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Vypísanie tém a školiteľov dizertačných prác v doktorandskom štúdiu  
7.4.1 Ošetrovateľstvo 

v akademickom roku 2015/2016 
Téma školiteľ / školiteľ konzultant 
Pripravenosť sestier na aktívnu účasť v manažmente 
hospitalizovaných chorých s akútnym infarktom myokardu 

doc. PhDr. Ivana Tomková, 
PhD., MPH. 

Využitie alternatívnych komunikačných metód u pacientov v coma 
vigile (resp. u pacientov na JIS, u pacientov s iným ochorením – 
podľa výberu). 

doc. PhDr. Ivana Tomková, 
PhD., MPH. 

Pripravenosť sestier na aktívnu účasť v realizácii prevencie 
akútneho infarktu myokardu v klinickej praxi 

doc. PhDr. Ivana Tomková, 
PhD., MPH. 

Využitie vybraných postupov fyzikálnej terapie pri liečbe 
nenádorovej bolesti v oblasti chrbta 

doc. PhDr. Ivana Tomková, 
PhD., MPH. 
PhDr. Elena Žiaková, PhD. – 
školiteľ konzultant 

Teleošetrovateľstvo – informačno–komunikačné technológie 
v povolaní sestry (alt. Nový ošetrovateľský prístup – 
teleošetrovateľstvo) 

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

Humanizácia v podmienkach poskytovania ošetrovateľskej 
starostlivosti 

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

Ošetrovateľstvo v podpore zdravia obyvateľstva doc. PhDr. Jarmila Kristová, 
PhD., MPH. 

Využitie štandardizovanej terminológie v ošetrovateľstve doc. PhDr. Hana Padyšáková, 
PhD. 

Validácia kvality spánku u pacientov na jednotkách intenzívnej 
starostlivosti 

doc. PhDr. Hana Padyšáková, 
PhD. 

Príprava žien na tehotenstvo doc. PhDr. Adriana Repková, 
PhD. 

Faktory ovplyvňujúce prežívanie pôrodu doc. PhDr. Adriana Repková, 
PhD. 

Vertebrogénne ťažkosti ako   dôsledok pracovnej záťaže 
u zdravotníckych pracovníkov 

doc. MUDr. Katarína 
Gazdíková, PhD., MHA. 
MUDr. Eva Husarovičová, 
PhD., MHA. – školiteľ 
konzultant 

Hodnotenie  vplyvu fyzioterapie na kvalitu života u seniorov  doc. MUDr. Katarína 
Gazdíková, PhD., MHA. 
PhDr. Elena Žiaková, PhD. – 
školiteľ konzultant  

Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov  
s komplikáciami diabetes mellitus 

doc. MUDr. Katarína 
Gazdíková, PhD., MHA. 

Prienik sociálnej a zdravotnej starostlivosti v inštitucionálnych 
zariadeniach pre seniorov 

doc. MUDr. Katarína 
Gazdíková, PhD., MHA. 

Sestra a interprofesijné vzťahy v súčasnom zdravotníctve doc. MUDr. Terézia 
Krčméryová, PhD. 

Problémy sestier pri zabezpečovaní ošetrovateľskej starostlivosti 
o zahraničných pacientov 

doc. MUDr. Terézia 
Krčméryová, PhD. 

Fyzioterapia  vertebrogénnych porúch  založená na dôkazoch  PhDr. Elena Žiaková, PhD.  
 

• Uchádzači o štúdium si môžu navrhnúť aj vlastný projekt dizertačnej práce 


