Povinná a doporučená literatura
na školní rok 2020/2021
Pediatrické ošetřovatelství
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D…vyjde během školního roku
*… povinná + … doporučená

1. ročník
ANATOMIE (2LF701_1):
*Naňka, O.: Přehled anatomie (A)
+Kachlík, D.: Úvod do preklinické medicíny:
anatomie

ANGLICKÝ JAZYK ODBORNÝ I. a II. (2LF702_12):
*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)

EDUKACE V OŠETŘOVATELSTVÍ:
*Tomová, Š.: Základy edukace pro nelékařské
zdravotnické pracovníky
(Dostupné jako e-kniha)
*Kalhous, Z.: Školní didaktika, 2009
*Skalková, J.: Obecná didaktika. 2008
*Maňák, J.: Výukové metody
*Rohlíková, L: Vyučovací metody na vysoké
škole (A)
*Sitná, D.: Metody aktivního vyučování
*Zormanová, L.: Výukové metody v pedagogice
+Petty, G.: Moderní vyučování
+Průcha, J.: Pedagogický slovník. Portál, 2009
+Dytrtová, R.: Učitel: příprava na profesi (A)

ETIKA A FILOZOFIE (2LF701_2):
*Příhoda, P.: Etika - studijní opora. Dostupné na:
https://www.lf2.cuni.cz/node/25322
+Haškovcová, H.: Lékařská etika. 4. vyd. (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)

B…pouze do studovny
E…prezenčně na klinice

FYZIOLOGIE (2LF701_3):
*Mourek J.: Fyziologie: učebnice pro studenty
zdravotnických oborů (A)
+Rokyta, R.: Fyziologie (A)
+Silbernagl, S.: Atlas fyziologie člověka. 2016 (A)
+Trojan, S.: Lékařská fyziologie. 2003 (A)
(dostupné jako e-kniha)

KLINICKÁ PROPEDEUTIKA (2LF701_13):
*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
*Klíma, J.: Pediatrie pro nelékařské zdravotnické
obory (Dostupné jako e-kniha)
+Sedlářová, P.: Základní ošetřovatelská péče
v pediatrii (A) (Dostupné jako e-kniha)
+Slezáková, L.: Ošetřovatelství v pediatrii (A)
(Dostupné jako e-kniha)

MULTIKULTURNÍ OŠETŘOVATELSTVÍ
(2LF702_16):
*Kutnohorská, J.: Multikulturní ošetřovatelství :
pro praxi (B) (Dostupné jako e-kniha)
*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
+Hájek, M.: Muslimský pacient - principy
diagnostiky, terapie a komunikace (A)
(Dostupné jako e-kniha)
+Šišková, T.: Výchova k toleranci a proti rasismu
+Zpráva Českého helsinského výboru
www.helcom.cz
+Stav populace a rozvoje. České republiky. Praha:
MPSV ČR https://www.mpsv.cz/cs/1214
+Šenšelová, I.: Multikultúrna výchova
v predprimárnom vzdelávaní
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+Cílková, E.: Náměty pro multikulturní výchovu:
poznáváme jiné národy

OBECNÁ A VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE
(2LF701_17):
*Langmeier, J.: Vývojová psychologie. 2006 (A)
(Dostupné jako e-kniha)
*Raudenská, J.: Lékařská psychologie ve zdravot. (B)
(Dostupné jako e-kniha)
+Plháková, A.: Učebnice obecné psychologie
+Kelnarová, J.: Psychologie: pro studenty
zdravotnických oborů. 1. a 2. díl
(Dostupné jako e-kniha)
(Dostupné jako e-kniha)
+Kozáková, R.: Základy obecné a vývojové
psychologie pro studenty nelékařských
zdravotnických oborů

ODBORNÁ LATINSKÁ TERMINOLOGIE
(2LF701_5):
*Švanda, L.: Terminologia graeco-latina medica pro
bakalářské obory LF MU
*Švanda, L.: Terminologia graeco-latina medica pro
studijní obory fyzioterapie a všeobecná sestra
+Svobodová, D.: Terminologiae medicae vestibulum,
2010 (A)
+Kábrt, J.: Lexicon medicum. 2015 (A)
(Dostupné jako e-kniha)
+Kábrt, J.: Lékařská terminologie, 1972 a další
vydání (A)
+Veselá, A.: Lékařská terminologie
pro fyzioterapeuty, 1999 (A)
ODBORNÁ PRVNÍ POMOC:
*Doporučené postupy pro resuscitaci erc 2015 :
souhrn doporučení, European Resuscitation Council
a Česká resuscitační rada. In Urgentní medicína.
Časopis pro neodkladnou lékařskou péči.
Mimořádné vydání 2015. Roč.: 18. 2015. s. 7 – 60,
ISSN 1212-1924. Plný text
*ERC guidelines 2015. Elektronický zdroj:
https://cprguidelines.eu/
*Stern, M.: Manuál kritických stavů: výukový
materiál
*Petržela, D. M.: První pomoc pro každého
(Dostupné jako e-kniha)

