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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pořádá:  
Akreditované zařízení, kterému byla udělena akreditace Ministerstva zdravotnictví 
k uskutečňování tohoto vzdělávacího programu (dle ustanovení § 45 odst. 2 zákona 
č. 96/2004 Sb.,  o  podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských 
zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče 
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), 
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon č. 96/2004 Sb.). 
  
 
PROFIL ABSOLVENTA: 
 
1. Uplatnění účastníka kurzu: 
Po úspěšném složení závěrečné zkoušky kurzu je účastník kurzu připraven k výkonu práce 
zdravotnického asistenta, který pod odborným dohledem-viz. ustanovení § 29 zákona 
č. 96/2004 Sb.  všeobecné sestry nebo porodní asistentky poskytuje ošetřovatelskou péči 
dětem (s výjimkou novorozenců) i dospělým a ve spolupráci s lékařem se podílí 
na preventivní, diagnostické, neodkladné, léčebné, rehabilitační a dispenzární péči v rozsahu 
své odborné způsobilosti stanovené vyhláškou č. 424/2004 Sb., kterou se stanoví činnosti 
zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků MZ ČR. Pod přímým vedením 
všeobecné sestry se specializovanou způsobilostí nebo porodní asistentky se specializovanou 
v oboru se podílí na poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče – viz ustanovení 
§ 27 vyhl. č. 424/2004 Sb. Podle pokynů provádí určené ošetřovatelské výkony, podílí se na 
plnění ošetřovatelského plánu a spolupracuje při hodnocení výsledků poskytnuté 
ošetřovatelské péče, zajišťuje činnosti spojené s přijetím, překladem, propuštěním a úmrtím 
pacienta. Účastník kurzu se uplatní v různých zdravotnických zařízeních lůžkového 
i ambulantního charakteru, například v nemocnici, na poliklinikách a v lékařských nebo 
ošetřovatelských centrech, v ordinacích praktických nebo odborných lékařů a v domácí 
ošetřovatelské péči, jako zdravotnický pracovník v zařízeních sociální péče a služeb 
(např. v léčebnách dlouhodobě nemocných, v ústavech sociální péče, ve stacionářích 
pro osoby se zdravotním postižením, v zařízeních pro seniory aj.).  
 
 
 
2. Výsledky vzdělání 
2.1 V oblasti výkonu profese si účastník kurzu osvojil vědomosti a dovednosti potřebné 
pro: 

- poskytování ošetřovatelské péče v rámci ošetřovatelského procesu a podle 
stanoveného ošetřovatelského plánu,  

- získávání a shromažďování informací potřebných pro sestavení ošetřovatelských 
diagnóz,  

- práci se zdravotnickou dokumentací,  
- sledování subjektivních i objektivních projevů a fyziologických funkcí pacientů – 

měření tělesné teploty, pulsu, dechu, krevního tlaku (kromě měření CVT), 
- zajišťování správné výživy a dostatečné hydratace pacientů,  
- provádění úpravy lůžka (bez nemocného i s nemocným), sledování čistoty 

a úpravy prostředí,  



- poskytování hygienické péče pacientům nebo pomoci při zajišťování hygieny,  
- provádění rehabilitačního ošetřovatelství (ve spolupráci s fyzioterapeutem 

a ergoterapeutem) včetně prevence a ošetřování dekubitů, pro zajišťování prevence 
imobilizačního syndromu,  

- péči o pomůcky a přístroje, dezinfekci a sterilizaci pomůcek a nástrojů,  
- podávání léčivých přípravků prostřednictvím zažívacího traktu, kůží, dýchacími 

cestami (kromě intrabronchiální aplikace), prostřednictvím injekcí do svalu, 
pod kůži nebo do kůže (s výjimkou novorozenců a dětí do 3 let věku),  

- odběr biologického materiálu, manipulaci s biologickým materiálem 
a screeningové vyšetření, orientační vyšetření moče, glykémie, stolice,  

- udržování kyslíkové terapie,  
- péči o akutní a chronické rány,  
- péči o vyprazdňování nemocných, aplikace klyzmatu,  
- přípravu pacientů k diagnostickým a léčebným výkonům, asistenci u těchto 

výkonů a poskytování ošetřovatelské péče při a po těchto výkonech,  
- ošetřování nemocných s katétry,  
- obsluhu jednoduchých lékařských přístrojů; dodržování bezpečných pracovních 

postupů při práci s přístroji,  
- činnosti spojené s příjmem, překladem, propuštěním a úmrtím pacienta,  
- poskytnutí předlékařské první pomoci (v rozsahu odborné způsobilosti) 

a spolupráci při lékařské první pomoci, pro racionální jednání v situacích 
obecného (veřejného) ohrožení. 

 
2.2. Základní vědomosti, dovednosti a postoje: 
Účastník kurzu je připraven k výkonu povolání tím, že: 

- si osvojil odborné vědomosti a postupy nezbytné pro poskytování komplexní 
ošetřovatelské péče, pro prevenci nemocí a závislostí na návykových látkách, 

- v odborné komunikaci se vyjadřuje přesně, věcně a terminologicky správně, 
rozumí základní latinské terminologii, 

- má přehled o organizaci a řízení zdravotnictví a o nových trendech v péči o zdraví 
obyvatelstva, zná programy na podporu zdraví obyvatelstva, 

- uplatňuje při poskytování ošetřovatelské péče holistické pojetí člověka, 
- dodržuje standardy ošetřovatelských postupů, požadavky na hygienu, bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci ve zdravotnických a sociálních zařízeních, 
- umí pomáhat pacientům překonávat problémy spojené s nemocí nebo hospitalizací 

a udržovat kontakt s vnějším prostředím, vést je k dodržování léčebného režimu 
a k odpovědnosti za své zdraví, 

