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3. ročník 
 
EKONOMIKA A POJIŠŤOVNICTVÍ: 
*Zlámal, J. Ekonomika zdravotnictví. 2003 (A).  
*Borovský, J. Ekonomika zdravotnických zařízení. 
 2012  
*Šatera, K. Zdravotní pojištění a ekonomika. 2010  
*Papeš, M. Zdravotnická ekonomika: (úvod). 2002  
*Drbal, Ctibor. Česká zdravotní politika a její 
 východiska. 2005  
*Popesko, B. Kalkulace nákladů ve zdravotnických 
 organizacích. 2014   
+Ekonomie ve zdravotnictví: časopis přinášející 
 kvalitní ekonomické informace ve 
 zdravotnictví. 2015 
+Advances in health economics and health services 
 research. Volume 23, The economics of 
 medical technology [online]. Dostupné z 
http://site.ebrary.com/lib/natl/Doc?id=10597036 
+Plevová, I. Ekonomika a pojišťovnictví: studijní 
 opora. 2014   
+Krpálek, P. Základy ekonomie pro sociální  
 pracovníky. 2010 
 
MANAGEMENT: 
*Brabcová, I. Management v ošetřovatelské praxi. 
 2015  
*Svobodník, P. Management pro zdravotníky v 
 kostce. 2009    
*Zítková, M. Vedení nových pracovníků v 
 ošetřovatelské praxi: pro staniční a vrchní 
 sestry. 2015 (dostupné také jako e-kniha) 
*Bedrnová, E. Manažerská psychologie a sociologie. 
 2012   
*Gladkij, I. Management ve zdravotnictví. 2003 (A)    
*Souček, Z. Strategické řízení zdravot. zařízení. 2006 
*Škrla, P. Řízení rizik ve zdravotnických zařízeních. 
 2008 (A) (dostupné také jako e-kniha) 
*Škrla, P. Kreativní ošetřovatelský management 2003 
 (A)   
*Jarošová, E. Trénink sociálních a manažerských 
 dovedností: metodický průvodce. 2005  
*Čámský, P. Manuál pro tvorbu a zavádění standardů  
 kvality poskytovaných sociálních služeb. 2008  
+Jarošová, D. Základy managementu v ošetřovatelství. 
 2006  
+Kleibl, J. Personální řízení 2. 2002   
+Kohoutek, R. Základy užité psychologie. 2002  
+Magnet recognition program - aplication manual. 
 2005 
+Mohenská, H. Personální management, aplikační 
 systematický přehled. 2003 

+Nakonečný, M. Sociální psychologie. 1999 
  (A) (e-prezenčka)  
+Pokorný, J. Personální management. 1998  
+Szarková, M. Psychológia pre manažerov a 
 podnikateľov. 2007  
+Walker, A., J., et al Moderní personální management, 
 nejnovější trendy a technologie. 2003  
+CLARK, J., E. Management for Nurses and Health 
 Care Professionals. 1997  
+Graham, N. O. Quality in Health Care. Theory, 
 Application, and Evolution. 1995  
+Huber, D. Leadership and Nursing Care Management. 
 1996 
+Marquis, B. Management Decision Making for 
 Nurses. 1997 
+Šigut, Z. Firemní kultura a lidské zdroje. 2004  
+Pilařová, I. Jak efektivně hodnotit zaměstnance a 
 zvyšovat jejich výkonnost 2008  
+Rychtaříková, Y. Kritikou a pochvalou k vyšší   
 motivaci zaměstnanců. 2008   
  (dostupné také jako e-kniha)  
+Bělohlávek, F. Jak řídit a vést lidi: testy, případové 
 studie, styly řízení, motivace a hodnocení.  
 2005  
+Barták, J. Lidé a změny. 2004 
+Dvořáková, Z. Management lidských zdrojů.  2007 
+Veber, J. Management kvality od ISO 9000 k TQM 2. 
 2000 
 
OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE U AKUTNÍCH A 
KRITICKÝCH STAVŮ: 
*Barash, P., G. Klinická anesteziologie. 2015. 
 (A) (dostupné také jako e-kniha) 
*Bartůněk, P. Vybrané kapitoly z intenzivní péče. 
 2016. (A) (dostupné také jako e-kniha) 
*Dostál, P. Základy umělé plicní ventilace. 2014  (A) 
*Handl, Z. Monitorování pacientů v anesteziologii, 
 resuscitaci a intenzivní péči - vybrané 
 kapitoly. 1999  (A) 
*Herdman, T. H..Ošetřovatelské diagnózy: definice & 
 klasifikace. 2010 (A) 
*Charvát, J. Žilní vstupy: dlouhodobé a střednědobé. 
 2016 (A) (dostupné také jako e-kniha) 
*Kapounová, G. Ošetřovatelství v intenzivní péči. 
 2007 (A) (dostupné také jako e-kniha) 
*Jindrová, B. Praktické postupy v anestezii. 
 2016 (dostupné také jako e-kniha) 
*Lejsek, J. První pomoc. 2013 (A) 
*Málek, J. Praktická anesteziologie. 2016 (A) 
*Pokorná, A. Kompendium hojení ran pro sestry. 
 2012 (A) (dostupné také jako e-kniha) 
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*Streitová, D. Septické stavy v intenzivní péči: 
 ošetřovatelská péče. 2015 (A)  
 (dostupné také jako e-kniha) 
*Tomová, Š. Komunikace s pacientem v intenzivní 
 péči.  2016 (A) (dostupné také jako e-kniha) 
*Vytejčková, R. Ošetřovatelské postupy v péči o 
 nemocné II: speciální část. 2013 (A)
 (dostupné také jako e-kniha) 
*Vytejčková, R. Ošetřovatelské postupy v péči o 
 nemocné III: speciální část. 2015 (A)
 (dostupné také jako e-kniha) 
*Šeblová, J. Urgentní medicína v klinické praxi lékaře. 
 2013. (dostupné také jako e-kniha) 
*Ševčík, P. Intenzivní medicína. 2014 (A)  
  (dostupné také jako e-kniha) 
+Kelnarová, J. První pomoc II: pro studenty 
 zdravotnických oborů. 2013 (A)  
 (dostupné také jako e-kniha) 
+Schindler, J. Mikrobiologie: pro studenty 
 zdravotnických oborů. 2014 A)  
  (dostupné také jako e-kniha) 
+Štětkářová, I. Farmakoterapie bolesti., 2016  
+Tuček, M. Hygiena a epidemiologie., 2012 
+Plevová I.: Sestra a akutní stavy od A do Z. 2021 (A) 
 
OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O DÍTĚ II.: 
*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) 
(Dostupné také jako e-kniha) 
 
OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O NEMOCNÉ S 
DUŠEVNÍMI PORUCHAMI: 
*Petr, T. Ošetřovatelství v psychiatrii. 2014. (A)  
 (dostupné také jako e-kniha) 
*Hosák, L. Psychiatrie a pedopsychiatrie. 2015 (A) 
 (dostupné také jako e-kniha) 
+Raboch, J. Psychiatrie: minimum pro praxi. 2012 
 
OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V OFTALMOLOGII: 
*Kolarčík, L. Příručka pro sestry v oftalmologii. 
 2016 (dostupné také jako e-kniha)  
*Rozsíval, P. Oční lékařství. 2006. (A) (e-prezenčka) 
+Kvapilíková, K. Přehled chorob zrakového ústrojí. 
 2003 

+Nováková, I. Ošetřovatelství ve vybraných oborech: 
 dermatovenerologie, oftalmologie, ORL, 
 stomatologie. (A)   
 (dostupné také jako e-kniha) 
 
OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O NEMOCNÉ S 
ONKOLOGICKÝMI CHOROBAMI A 
PALIATIVNÍ PÉČE: 
*Vorlíček, J. Klinická onkologie pro sestry. 2012 
 (A) (dostupné také jako e-kniha) 
*Marková, M. Sestra a pacient v paliativní péči. 2010 
 (A) (dostupné také jako e-kniha) 
+Vorlíček, J. a kol. Paliativní medicína. 2004 
 (A) (dostupné také jako e-kniha)  
 

OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE 
V OTORINOLARYNGOLOGII: 
*Plzák, J. ORL pro všeobecné praktické lékaře. 
 2011 (A)   
*Nováková, I. Ošetřovatelství ve vybraných oborech: 
 dermatovenerologie, oftalmologie, ORL, 
 stomatologie. 2011 (A)   
  (dostupné také jako e-kniha) 
+Klozar, J. Speciální otorinolaryngologie. 2005  
 
REHABILITAČNÍ OŠETŘOVATELSTVÍ: 
*Švestková, O. Rehabilitace motoriky člověka: 
 fyziologie a léčebné postupy. 2017 (A) 
 (dostupné také jako e-kniha) 
*Kristiníková, J. Rehabilitace v ošetřovatelství. 2006  
*Kolář, P. Rehabilitace v klinické praxi. 2009 (A) 
+Klusoňová, E. Rehabilitační ošetřování klientů s 
 těžkými poruchami hybnosti. 2014   
+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    
 
OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE VE 
STOMATOLOGII: 
*Dostálová, T. Stomatologie. 2008 (A)  
   (dostupné také jako e-kniha) 
 *Nováková, I. Ošetřovatelství ve vybraných oborech: 
 dermatovenerologie, oftalmologie, ORL, 
 stomatologie. 2011 (A)   
 (dostupné také jako e-kniha) 
+Mazánek, J. Traumatologie orofaciální oblasti. 2007 
 (dostupné také jako e-kniha) 
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Doporučené volitelné předměty: 
 
BOLEST JAKO OŠETŘOVATELSKÝ 
PROBLÉM: 
*Raudenská, J.  The psychological context of labour 
 pain. 2016  
*Raudenská, J. Lékařská psychologie ve zdravotnictví. 
 (A) (dostupné také jako e-kniha) 
+Rokyta, R. Bolest: monografie algeziologie. (B) 
 
OČKOVÁNÍ: 
+Göpfertová, D. 100 infekcí  

(epidemiologie pro praxi)  (A) 
 
PREVENCE A LÉČBA ZDRAVOTNÍCH 
PROBLÉMŮ PŘI CESTÁCH DO ZAHRANIČÍ: 
+Göpfertová, D. 100 infekcí  

(epidemiologie pro praxi).  (A) 
 
PSYCHOHYGIENA V OŠETŘOVATELSTVÍ: 
*Raudenská, J. Lékařská psychologie ve zdravotnictví. 
 2011. (A) (dostupné také jako e-kniha) 
+Křivohlavý, J. Duševní hygiena zdravotní sestry. 
 2004. (A)  
+Křivohlavý, J. Sestra a stres: příručka pro duševní 
 pohodu. 2010 (A)   
 (dostupné také jako e-kniha) 
+Křivohlavý, J. Pozitivní psychologie. 2015  
+Pešek, R. Syndrom vyhoření: jak se prací a 
 pomáháním druhým nezničit: pohledem 
 kognitivně behaviorální terapie. 2016  
+Kratochvíl, S. Klinická hypnóza. 2009  
  (dostupné také jako e-kniha) 
+Víchová, V. Autogenní trénink a autogenní 
 terapie:relaxace, která pomáhá. 2016 
+Venglářová, M. Supervize v ošetřovatelské praxi. 
 2013 (dostupné také jako e-kniha) 
 
STANDARDY V OŠETŘOVATELSTVÍ: 
*Hulková, V. Štandardizácia v ošetrovateľstve.  2016 
 (dostupné také jako e-kniha) 
*Procházková, E. Práce s biografií a plány péče. 2014  
*Policar, R. Zdravotnická dokumentace v praxi. 2010
  (A) (dostupné také jako e-kniha) 
*Vondráček, L. Sestra a její dokumentace: návod pro 
 praxi. 2008 (A) (dostupné také jako e-kniha) 
*Čámský, P. Manuál pro tvorbu a zavádění standardů 
 kvality poskytovaných sociálních služeb. 2008  
+Mastiliaková, D. Úvod do ošetřovatelství: systémový 
 přístup. 2002 (A) 

+Golomčáková, V. Rámcové procesuálne štandardy 
 ošetrovateľských výkonov, I. a II. časť.  2004, 
 mimoř. příloha Zdravotnickych novín č. 7 a 8  
+Šeclová, S. Průvodce ošetřovatelskou dokumentací  

od A do Z. 2002 (A) 
+Jirkovský, D. Soubor standardních ošetřovatelských 
 postupů Fakultní nemocnice 
 KrálovskéVinohrady 2004 – 2007 
 
ZPRACOVÁNÍ DAT Z OŠETŘOVATELSKÉHO 
VÝZKUMU A JEJICH ANALÝZA: 
Základní studijní literatura – povinná:  
*Chráska, M. Metody pedagogického výzkumu: 
 základy kvantitativního výzkumu. 2007 
*Laurenčík, M. Excel 2016: práce s databázemi a 
 kontingenčními tabulkami. 2017  
  (dostupné také jako e-kniha) 
Základní studijní literatura – doporučená: 
+Laurenčík, M. Excel - pokročilé nástroje: funkce, 
 marka, databáze, kontingenční tabulky, 
 prezentace, příklady. 2016  
 (dostupné také jako e-kniha) 
  