B…pouze do studovny
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*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)
(Dostupné jako e-kniha)
(Dostupné jako e-kniha)
*Málek, J.: První pomoc, studijní opora. Plný text
+Zvolánek, R.: Řešení urgentních stavů v terénu
včetně základní neodkladné resuscitace:
textová opora ke kurzu

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
*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 (2LF701_14):
*Jirkovský, D.: Ošetřovatelské postupy a intervence:
učebnice pro bakalářské a magisterské
studium (A)
*Sedlářová, P.: Základní ošetřovatelská péče
v pediatrii (A)
(dostupné také jako e-kniha)
*Šamánková, M.: Základy ošetřovatelství (A)
*Nejedlá, M.: Fyzikální vyšetření pro sestry (A)
(Dostupné jako e-kniha)
*Vytejčková, R.: Ošetřovatelské postupy v péči
o nemocné II. díl (A)
(Dostupné jako e-kniha)
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+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)
(Dostupné jako e-kniha)
+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)
(Dostupné jako e-kniha)
(Dostupné jako e-kniha)

OŠETŘOVATELSKÝ PROCES A POTŘEBY DÍTĚTE
(2LF701_7):
*Mastiliaková, D.: Posuzování stavu zdraví a
ošetřovatelská diagnostika: v moderní
ošetřovatelské praxi (B)
(Dostupné jako e-kniha)
*Herdman, H.: Ošetřovatelské diagnózy: definice
& klasifikace NANDA-International
2015–2017 (Dostupné jako e-kniha)
*Sedlářová, P.: Základní ošetřovatelská péče
v pediatrii (A)
(dostupné také jako e-kniha)
*Šamánková, M. Lidské potřeby ve zdraví a nemoci :
aplikované v ošetřovatelském procesu (A)
(dostupné také jako e-kniha)
*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)
OŠETŘOVATELSTVÍ (2LF702_13):
*Farkašová, D.: Ošetřovatelství : teorie (A)
*Jarošová, D.: Ošetřovatelské teorie a modely:
studijní opora
*Staňková, M.: České ošetřovatelství č. 7 –
Galerie historických osobností (A)
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*Kutnohorská, J.: Historie ošetřovatelství (B)
*Mastiliaková, D.: Úvod do ošetřovatelství:
systémový přístup. 1. a 2. díl (B)
*Mastiliaková, D.: Holistické přístupy v péči
o zdraví. 2007
*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
+Archalousová, A.: Aplikace vybraných
ošetřovatelských modelů do klinické
a komunitní praxe
+ Pavlíková, S.: Modely ošetřovatelství v kostce (A)
PATOLOGICKÁ FYZIOLOGIE (2LF701_19):
*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)
PATOLOGIE (2LF702_1):
*Bártová, J.: Patologie pro bakaláře (A)
+Mačák, J.: Patologie (A) (Dostupné jako e-kniha)

PSYCHOLOGIE VE ZDRAVOTNICTVÍ (2LF701_10):
*Beran, J.: Lékařská psychologie v praxi (A)
(dostupné také jako e-kniha)
*Raudenská, J.: Lékařská psychologie
ve zdravotnictví
(B) (dostupné také jako e-kniha)
+Honzák, R.: Základy psychologie
+Raudenská, J.: The psychological context of labour
pain
+Raudenská J.: Pain: management, issues
and controversies (A)
+Zacharová, E.: Zdravotnická psychologie : teorie
a praktická cvičení (A)
(dostupné také jako e-kniha)
VÝCHOVA KE ZDRAVÍ, ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL:
*Tuček, M.: Hygiena a epidemiologie pro bakal. (A)
*Provazník, K.: Manuál prevence v lékařské praxi,
díl I. Výživa, díl V. Prevence poruch zdraví dětí a
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mládeže, díl VI. Doporučené preventivní postupy v
primární péči.
Též na www.szu.cz/manual-prevence-v-lekarskepraxi
*Rizikové faktory životního stylu
http:// www.szu.cz/tema/prevence/rizikovefaktory-zivotniho-stylu
Poradny podpory zdraví
www.szu.cz/tema/podpora-zdravi/poradnypodpory-zdravi
*Rizika životního stylu-doporučení
*Rizika životního stylu-stanovení zdravotních rizik