- dovede vhodným způsobem komunikovat s pacienty, s ohledem na jejich věk, typ 
osobnosti a zdravotní stav, dodržovat pravidla společenského chování, 

- při ošetřování pacienta jedná taktně, ohleduplně a s empatií, dodržuje práva 
pacientů, 

- při poskytování ošetřovatelské péče pacientům z odlišného sociokulturního 
prostředí jedná s vědomím jejich národnostních, náboženských, jazykových 
a jiných odlišností, 

- dodržuje etické zásady ošetřovatelské péče a požadavky na ochranu informací, 
- umí si zorganizovat práci, pracovat individuálně i v týmu, 
- pracuje svědomitě a dbá na kvalitu své práce, chová se hospodárně a ekologicky, 
- dodržuje základní pracovněprávní předpisy a požadavky na výkon pracovních 
činností zdravotnického asistenta, 



- osvojuje si dovednosti potřebné pro seberegulaci a sebehodnocení, pro upevňování 
svého zdraví a zvládání náročných pracovních a životních situací ( pro prevenci 
syndromu vyhoření), 

- sleduje odborné informace a umí s nimi efektivně pracovat, 
- je schopen uplatnit se na trhu práce a aktivně rozhodovat o své profesní kariéře. 

 
 
CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 
 
1. Pojetí a cíle vzdělávacího programu: 
Vzdělávací program připravuje účastníky kurzu pro práci zdravotního asistenta, který bude 
poskytovat ošetřovatelskou péči v rámci ošetřovatelského procesu,  to pod odborným 
dohledem všeobecné sestry nebo porodní asistentky,  popř. lékaře. Vzdělání se proto zaměřuje  
zejména na zvládnutí ošetřovatelských výkonů a postupů a na vytváření žádoucích profesních 
postojů, návyků a dalších osobnostních kvalit zdravotnického pracovníka. 
 
2. Charakteristika obsahových složek: 
Vzdělání v oboru zdravotnický asistent zahrnuje odborné vzdělávání a tzv. klíčové 
kompetence. 
2.1. Odborné vzdělávání: 
Poskytuje účastníkům kurzu ucelený soubor vědomostí, manuálních a intelektových 
dovedností a návyků nezbytných pro jejich pracovní uplatnění. Zahrnuje jednak učivo 
obecně-odborného  a propedeutického charakteru, jednak učivo specificky odborně zaměřené 
na ošetřovatelský proces a péči o jednotlivé kategorie klientů/pacientů. 
Obecně-odborné učivo -  vytváří vědomosti a dovednosti týkající se zdraví a prevence 
nemoci, zdravotní politiky a fungování veřejného zdravotnictví, etiky ošetřovatelské péče 
a práv pacientů. Seznamuje účastníky kurzu se stavbou, změnami a fungováním lidského 
organismu, poskytuje jim poznatky z psychologie potřebné pro poznání a pochopení 
osobnosti klienta/pacienta i rozvoj vlastní osobnosti. 
Učivo specificky odborné – zahrnuje nezbytné teoretické poznatky a praktické dovednosti 
týkající se péče o zdraví a ošetřování klientů/pacientů v primární a klinické péči, včetně 
vybraných otázek péče o osoby z odlišného sociokulturního prostředí. Účastníci kurzu si 
osvojují ošetřovatelské postupy potřebné pro poskytování ošetřovatelské péče 
klientům/pacientům, zejména s vnitřními chorobami, chirurgickými a přenosnými 
chorobami, dětem a seniorům, Součástí odborného vzdělávání je osvojení zásad a dovedností 
předlékařské první pomoci a ochrany člověka za mimořádných situací. 
Systematicky se věnuje pozornost bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a dodržování 
hygienických a protiepidemiologických požadavků. 
Odborné vzdělávání má teoreticko-praktický charakter. Praktické vzdělávání se realizuje 
jednak formou cvičení ve škole, jednak formou   praktického vyučování na zdravotnických 
pracovištích a formou odborné praxe. 

 
2.2. Klíčové kompetence: 

Klíčové kompetence tvoří soubor schopností, znalostí a s nimi souvisejících postojů 
a hodnot, které jsou obecně uplatnitelné a na jejichž vytváření se musí různou mírou 
podílet všechny předměty. 
 Patří sem kompetence: 

- komunikativní – vyjadřovat se přesně, efektivně komunikovat, umět naslouchat druhým; 
- interpersonální – usilovat o svůj další rozvoj, reálně plánovat pracovní schopnosti 

a kariérní růst, spolupracovat s ostatními, přijímat odpovědnost za svou práci; 



- umět řešit běžné pracovní problémy a problémové situace – zejména identifikovat 
problémy, hledat vhodná řešení; 

- kompetence k práci s informacemi a také  využívání prostředků informačních 
a komunikativních technologií – tzn. zejména volit vhodné zdroje a postupy získávání 
informací, používat PC a jeho periferie, zvládnout základní práce se soubory. 

 
 
3. Organizace výuky: 

Délka vzdělávacího programu kurzu je dána:  
a) předepsanou hodinovou dotací (ustanovení § 28 odst. 2 vyhl. č. 39/2005 Sb., kterou se 

stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti 
k výkonu nelékařského zdravotnického povolání) na nejméně 900 hodin, z toho 500 hodin 
teoretické výuky a 400 hodin praktického vyučování. 

b) formou uspořádání výuky, která je v  kompetenci vzdělávacího nebo zdravotnického 
zařízení – např. při 8 hodinách výuky denně, 5 dní v týdnu (= 40 hodin týdně), je kurz 
formou týdenní výuky realizovatelný za 23 týdnů, tj. za necelých 6 měsíců – příprava 
nepřesáhne délku jednoho roku.  

