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Téma 

Anotácia 
Školiteľ 

Povolanie sestry ako rizikové povolanie 

Autor v práci zosumarizuje súčasný stav riešenej problematiky povolania sestry so zameraním 

na špecifické riziká súvisiace s povolaním sestry na národnej aj medzinárodnej úrovni. V 

empirickej časti prostredníctvom dotazníka vlastnej konštrukcie bude zisťovať z viacerých 

hľadísk informácie k riešenej problematike, ktoré následne štatisticky vyhodnotí, analyzuje a 

na základe zistených výsledkov navrhne odporúčania do ošetrovateľskej praxe pre zlepšenie 

situácie v danej oblasti. 

doc. MUDr. Terézia Krčméryová, PhD. 

Sestra v kontexte interprofesijnej spolupráce 

Autor v práci spracuje súčasný stav riešenej problematiky interprofesijnej spolupráce sestry v 

súčasnom zdravotníctve u nás aj v zahraničí. V empirickej časti bude zisťovať informácie k 

spracovávanej téme z viacerých hľadísk prostredníctvom dotazníka vlastnej konštrukcie. 

Získané informácie štatisticky spracuje, analyzuje a vyhodnotí a na základe zistených 

výsledkov navrhne odporúčania do ošetrovateľskej praxe pre zlepšenie interprofesijnej 

spolupráce sestier. 

doc. MUDr. Terézia Krčméryová, PhD. 

 



Zahraničný pacient v práci sestry 

Autor v práci komplexne spracuje poznatky o súčasnom stave riešenej problematiky 

ošetrovateľskej starostlivosti o zahraničného pacienta u nás aj v zahraničí. V empirickej časti 

prostredníctvom dotazníka vlastnej konštrukcie bude zisťovať z viacerých hľadísk informácie k 

riešenej problematike, ktoré následne štatisticky spracuje a vyhodnotí a na základe zistených 

výsledkov navrhne odporúčania do ošetrovateľskej praxe pre zlepšenie situácie v danej 

oblasti. 

doc. MUDr. Terézia Krčméryová, PhD. 

Ošetrovateľstvo v podpore rozumových schopností u dementných pacientov 

Autor dizertačnej práce v rámci kritickej analýzy súčasného stavu riešenej problematiky 

charakterizuje demenciu a jej jednotlivé druhy. Analyzuje zmeny v kognitívnych procesoch u 

dementných pacientov a interpretuje a porovnáva nástroje v podpore kognitívnych schopností 

u tejto skupiny pacientov z ošetrovateľského aspektu. Praktickým výstupom bude komparácia 

efektivity – spomalenia progresu demencie prostredníctvom vybraných nástrojov. 

doc. PhDr. Jarmila Kristová, PhD., MPH., mim. prof. 

Ošetrovateľstvo v prevencii rizikových faktorov pádu u geriatrických pacientov 

Autor dizertačnej práce v rámci kritickej analýzy súčasného stavu riešenej problematiky 

charakterizuje geriatrického pacienta, pády, prezentuje klasifikácie pádov, popisuje rizikové 

faktory pádov, štandardizované škály na hodnotenie rizika pádu a možnosti ošetrovateľstva v 

prevencii rizikových faktorov pádu u vybranej skupiny pacientov. Praktickým výstupom bude 

analýza efektivity ošetrovateľských stratégií v prevencii pádu u vybranej skupiny pacientov. 

doc. PhDr. Jarmila Kristová, PhD., MPH., mim. prof. 

Nefarmakologický manažment bolesti vo vzťahu k cirkadiánnemu rytmu pacienta v 

rozsahu kompetencií sestry 

Cieľom práce bude analýza odporúčaných nefarmakologických intervencií sestry v rámci 

manažmentu bolesti u hospitalizovaných pacientov. Komparované budú subjektívne 

hodnotenia intenzity bolesti pacientov homogénnej vzorky a hodnoty získané použitím 

štandardizovaných škál ako aj intervencií v rámci manažmentu bolesti vo vzťahu k 

cirkadiánnemu rytmu pacienta. 

doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD, mim. prof. 