ZÁKLADY BIOFYZIKY (2LF701_15):
*Navrátil, L.: Medicínská biofyzika, 2005 (A)
*Studijní materiály na:
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Port
%C3%A1l:Biofyzika
*Studijní materiály předmětu v systému Moodle
(heslo pro přístup obdržíte):
https://moodle.mefanet.cz/course/index.php?categ
oryid=78&lang=cs
Amler, E.: Chapters from biophysics. Charles
University, 2nd Faculty of Medicine, 2006

ZÁKLADY BIOCHEMIE (2LF701_16):
*Štern, P.: Obecná a klinická biochemie
pro bakalářské obory studia (A)
+Racek, J.: Klinická biochemie. 2., přeprac. vyd. (A)

ZÁKLADY GENETIKY A PRENATÁLNÍ
DIAGNOSTIKY (2LF701_6):
*Prezentace z přednášek (dostupné na MOODLE)
*Kočárek, E.: Genetika : obecná genetika a
cytogenetika, mol. biologie,
biotechnologie, genomika (A)
+Otová, B. ,Mihalová, R.: Základy biologie a genetiky
člověka (Dostupné také jako e-kniha)
+Goetz, P.: Kapitoly z lékařské biologie I. (A)
+Goetz, P.: Vybrané kapitoly z lékař. biologie II. (A)
+Kočárek, E.: Klinická cytogenetika I. (A)
ZÁKLADY HEMATOLOGIE:

*Penka, M.: Hematologie a transfuzní lékařství I. (B)
(dostupné jako e-kniha)
*Procházková, R.: Klinická transfuziologie pro všeobecné
sestry
+Průša, R.: Průvodce laboratorními nálezy (B)
+Zima, T.: Laboratorní diagnostika (B)
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ZÁKLADY PEDAGOGIKY (2LF702_8):
*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)

ZÁKLADY SOCIOLOGIE (2LF702_7):
*Bartlová, S.: Sociologie medicíny a zdravot. (A)
*Jandourek, J.: Úvod do sociologie
*Keller, J.: Úvod do sociologie (A)
+Cakirpaloglu, P.: Šikana na pracovišti v České
republice: teorie, výzkum a praxe
+Fischer, S.: Sociální patologie: závažné sociálně
patologické jevy, příčiny, prevence,
možnosti řešení (dostupné jako e-kniha)
+Giddens, A.: Sociologie
+Goffman, E.: Stigma: poznámky k problému
zvládání narušené identity
+Ivanová, K.: Základy etiky a organizační kultury
v managementu zdravotnictví
+Juríčková, L.: Opatrovnictví osob s duševní
poruchou
+Sak, P.: Sociologie stáří a seniorů
+Křížová, E.: Proměny lékařské profese z pohledu
sociologie
+Mills, C. W.: Sociologická imaginace
ZÁKLADY ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ PRÁCE:
*Matoušek, O.:Dítě traumatizované v blízkých
vztazích: manuál pro profesionály a rodiny
*Matoušek, O.: Základy sociální práce. 2012
*Matoušek, O.: Metody a řízení sociální práce. 2013
*Matoušek, O.: Slovník sociální práce. 2016
*Mojžíšová, A.: Kapitoly sociální práce v praxi
*Kuzníková, I.: Sociální práce ve zdravotnictví (B)
(dostupné také jako e-kniha)
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*Opravdu praktický průvodce dětskou paliativní
péčí pro doktory a zdravotní sestry kdekoli
na světě
*Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
v platném znění
*Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně
dětí, v platném znění
+Barák, V.: Sociální politika 2016 - nové výzvy
v nejisté době = Social politics 2016 - new
challenges in uncertain times [CD-ROM].
Oeconomica, 2016
+Volandes, A.: Umění rozhovoru o konci života.
2015 (B)

ZOBRAZOVACÍ METODY, RADIAČNÍ OCHRANA
(2LF701_18):
*Heřman, M.: Základy radiologie (A), (E)
*Kupka, K.: Nukleární medicína. 2015
*Vlček, P.: Praktická cvičení z nukleární medicíny(A)
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