 
Rozsah a náplň přípravy jsou stanoveny: 

a) profilem absolventa 
b) cílem kurzu 
c) učebním plánem a učební osnovou. 
 
 
4.  Metody výuky 

Metody a formy (slovní, názorně-demonstrační, dovednostně-praktické, aktivizující, 
komplexní) vzdělávání volí vyučující se zřetelem k charakteru předmětu, ke konkrétní situaci 
ve vyučovacím procesu a dle možností akreditovaného zařízení.  

Ve studiu jsou respektovány zvláštnosti ve vzdělávání dospělých. 
 
 
5. Způsob zakončení:  

K ověřování získaných znalostí a dovedností v průběhu studia se užívají diagnostické 
a klasifikační metody, přičemž je kladen důraz na praktickou část výuky i samostatnou práci 
účastníka.  

Studium se ukončuje závěrečnou zkouškou, která obsahuje závěrečné ověřování 
praktických dovedností a teoretických znalostí. U praktické zkoušky má účastník prokázat 
samostatné zvládnutí praktického úkolu. Teoretická část zkoušky se koná z učiva v jeho 
komplexu a souvislostech. Zkouškou se zjišťuje rozsah a hloubka získaných znalostí  
a dovedností účastníků a jejich schopnost samostatně  a kreativně řešit stanovené úkoly.  

Na základě absolvování kurzu, vykonáním praktické zkoušky a ověřením teoretických 
znalostí před zkušební komisí obdrží absolvent  osvědčení, kterým získal odbornou 
způsobilost k výkonu povolání zdravotnický asistent. Závěrečné ověřování znalostí je 
organizováno v souladu s platnými předpisy (zákon  č. 96/2004 Sb, vyhláška č. 394/2004 Sb., 
kterou se upravují podrobnosti o konání  atestační zkoušky, zkoušky k vydání osvědčení 
k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, závěrečné zkoušky 
akreditovaných kvalifikačních kurzů, aprobační zkoušky a zkušební řád pro tyto zkoušky). 
 
6. Podmínky přijetí do akreditovaného kvalifikačního kurzu 

Naformátováno: Čeština



� Ukončené  úplné střední všeobecné vzdělání nebo úplné střední odborné vzdělání 
a  způsobilosti k výkonu povolání ošetřovatele podle ustanovení § 36 zákona č. 96/2004 
Sb. 
 

� Zdravotní požadavky-  uchazeči netrpí zejména: 
� prognosticky závažnými onemocněními podpůrného a pohybového aparátu 

znemožňujícími zátěž páteře a trupu, 
� prognosticky závažnými onemocněními omezujícími funkce končetin, 
� prognosticky závažnými chronickými nemocemi dýchacích cest a plic, kůže a spojivek 

včetně onemocnění alergických, 
� prognosticky závažnými nemocemi srdce a oběhové soustavy vylučujícími středně velkou 

zátěž, 
� prognosticky závažnými poruchami mechanismu imunity, 
� prognosticky závažnými a nekompenzovanými formami epilepsie a epileptických 

syndromů a kolapsovými stavy, 
� prognosticky závažnými nemocemi oka znemožňujícími zvýšenou fyzickou zátěž 

a manipulaci s břemeny, 
� prognosticky závažnými poruchami vidění, poruchami barvocitu, 
� závažnými duševními nemocemi a poruchami chování. 
Posouzení zdravotního stavu uchazeče provádí příslušný registrující praktický lékař 
pro dospělé. 

 
 
7.  Materiální zabezpečení kurzu 

Odborná praxe musí být zajištěna v akreditovaném  zdravotnickém zařízení; materiální 
vybavení kurzu musí být ve shodě s potřebami pro výkon příslušného povolání. 
  

  
 
8. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví 
 Součástí teoretického a praktického vyučování je problematika bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, požární ochrany a hygieny práce. Výuka k bezpečné a zdraví neohrožující 
práci vychází z požadavků v době vzdělávání platných právních a ostatních předpisů 
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tyto požadavky musí být doplněny 
o informace o rizicích možných ohrožení, jimiž jsou účastníci kurzu v teoretickém 
a praktickém vyučování vystaveni, včetně informace o opatřeních na ochranu před působením 
zdrojů rizik (např. ionizující záření). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Učební plán 
I. Teoretická část 
Předmět Minimální počet hodin poznámka 
Odborná latinská 
terminologie 

46  

Veřejné zdravotnictví a 
výchova ke zdraví 

36  

První pomoc 30  
Psychologie a komunikace 64  
Klinická propedeutika 30  
Somatologie 58  
Základy epidemiologie a 
hygieny 

20  

BOZP 16  
Ošetřovatelství 200 Předmět závěrečné zkoušky 
Celkem 500  

 
II. Praktická část 
Předmět Minimální počet hodin Poznámka 
Ošetřování nemocných 160 Předmět závěrečné zkoušky 
Odborná praxe 240 (6 týdnů) Předmět závěrečné zkoušky 
Celkem 400  
 
Celkem: 900 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Učební osnovy 

1. Teoretická část 
 

Název  předmětu:                                                                    
Odborná latinská terminologie        počet hodin: 46 
 
Anotace předmětu:  
Poskytuje účastníkovi kurzu orientaci v oblasti řecko-latinském názvosloví. Klade důraz 
na získání odborného latinského projevu. Znalost odborné latinské terminologie 
je předpokladem pro ostatní preklinické a klinické obory.   
Cíle předmětu  
Cílem je získání poznatků, které pomohou účastníkům orientovat se ve struktuře zdravotnické 
odborné terminologie  vedoucí  k naplnění role a funkce zdravotnického asistenta. 
 
