A…lze půjčit mimo knihovnu, převážně na 14 dní       B…pouze do studovny                                            
D…vyjde během školního roku  E…prezenčně na klinice 
                                                              *… povinná    + … doporučená 
 
 
*Komenda, S. Základy statistiky ve zdravotnictví. 1992  
*Šesták, Z. Jak psát a přednášet o vědě. 2000  
+Beck, Ch. T. Nursing research: principles and 
 methods. 2004  
+Brink, P.J.  Basic steps in planning nursing research : 
 from question to propsal. 1978 
+Beck, Ch. T. Essentials of nursing research: methods, 
 appraisal, and utilization. 2005  
+Burns, N. The practice of nursing research: conduct, 
 critique, & utilization. 2001 (A)  
+Komenda, S. Vypočitatelná náhoda.1995  
+Žiaková, K. et al. Ošetrovateľstvo teória a vedecký 
 výzkum. 2003  
Povědomí o výzkumu v praxi sestry a porodní 
 asistentky - Strategické dokumenty pro sestry 
 a porodní asistentky 2002 
 
VÝŽIVA A DIETETIKA: 
*Grofová, Z. Nutriční podpora: praktický rádce pro 
 sestry. 2007 (A) (dostupné také jako e-kniha) 
*Zadák, Z. Výživa v intenzivní péči. 2002 (B) 
*Charvát, J. Praktikum umělé výživy: učební texty k 
 praktickým cvičením z umělé výživy. 2006 
 (A) 
*Vyzula, R. Výživa při onkologickém onemocnění. 
  2001 
*Provazník, K. Manuál prevence v lékařské praxi: 
 souborné vydání, I.-V. díl. (B) 
+Dlouhá, R. Výživa: přehled základní problematiky. 
 1998 
+Kleinwächterová, H. Výživový stav člověka a 
 způsoby jeho zjišťování. 2001 
+Keller, U. Klinická výživa. 1993 (A) 
+Hejda, S. Výživa a zdravotní stav člověka. 1987 
 
ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO VE VZTAHU 
K OŠETŘOVATELSTVÍ: 
*Prudil, L. Právo pro zdravotnické pracovníky2017 
*Těšinová, J. Medicínské právo. 2011 (A) 
*Vondráček, J. Medicínsko-právní terminologie: 
 příručka pro právní praxi. 2009 (A) 
 (dostupné také jako e-kniha) 
*Mach, J. Univerzita medicínského práva. 2013 
 (dostupné také jako e-kniha) 
*Svejkovský, J. Zdravotnictví a právo. 2016 (A) 
*Sovová, O. Zdravotnická praxe a právo: praktická 
 příručka. 2011 
+Stolínová, J. Právní odpovědnost v medicíně. 2010 
 (A)  
+Mach, J. Lékař a právo: praktická příručka pro lékaře 
 a zdravotníky. 2010 (A)   
  (dostupné také  jako e-kniha) 

 
 
  


