
Vyšší odborná škola zdravotnická 
Vzdělávací 

program: 
Diplomovaná všeobecná sestra 53-41-N/1. 

Název modulu: Biofyzika Kód modulu: P – BFY 01 

Obsah modulu: 

molekulová biofyzika – struktur, vlastnosti molekul a jejich souborů, molekulové 

vlastnostilátek; 

účinky fyzikálních faktorů na lidský organismus – gravitační vlivy, klimatické vlivy, vliv 

podtlaku a přetlaku; 

biomechanika pohybového systému; 

biofyzika krevního oběhu;  

biomechanika dýchání; 

biofyzika smyslového vnímání, dioptrický systém oka, sluchový orgán a jeho funkce; 

elektrické vlastnosti tkání – akční potenciál, jeho vznik a šíření, akční potenciály srdeční, 

mozkové, svalové, léčebné využití elektrického proudu; 

termometrie – tělesná teplota a její regulace, teploměry; 

fyzikální základy radiologických vyšetřovacích a léčebných metod – druhy a zdroje 

ionizujícího záření, biologické účinky záření, radiologické diagnostické a léčebné 

metody;  

radiační ochrana obyvatelstva.  

 

Doporučená literatura: 

HÁLEK, J. a kol. Biofyzika pro bakaláře, Olomouc: UP, 2002.  

ISBN 80 -244-0529 – 683 – 1109.712 

HRAZDIRA, Ivo, et al. Biofyzika : učebnice pro lékařské fakulty. 2. přeprac. vyd. 

Praha : AVICENUM,1990. 320 s. ISBN 80-201-0046-6.  

KOLEKTIV  AUTORŮ ( editor Vladislav Klener). Principy a praxe radiační ochrany, 

Praha: SÚJB, 2000. ISBN 80-238-3703-6. 

NAVRÁTIL,L.- ROSINA, J. Lékařská biofyzika, Praha: Manus, 2000.  

ISBN 80 – 902- 318 – 5 – 3 

Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využití jaderné energie a ionizujícího záření (atomový 

zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění a související prováděcí 

předpisy 

 

  



Vyšší odborná škola zdravotnická 

Vzdělávací 

program: 
Diplomovaná všeobecná sestra 53-41-N/1. 

Název modulu: Biochemie Kód modulu: P – BCHE 01 

Obsah modulu: 

struktura a funkce základních stavebních složek živé hmoty; 

metabolické pochody a jejich poruchy; 

přeměna sacharidů; 

metabolismus bílkovin; 

metabolismus lipidů; 

   přehled funkcí jater; 

trávení a zpracování potravy v zažívacím traktu 

 hospodaření s vodou a minerály; 

acidobazická regulace; 

odběr biologického materiálu pro biochemické vyšetření; 

základní metody biochemického vyšetření. 

 

 

Doporučená literatura: 

ŠTERN, P., KOCINA, P. a kol.: Obecná a klinická biochemie pro bakalářské obory   

studia, Praha, ÚKBLD 1. LFUK a VFN, 2004. 

HOLEČEK, M. Regulace metabolizmu cukrů, tuků, bílkovin a aminokyselin. 

Bartošová B.. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, a.s., 2006. 288 s. ISBN 978-80-247-

1562-9.  

ODSTRČIL, Jaroslav. Biochemie. 2. upr. vyd. Brno : Národní centrum ošetřovatelství 

a nelékařských zdravotnických oborů, 2005. 163 s. ISBN 80-7013-425-9. 

VODRÁŽKA, Z.: Biochemie, Praha, Academia, 2007 

 

  



Vyšší odborná škola zdravotnická 

Vzdělávací 

program: 
Diplomovaná všeobecná sestra 53-41-N/1. 

Název modulu: Genetika Kód modulu: P – GEN 01 

Obsah modulu: 

genetika –nauka o dědičnosti, základní terminologie, Mendlovy zákony v medicíně;  

typy dědičnosti chorob s genetickou složkou;. 

cytogenetika – genetický materiál buňky a její organizace, chromozomy, karyotyp; 

molekulární genetika – nukleové kyseliny, jejich struktura a funkce, genetický kód; 

klinická genetika – vrozené vady z příčin mutagenů, teratogenů, karcinogenů; 

vazba genů, genetické poradenství, lidský genom; 

imunogenetika, imunitní reakce, antigenní výbava, systém ABO, MNS, Rh, HLA; 

transplantace; 

genetika a péče o zdraví člověka, prevence genetických patologických stavů; 

eugenika, eufenika. 