Název tématu                                                                                počet hodin 
Řečové dovednosti          10 
- receptivní (poslech s porozuměním, čtení s porozuměním) 
- produktivní (mluvení, psaní,) 
 
Jazykové prostředky          20 
- výslovnost 
- slovní zásoba (slova všeobecného významu, odborná terminologie, tvoření slov, principy 

tvoření složených slov, sufixy..) 
- gramatika (morfologie, druhy slov, flexe, substantiva, adjektiva, numeralia, verba, 

adverbia, prepositiones,…) 
- pravopis (psaní hlásek a hláskových skupin…) 
 
Tématické okruhy          16 
- anatomie 
- fyziologie 
- patologie 
- ošetřovatelství 
- klinické obory 
 
 
Název  předmětu:  
Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví                                    počet hodin 36 

 
Anotace předmětu:  
Poskytuje základní informace v oblasti  zdravotní politiky a síti zdravotnických a sociálních 
zařízení. Rovněž  seznamuje s významnými zdravotnickými organizacemi a vybranými 
programy na podporu zdraví. 
 
Cíle předmětu 
Cílem je získání poznatků, které pomohou účastníkům orientovat se ve struktuře zdravotní 
a sociální politiky, poznání faktorů ovlivňující zdraví a ve výchově ke zdraví. 
 
Název tématu:                                                                                     počet hodin 
Systém zdravotní péče                                                                                       4  



- soustava zdravotnických zařízení 
- organizace léčebně-preventivní péče 
- postavení občana v systému léčebně-preventivní péče a jeho práva 
- financování zdravotní péče 
- řízení zdravotnictví                                          
 
Právní úprava zdravotní péče                                                                             3 
- listina základních práv a svobod a další právní normy 
- práva pacientů 
- eticko-právní aspekty zdravotní péče 
- seznámení s platnými právními zákony (zákon č. 96/2004 Sb., vyhl. č. 424/2004 Sb., 

20/1966 Sb., ...) 
 
Zabezpečení v případě nemoci a jiných sociálních událostí                              5 
- pojištění 
- nemocenské pojištění 
- starobní a invalidní důchod 
- sociálně-zdravotní péče o vybrané skupiny občanů 
 
Pracovníci ve zdravotnictví                                                                                4 
 
Zdravotnické organizace                                                                                    1 
 
Aktuální otázky zdravotnictví                                                                             2 
 
Programy na podporu zdraví                                                                              2 
 
Výchova ke zdraví                                                                                              15 
- zdraví a nemoc 
- programy na podporu zdraví 
- výchova ke zdraví 
 
Název  předmětu:  
První pomoc                                                      počet hodin 30 

 

Anotace předmětu:  
Poskytuje základní informace v oblasti poskytování předlékařské první pomoci. Seznamuje 
účastníka kurzu s poskytováním první pomoci při různých stavech, živelných pohromách 
a jiných mimořádných situacích. 
 
Cíle předmětu:  
Cílem je získání poznatků, které pomohou účastníkům orientovat se ve struktuře záchranného 
systému a poskytování první pomoci. 
 
Název tématu:                                                                                  počet hodin 
Úvod do předmětu             1  
(definice základních pojmů, IZS- základní složky, kompetence, způsoby aktivace, význam 
PP)                                                                              
 
Příruční lékárna                                                                                        1 



(základní vybavení a využití obsahu lékárny v domácnosti, uložení a kontrola lékárny 
v domácnosti a na pracovišti, …) 
 
Jednotný postup při poskytování PP        2  
(orientace na místě nehody, posouzení závažnosti situace, třídění raněných, zjišťování 
základních informací, jednotný postup při poskytování PP, nácvik postupu vyšetřování 
a předávání informací, osobní bezpečnost zachránce, ..) 
 
Polohování a transport raněných                                                                2  
(pravidla a způsob vyprošťování postižených, základní polohy při vyšetřování a ošetřování 
zraněných, jejich indikace, zásady odsunu zraněných, odsunové prostředky, techniky odsunu, 
nácvik modelových situací) 
 
Neodkladná resuscitace                                                                               3  
(poruchy průchodnosti DC, zástava krevního oběhu, etické aspekty neodkladné resuscitace, 
pomůcky k osobní ochraně a k rozšířené neodkladné resuscitace, nácvik provedení, modelové 
situace) 
 
Bezvědomí                2 
 
Šok, křečové stavy          2 
(druhy, příčiny, příznaky šoku, PP, protišoková opatření, křeče, PP) 
 
Krvácení                 2  
(druhy krvácení, postup při poskytování PP u zevního krvácení, rozpoznání a poskytnutí PP 
při vnitřním krvácení a krvácení z tělních otvorů, nácvik ošetření) 
 
Rány            1 
(druhy ran a poranění, zásady ošetřování, nácvik ošetření) 
 
Poškození teplem, chladem, chemickými látkami      2  
(druhy poškození, bezpečnost a ochrana zdraví při poskytování PP, nácvik ošetření) 
 
Poranění hlavy a CNS, poranění páteře a míchy                                           2                                                                           
(mechanismy vzniku poranění, zásady poskytování PP, nácvik ošetření) 
 