 

 



Ošetrovateľská prax založená na dôkazoch - nástroj zvýšenia kvality poskytovanej 

ošetrovateľskej starostlivosti 

Cieľom práce bude analýza kvality poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti 

prostredníctvom merateľných ukazovateľov. Práca bude zameraná na analýzu používania 

ošetrovateľských intervencií/postupov založených na dôkazoch (EBN) na vybraných 

pracoviskách vo vzťahu ku kvalite ošetrovateľskej starostlivosti. 

doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD, mim. prof. 

Pracovné podmienky sestier a ich dopad na kvalitu poskytovanej starostlivosti 

Práca bude zameraná na analýzu pracovných podmienok vo vzťahu ku kvalite poskytovanej 

ošetrovateľskej starostlivosti. Cieľom práce bude analýza premenných, personálna štruktúra, 

materiálno-technické vybavenie komparovaných oddelení, ergonómia pracovísk, pracovné 

činnosti vo vzťahu k merateľným ukazovateľom kvality poskytovanej ošetrovateľskej 

starostlivosti. 

doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD, mim. prof. 

Pracovné riziká pri výkone práce u sestier na Slovensku 

Práca bude zameraná na analýzu pracovných rizík v podmienkach vybraných zdravotníckych 

zariadení. Cieľom práce bude analýza vplyvu pracovných rizík na merateľné ukazovatele 

zdravia. Porovnaná bude efektívnosť manažmentu pracovných rizík jednotlivých pracovísk a 

premenné: chorobnosť, úrazovosť sestier a prevalencia mimoriadnych udalostí. 

doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD, mim. prof. 

Podpora reprodukčného a sexuálneho zdravia mladých ľudí 

Autor sa v dizertačnej práci zaberá problematikou reprodukčného a sexuálneho zdravia 

mladých ľudí s dôrazom na preventívne aktivity ochrany reprodukčného zdravia. Mapuje stav 

uvedenej problematiky vo výskumných štúdiách v SR a v zahraničí. V empirickej časti 

prezentuje výsledky výskumu na tému Podpora reprodukčného a sexuálneho zdravia mladých 

ľudí 

doc. PhDr. Adriana Repková, PhD., mim. prof. 

Kultúra bezpečnosti pacienta ako determinant kvality ošetrovateľskej starostlivosti 

Autor dizertačnej práce v rámci analýzy súčasného stavu riešenej problematiky charakterizuje 

problematiku bezpečnosti pacienta, chyby a omyly nežiaducich udalosti, determinanty kvality 

ošetrovateľskej  starostlivosti. Praktickým výstupom bude analýza koincidencie kultúry 

bezpečnosti pacienta na kvalitu ošetrovateľskej  starostlivosti prostredníctvom vybraných 

nástrojov. 

prof. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH. 



 

Behaviorálne aspekty funkčného stavu pacienta po operácii 

Autor dizertačnej práce v rámci analýzy súčasného stavu riešenej problematiky behaviorálne 

aspekty funkčného stavu pacienta. Praktickým výstupom bude monitoring behaviorálnych 

aspektov  funkčného stavu podľa vybraných závislých premenných. 

prof. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH. 

Nedokončená ošetrovateľská starostlivosť a jej dôsledky 

Autor dizertačnej práce v rámci analýzy súčasného stavu riešenej problematiky charakterizuje 

problematiku nedokončenej, zmeškanej, vynechanej ošetrovateľskej starostlivosti. Analyzuje 

nedokončenú - vynechanú  ošetrovateľskú starostlivosť ako sprostredkovateľa vzťahu medzi 

pracovným zaťažením sestier a výsledkami pacientov na vybranom pracovisku. 

prof. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH. 

 

 

Poznámka: 

Uchádzači o štúdium si môžu navrhnúť aj vlastný projekt dizertačnej práce 