 

Doporučená literatura: 

Literatura povinná: 

BRYŠOVÁ, V. a kol.: Lékařská genetika. Praha: Grada, 1996. 

OTOVÁ, B. a kol.: Základy biologie a genetiky.Praha: Karolinum, 2006. 

ISBN 80-246-1100-7. 

THOMPSON, J., S. : Klinická genetika. Praha: Triton, 2004. ISBN  80-7254-475-6. 

Doporučená: 

HATINA, J., BRYAN, S.: Lékařská genetika. Avicenum, Praha 1999 

KOČÁREK, E., PÁNEK, M., NOVOTNÁ, D. Klinická cytogenetika I. , Úvod do                

 klinické cytogeneticky, Vyšetřovací metody v klinické cytogenetice. Praha: UK, 2006.              

ISBN 80-246-1069-8. 

Raclavský, V.: Úvod do základních metod molekulární genetiky. UP LF, Olomouc            

1999 

ŠMARDA, J. Člověk v proudu dědičnosti: geny v lidském zdraví a nemoci. Praha:          

Grada, 1999. ISBN 80-7169-768-0. 

 

  



Vyšší odborná škola zdravotnická 

Vzdělávací 

program: 
Diplomovaná všeobecná sestra 53-41-N/1. 

Název modulu: Anatomie a fyziologie Kód modulu: P – ANF 01 

Obsah modulu: 

stavba buňky, fyziologie buňky, funkční morfologie tkání;  

roviny, osy, základní směry pro orientaci na lidském těle; 

stavba, spojení kostí, skelet; 

stavba příčně pruhovaného svalu, přehled svalových skupin; 

fyziologie svalové tkáně; 

anatomie srdce, přehled artérií a vén; 

fyziologie srdce a krevního oběhu; 

krev, složení krve, krvetvorba, fyziologie krve; 

lymfatický systém, fyziologie lymfatického sytému; 

imunitní systém, fyziologie imunitního systému; 

anatomie dýchacího ústrojí; 

fyziologie dýchacího ústrojí, fyziologie dýchání; 

anatomie trávicího ústrojí, topografické poměry v dutině břišní; 

fyziologie trávicího systému, fyziologie trávení a vstřebávaní; 

anatomie a fyziologie močového ústrojí, pohlavní ústrojí muže; 

fyziologie ledvin, acidobazická rovnováha tělesných tekutin; 

anatomie pohlavního ústrojí ženy, topografické poměry v malé pánvi; 

fyziologie pohlavního ústrojí ženy; 

oplození, vývoj embrya a plodu, placenta; 

anatomie velkých žláz s vnitřní sekrecí, hormonální regulace organizmu; 

anatomie nervové soustavy; 

fyziologie nervové činnosti. 

anatomie a fyziologie smyslových  orgánů. 

            anatomie a fyziologie kůže 

 

 

Doporučená literatura: 

ČIHÁK, R. Anatomie 1. Praha: Grada Avicenum, 2003. ISBN 80-7169-970-5. 

ČIHÁK, R. Anatomie 2. Praha: Grada Avicenum, 2003. ISBN 80-247-0143-X. 

ČIHÁK, R. Anatomie 3. Praha: Grada Avicenum, 2003. ISBN 80-7169-140-2. 

DYLEVSKÝ, I. Somatologie. Olomouc:  Epava, 2000. ISBN 80-86297-05-5. 

ROKYTA, R. Fyziologie. Praha: ISV nakladatelství, 2000. ISBN 80-85866-45-5. 

TROJAN, S.: Lékařská fyziologie, Praha: Grada, 2004. ISBN 80-247-0512-5. 

ELIŠKOVÁ, M., NAŇKA, O. Přehled anatomie. Praha: Karolinum, 2006.  

ISBN 80-246-1216-X.  

MOUREK, J. Fyziologie. Praha: Grada, 2008. ISBN 80-247-1190-7. 

HUTCHINSON,M., MALLAT, J., MARIEB, E. Lidské tělo – obrazový atlas latinsko- 

česko – anglický. CP Books a.s., 2005 ISBN 80-257-0662-4. 

CHALUPOVÁ-KARLOVSKÁ, V. Somatologie- anatomie a fyziologie člověka. 