Poranění hrudníku          2  
(příčiny poranění, příznaky poranění hrudníku, PP, nácvik ošetření) 
 
Poranění břicha a pánve                                                                                2  
(rozdělení poranění, příznaky, poskytnutí PP, nácvik ošetření) 
 
Poranění kostí a kloubů                                                                                 2  
(příčiny, rozdělení, ošetření poraněného se zlomeninou, nácvik ošetření) 
 
Překotný porod a akutní stavy v gynekologii                                                2  
(krvácení, překotný porod, zásady PP, nácvik ošetření) 
 
Akutní otravy                                                                                                 1 
(druhy otrav, PP při akutních otravách ) 



 
První pomoc při mimořádných událostech                                                    1 
(vymezení pojmu, obecné zásady pro případ ohrožení, evakuace…) 
 
 
 
 
Název předmětu:                                                                                           
Psychologie a komunikace               počet hodin  64 

 

Anotace předmětu:  
Poskytuje základní informace v oblasti základní psychologické terminologie,  citového 
prožívání člověka, kognitivních procesech a chování v jednotlivých fázích lidského života. 
Součástí předmětu je také rozvoj komunikačních a sociálních kompetencí účastníka kurzu. 
 
Cíle předmětu:  
Cílem je získání poznatků, které pomohou účastníkům orientovat se ve struktuře oboru 
zdravotnické psychologie a mezilidské komunikace. 
 
Název tématu                                                                                       počet hodin 
Psychologie jako věda         2 
(předmět psychologie, odvětví psychologie, vztah k jiným vědám …) 
 
Člověk jako osobnost          8 
(charakteristika osobností, vlastnosti osobnosti, motivace, potřeby, utváření osobnosti, 
motivace a učení, poznávání a posuzování osobnosti, poruchy osobnosti a jejich prevence..) 
 
Psychické procesy, stavy a vlastnosti        8 
(poznávací procesy, procesy emoční a volní, paměť, učení, pozornost, metody sebepoznávání 
a sebehodnocení, poruchy psychických procesů a stavů) 
 
Vývoj psychiky jedince          6 
(charakteristika vývojových stadií, vývoj a uspokojování potřeb v jednotlivých vývojových 
stadiích) 
 
Vliv civilizace na psychiku člověka                                                              10  
(náročné životní situace a jejich vliv- stres, frustrace, deprivace, strach, agrese, týrání, péče 
o duševní zdraví, syndrom vyhoření a jeho prevence, techniky vyrovnávání se s náročnými 
životními situacemi) 
 
Základy sociální psychologie         4 
(sociální učení a zrání, sociální skupiny a vliv skupin na vývoj člověka, sociální adaptace, 
poruchy adaptace, poruchy socializace) 
 
Umění komunikace a jednání s lidmi                                                          14  
(verbální, neverbální komunikace, poruchy komunikace, rozhovor, navazování kontaktu, 
vedení rozhovoru, komunikace s dítětem, řešení modelových situací  …) 
 
Psychologie nemocných         12 



(prožívání nemoci, adaptace na nemoc a hospitalizaci, kulturní specifika, vztah zdravotnický 
pracovník-nemocný, iatrogenie, psychologie bolesti, umírání a smrti…) 
 
 
 
 
 
 
 
Název předmětu:  
Klinická propedeutika                                                 počet hodin 30 

 

Anotace předmětu:  
Poskytuje základní informace v oblasti postupů vyšetřování pacienta,  fyzikálního vyšetření 
a v dalších vyšetřovacích metodách. Vede účastníka kurzu k orientaci ve zdravotnické 
dokumentaci a rozpoznání základních chorobných příznaků. Nedílnou součástí předmětu 
je znalost vybraných léčivých přípravků, jejich lékových forem,  způsobů aplikace, 
nežádoucích účinků a kontraindikací u vybraných lékových  skupin léčivých přípravků. 
 
Cíle předmětu 
Cílem je získání poznatků, které pomohou účastníkům orientovat se ve struktuře základních 
vyšetřovacích postupů a chorobných příznaků včetně  léčby léčivými přípravky 
 
Název tématu:                                                                          Počet hodin 
Obecná symptomatologie                                                                   10 
- anamnéza 
- subjektivní a objektivní příznaky 
- sledování a měření FF (TT, P,D,TK) 
- fyzikální vyšetření – pohled, poslech, poklep, pohmat)  
                                                                            
Vyšetřovací metody                                                                            10 
- laboratorní 
- přístrojové- příprava pacienta 
- funkční 
-     RTG, CT, MR, izotopy, UZV, EKG, EEG, endoskopie 
 
Farmakologie                                                                                          10 
- obecná farmakologie- léčivé přípravky a jejich lékové formy způsoby aplikace 
- speciální farmakologie – analgetika, hypnotika, sedativa, léčivé přípravky ovlivňující 

srážlivost krve , … 
- hlavní nežádoucí účinky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Název předmětu:                                                                           
Somatologie                                                                                  počet hodin    58 

 

Anotace předmětu:  
Poskytuje základní informace v oblasti stavby a funkce lidského organismu za fyziologických 
podmínek, s poznatky aplikované anatomie a fyziologie, histologie a biochemie. Učí základy 
odborné medicínské terminologie. Prohlubuje znalosti z biologie člověka a z dalších 
přírodovědných předmětů. 
 
Cíl předmětu:  
Cílem je získání poznatků, které pomohou účastníkům orientovat se ve struktuře stavby 
a funkce lidského těla 
 
Název tématu                                                                                       počet hodin  
Úvod do studia                                                                       1 
 
Funkční morfologie tkání                                                                            3 
(buňka, tkáň, orgán, orgánový systém, tkáně-charakteristika, dělení) 
 
Základní orientace na lidském těle                                                                      2 
(roviny a směry lidského těla, anatomická nomenklatura) 
 
Pohybový systém                                                                                                 5 
(kostra lidského těla, spojení kostí, svalová soustava) 
 
Krev                                                                                                                     5 
(funkce krve, složení, imunita) 
 
Krevní oběh                                                                                                         5 
(stavba a funkce cév, srdce, tepny, žíly, mízní systém, slezina) 
 
Dýchací systém                                                                                                    5 
(stavba a funkce, přenos dýchacích plynů krví, řízení a mechanika dýchání) 
 
Trávicí systém                                                                                                      5 
(stavba a funkce, mechanismus základních živin, játra, žlučové cesty, slinivka břišní) 
 
Močový systém a vylučování                                                                               5 
(ledviny, vývodné cesty močové, diuréza, složení moči) 
 
Pohlavní systém                                                                                                    5 
(pohlavní systém muže a ženy, menstruační a ovulační cyklus) 
 
Kožní systém                                                                                                         3 
(stavba a funkce kůže, přídatné kožní orgány) 
 
Řízení činnosti organismu. Látkové řízení                                                            5 
(regulace humorální a nervová, přehled žláz s vnitřní sekrecí) 
 
Nervové řízení organismu                                                                                      6 



(CNS, periferní nervový systém, vegetativní nervový systém – funkce, skladba) 
 
Smyslové orgány                                                                                                    3 
 
 
 
Název předmětu:                                                                                
Základy epidemiologie a hygieny                                                 počet hodin   20 

 
Anotace předmětu:  
Poskytuje základní informace v oblasti mikrobiologie, epidemiologie,  všeobecné 
a komunální hygieny a hygieny práce ve zdravotnickém zařízení. Součástí předmětu 
je příprava studentů na práci v prostředí se zvýšenými nároky na dodržování hygienických 
předpisů a prevenci infekčních onemocnění. Pozornost je dále věnována celkové situaci 
rozšíření infekčních chorob v ČR. 
 
Cíle předmětu:  
Cílem je získání poznatků, které pomohou účastníkům orientovat se ve struktuře 
hygienických předpisů a prevence infekčních chorob 
 
Název tématu            počet hodin                                                              
Úvod do studia            2 
(vymezení obsahu a funkce předmětu, vysvětlení základních pojmů) 
 
Mikrobiologie           4 
(morfologie a fyziologie mikrobů, mikrobiální osídlení člověka, patogenita mikrobů, účinek 
ATB a CHT, rezisence mikroorganismů) 
 
Imunologie            4 
(pojem infekce, imunita, specifická a nespecifická imunita, imunologické vyšetřovací 
metody) 
 
Epidemiologie           5 
(infekční proces, prevence infekčního onemocnění, protiepidemická opatření, očkování, 
přehled infekčních chorob) 
 
Základy hygieny           5 
(charakteristika oboru, předmět a úkoly, hygiena a bezpečnost práce ve zdravotnictví, 
prevence nosokomiálních nákaz, ochrana pracovníků proti infekcím, základy BOZP) 
 
 
 
 
Název předmětu:                                                                                
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci       počet hodin   16 

 
Anotace předmětu: 
Předmět poskytuje informace o bezpečnosti, o ochraně zdraví, o radiační ochraně 
a o povinnostech a opatřeních, které je nutno v rámci této ochrany dodržovat. 
 



Cíl předmětu: 
Cílem předmětu je získání poznatků v oblasti bezpečnosti práce a ochraně zdraví, 
o povinnostech pracovníků a  organizací, které nutno v rámci BOZP dodržovat. 
 
Název tématu            počet hodin                                                                                                 
 
Poslání BOZP           1 
(povinnost organizace, pracovníka, státní odborný dozor) 
 
Zásady bezpečné práce s technickým zařízením      2 
(elektřina, plyn, tlakové nádoby, výtahy, ap.) 
 
Osobní ochranné prostředky a jejich poskytování a používání    2 
 
Povinnost pracovníka a organizace při vzniku pracovního úrazu    1 
 
Základní povinnosti v požární ochraně       2 
(hasící přístroje, prevence) 
 
Nežádoucí biologické účinky ionizujícího záření – základní přehled   5 
(přehled zdrojů ionizujícího záření, průchod ionizujícího záření vzduchem a jinými látkami, 
ochrana vzdáleností a stíněním, ochranné pomůcky, poučení o chování při běžném klinickém 
provozu zdrojů záření, význam kontrolních pásem) 
 
Poučení o chování v havarijních situacích, role havarijního plánu a zásadových instrukcí 
            3 
 
 
 
 
Název předmětu:                                                                    
Ošetřovatelství                                                                    počet hodin    200 

 

Anotace předmětu:  
Poskytuje základní informace v oblasti teorie ošetřovatelství a ošetřovatelského procesu, 
ošetřovatelských postupů a v základech multikulturního ošetřovatelství. Důraz je kladen na 
osvojení si holistického a multikulturního přístupu k pacientům, práci s informacemi 
a s odborným textem a dále na získání sociálně-komunikativní kompetence. 
 
Cíle předmětu:  
Cílem je získání poznatků, které pomohou účastníkům orientovat se ve struktuře teorie 
ošetřovatelství a ošetřovatelského procesu. 
 
Název tématu                                                                                        počet hodin 
Ošetřovatelství, úvod, charakteristika        4 
Charakteristika a základní rysy moderního ošetřovatelství) 
 
Ošetřovací jednotka                                                                                            4 
(typy a stavební uspořádání, vybavení, spotřební materiál, prádlo, udržování čistoty a pořádku 
na ošetřovací jednotce) 



 
Organizace práce zdravotnického týmu, ošetřovatelský proces                       12 
(organizace a řízení ošetřovatelské péče, týmová práce, pracovní náplň, práva 
pacientů/klientů, ošetřovatelský proces-charakteristika, fáze procesu, PES, potřeby 
pacientů/klientů, formy a způsoby získávání informací o pacientovi) 
  
Péče o pomůcky                                                                                                6 
(dezinfekce, druhy, způsoby, druhy dezinfekčních prostředků, jejich příprava, zásady 
dezinfekce a čištění pomůcek z různých materiálů, sterilizace, druhy a způsoby, sterilizační 
přístroje, příprava materiálu ke sterilizaci, zacházení se sterilním materiálem, pomůcky 
k jednomu použití) 
 
Lůžko a jeho úprava                                                                                          4 
(typy lůžek pro děti a dospělé, základní vybavení lůžka, pomůcky doplňující lůžko, úprava 
lůžka bez nemocného a s nemocným, polohy nemocného v lůžku) 
 
Pacient a nemocniční prostředí                                                                            10 
(příjem, překlad, propuštění /informativně/, zdravotnická dokumentace, adaptace nemocného 
na hospitalizaci) 
  
Hygienická péče o děti a dospělé                                                                       14 
(význam, osobní a ložní prádlo, ranní a večerní toaleta, celková koupel, hygiena 
při vyprazdňování, péče o kůži, prevence opruzenin, proleženin, příčiny jejich vzniku, 
projevy, ošetření, koupel kojence, vážení kojence, vedení hygienických záznamů) 
 
Výživa nemocných                                                                                             12 
(dietní systém, objednávání stravy, podávání jídla u dětí a dospělých, vybraná kulturní 
specifika ve stravování, krmení kojence, příprava kojenecké stravy) 
 
Péče o odpočinek a spánek                                                                                  6 
(význam spánku, poruchy spánku, vytváření vhodných podmínek pro odpočinek a spánek) 
 
Ošetřování nemocného s bolestí                                                                  6 
(vnímání a prožívání bolesti, její intenzita, mírnění bolesti, prevence) 
 
Obvazový materiál, obvazová technika                                                               8 
(druhy, použití, význam, obvazy šátkové, prakové, náplasťové, mulové, z pružných úpletů 
a obinadel na jednotlivé části těla) 
 
Sledování fyziologických funkcí                                                                         16 
(subjektivní a objektivní příznaky nemoci, měření a vážení nemocných,  měření tělesné 
teploty, pulsu, dechu, krevního tlaku, záznam hodnot, sledování vyprazdňování močového 
měchýře -  diuréza, bilance tekutin, hustota moči, záznamy hodnot; informativně: cévkování, 
permanentní cévky, výplach močového měchýře, sledování vyprazdňování tlustého střeva; 
informativně: klyzma, druhy klyzmat, vedení záznamů, pomůcky pro inkontinentní nemocné) 
 
Vizita                                                                                                                      5 
(význam, účel, formy, povinnosti, záznam, etické aspekty vizity) 
 
Aplikace léčivých přípravků                       18 



(odborný úvod k podávání léčivých přípravků:  lékové formy léčivých přípravků, hospodaření 
s léčivými přípravky, opiáty,  účinky léčivých přípravků, reakce organismu na léčivé 
přípravky, kumulace léčivých přípravků, způsoby aplikace léčivých přípravků, perorální 
podávání léčivých přípravků, místní aplikace léčivých přípravků: konečníkem, kůží, 
do spojivkového vaku, ucha, nosu, podávání léčivých přípravků do dýchacích cest: inhalace, 
aplikace kyslíku, provozní a bezpečnostní. předpisy, aplikace injekcí, příprava léčivých 
přípravků k aplikaci, zásady, komunikace, dokumentace , aplikace léčivých přípravků 
do kůže, podkoží, svalu; informativně: žíly, tepny, srdce, problematika injekcí u dětí, infúzní 
terapie (informativně): účel, druhy infúzních roztoků, příprava nemocného, komplikace, 
dokumentace, asistence při transfúzi: účel transfúze, transfúzní přípravky, povinnosti 
zdravot.asistenta) 
 
                                                                                  
Odběr biologického materiálu                                                                           14 
(zásady, způsoby vyšetření, prevence přenosných chorob, bezpečnost práce, dokumentace, 
odběr moči: sběr, orientační vyšetření, biochemické, mikrob. vyš., zvláštnosti odběru u dětí, 
odběr sputa, zvratků, zbytků potravy, výtěry, stěry, komunikace s klientem, informativně 
cytologické a bioptické vyšetření, odběr stolice  odběr krve pod přímým vedením (technika 
odběru, protisrážlivé prostředky, dokumentace); zvláštnosti techniky odběru u dětí, 
informativně odběr krve na biochemické, hematologické, serologické, mikrobiologické vyš., 
odběr žaludečního a duodenálního obsahu,  výplach žaludku, specifika odběru u dětí;  
 
Rehabilitační ošetřovatelství                                                                                 10 
(význam, RHB metody, účinky kondičního cvičení, polohování nemocného, dechová cvičení, 
vertikalizace, fyzikální terapie /informativně/, aplikace tepla a světla) 
 
Asistence při převazech ran                                                                                 10 
(vybavení převazového vozíku, základní chirurgické nástroje, asistence u převazu aseptické 
a septické rány, příprava sterilního stolku) 
 
Ošetřovatelská péče o pacienta s interním, chirurgickým a infekčním onemocněním  21 
(etiopatogenéze onemocnění, diagnostika, léčba a prevence, ošetřovatelská péče, specifika 
oš. péče na jednotlivých odd. klinických oborů, zvláštnosti oš. péče o děti, mládež, seniory 
a cizince) 
 
Specifika ošetřovatelské péče na vybraných odděleních:      20 
ORL, oftalmologie, stomatologie, gynekologie, dermatovenerologie, onkologie a psychiatrie       
(ošetřovatelská péče)                                           
 
 
 
 
II. Praktická část 
 
Název předmětu:                                               
Ošetřování nemocných        počet hodin: 160                                 

 

Anotace předmětu: 
Poskytuje základní informace v oblasti  praktických dovedností a odborných činností v rámci 
poskytování ošetřovatelské péče v klinických podmínkách. Výuka předmětu doplňuje 



znalosti, dovednosti a návyky získané v ostatních teoretických a teoreticko-praktických 
odborných předmětech. Součástí výuky ošetřování nemocných mohou být i exkurze 
na pracovišti poskytující primární, sekundární a terciární zdravotnickou péči i v zařízeních 
sociální péče a služeb. 
 
Cíle předmětu: 
Cílem je získání poznatků, které pomohou účastníkům orientovat se ve struktuře odborných 
ošetřovatelských výkonů a činností 
 
Název tématu                                                                                       počet hodin 
Management ošetřovatelské péče   v reálném zdravotnickém prostředí             12 
(organizace a harmonogram práce zdravotnického týmu, specifika vybavení a pracovních 
postupů na ošetřovací jednotce, požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, léčebný 
a organizační řád, práva nemocných) 
 
Realizace základní ošetřovatelské péče                                                               14 
(hygienická péče, úprava lůžka, péče o pomůcky, prevence opruzenin a dekubitů, polohování 
nemocného) 
 
Péče o výživu                                                                                                       14 
(podávání jídla, příprava kojenecké stravy, krmení kojence, hydratace nemocných) 
 
Péče o vyprazdňování                                                                                          18 
(sledování odchodu stolice a moče, nácvik defekace, klyzma, sledování diurézy, cévkování 
ženy, péče o inkontinentní pacienty, přebalování kojenců, hygienické návyky batolat) 
 
Sledování fyziologických funkcí                                                                         18 
(měření TT, TK, P, D, zjišťování hmotnosti, výšky, tělních obvodů, zjišťování a posuzování 
stavu vědomí) 
 
Vizita                                                                                                                    14 
(příprava pomůcek k vizitě, příprava nemocného, asistence při převazech a ošetřování 
akutních a chronických ran) 
 
Odběry biologického materiálu   neinvazivní cestou              14                                                   
(příprava dokumentace a pomůcek, fyzická a psychická příprava pacientů, odběr materiálu 
na biochemické, mikrobiologické, imunologické, hematologické, cytologické, bioptické 
a serologické vyšetření) 
 
Podávání léčivých přípravků                                                                             18  
(podávání léčivých přípravků dýchacím a zažívacím ústrojím, kůží, do dutin, aplikace 
kyslíku) 
 
Aplikace léčivých přípravků  injekcemi                                     8 
(aplikace injekcí pod kůži, do svalu, asistence při aplikaci transfúzních přípravků) 
 
Psychická a fyzická aktivace pacientů                                                                 14 
(uspokojování psychických a sociálních potřeb, rehabilitace) 
 
Příjem, překlad, propuštění, úmrtí pacienta                                                         16 



(asistence a ošetřovatelské intervence) 
                                                                                                                                          
 
 
 
 
Název předmětu:                                                                     
Odborná praxe             počet hodin  240    

 

Anotace předmětu: 
Praktická část je koncipována jako základ pro fixaci získaných dovedností a jejich realizaci 
do praxe v rozsahu potřebném pro obor zdravotnický asistent. .Probíhá formou přímé 
či nepřímé péče o klienty a pacienty v souladu s platnou legislativou pod vedením školitele 
odborné praxe (učitele odborné praxe nebo sestry).  Pozornost se věnuje také poučením 
účastníků kurzu o BOZP. Praxe může probíhat skupinově nebo individuálně. 
 
Cíl předmětu: 
Cílem praktické části akreditovaného kvalifikačního kurzu zdravotnický asistent je vybavit 
účastníky kurzu praktickými dovednostmi z aplikace teoretických poznatků v poskytování 
základní ošetřovatelské péče. 
 
Praxe je zaměřena na získání praktických dovedností: 
V poskytování ošetřovatelské péče v rámci svých kompetencí u pacientů různých věkových 
kategorií a kultur v pozorování, analyzování a hodnocení zdravotního stavu 
pacientů/klientů,ve využívání nových poznatků ošetřovatelské péče k sebevzdělávání, 
v organizaci práce v podmínkách konkrétního pracoviště,v komunikaci a spolupráci 
ve zdravotnickém týmu, v řešení problémů a práci s informacemi.  
 
 
Odborná praxe probíhá na oddělení: 
-     interního lékařství (interna, neurologie…) 
- chirurgii 
- pediatrie 
- porodnicko-gynekologickém  
- geriatrickém. 
 
V rámci vzdělávacího programu žadatel o udělení akreditace předloží rozpracovaný plán 
odborné praxe, včetně přehledu výkonů, které musí účastník kurzu provést, popřípadě vidět, 
včetně jejich četnosti). 
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