630 testových otázek a odpovědí. Olomouc 2006. ISBN 80-7182-187-X. 

 



 

Vyšší odborná škola zdravotnická 

Vzdělávací 

program: 
Diplomovaná všeobecná sestra  53-41-N/1. 

Název modulu: Mikrobiologie a imunologie Kód modulu: P – MII 01 

 

Obsah modulu: 

definice a náplň oborů: mikrobiologie (bakteriologie, virologie, parazitologie), 

imunologie, epidemiologie, zdravotní výchova a ochrana veřejného zdraví; 

mikroorganismy – jejich klasifikace a základní charakteristika; 

proces šíření nákazy, infekční onemocnění – jejich charakteristika a diagnostický  

management; 

nákazy – alimentární, respirační,  profesionální,  protiepidemická opatření; 

imunita specifická a nespecifická, imunitní systém, očkování, poruchy imunity; 

podstata imunitních mechanismů, imunologické vyšetřovací metody, imunosupresivní 

léčba; 

veřejné zdraví a jeho ochrana, preventivní a běžný hygienický dozor,  

zdravotní výchova veřejnosti, legislativa. 

 

Doporučená literatura: 

GREENWOOD, D. Lékařská mikrobiologie. Praha: Grada, 1999.  

ISBN 80-7169-365-0. 

PODSTATOVÁ, H. Mikrobiologie, epidemiologie, hygiena. Olomouc: Epava, 

2001. ISBN 80-86297-07-1. 

MAĎAR, R . a kol. Prevence nozokomiálních nákaz v klinické praxi. Praha:  

Grada,  2006. ISBN 80-7169-365-0. 

LOBOVSKÁ, A. Infekční nemoci. Praha: Univerzita Karlova, 2001.  

ISBN 80-246-0116-8. 

GÖPFERTOVÁ,D. Mikrobiologie,imunologie,epidemiologie,hygiena.  

Praha: Triton, 1998. ISBN 80-7254-223-0.         

BEDNÁŘ, Marek, et al. Lékařská mikrobiologie : 

Bakteriologie,virologie,parazitologie. Praha : Marvil, 1996. 558 s. 

PRÁVNÍ  PŘEDPISY ČR 

 

  



Vyšší odborná škola zdravotnická 

Vzdělávací 

program: 
Diplomovaná všeobecná sestra 53-41-N/1. 

Název modulu: Výživa a dietetika Kód modulu: P-VYD 01 

Obsah modulu: 

Energetická a biologická hodnota stravy: 

složení stravy a význam jednotlivých složek ve výživě člověka; 

výpočet zastoupení základních živin, nerostných látek a vitamínů ve stravě; 

výpočet bazálního metabolismu;  

práce s tabulkami výživových hodnot. 

Alternativní směry ve výživě: 

vymezení pojmů racionální a alternativní výživa; 

některé kulturní odlišnosti ve výživě a stravovacích návycích. 

Výživa ženy: 

výživa v období těhotenství a laktace. 

Výživa dětí: 

výživa novorozenců, kojenců a nedonošených dětí;  

výživa dětí v jednotlivých obdobích vývoje. 

Výživa dospělých. 

Výživa ve stáří. 

Výživa nemocných: 

metody zjišťování výživové anamnézy; 

vyhodnocení stavu výživy nemocného; 

základní druhy léčebných diet – dietetika. 

 

Doporučená literatura: 

KUNOVÁ, Václava. Zdavá výživa. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, a.s., 2004. 136 s. 

ISBN 80-247-0736-5.  

KRCH, David, et al. Poruchy příjmu potravy. 2. dopl. vyd. Praha : Grada, 2005. 255 s. 

Psyché s . ISBN 802470840X .  

KUDLOVÁ, Eva, MYDLILOVÁ, Anna. Výživové poradenství u dětí do dvou let. 1. 

vyd. Praha : Grada Publishing, a.s., 2005. 148 s. ISBN 80-247-1039-0. 

NEVORAL, J., a kol. Výživa v dětském věku, první vydání, HaH  Jinočany: 2003. 

ISBN 80-86-022-93-5 

 

  



Vyšší odborná škola zdravotnická 

Vzdělávací 

program: 
Diplomovaná všeobecná sestra 53-41-N/1. 

Název modulu: Klinické ošetřovatelské  

dovednosti  

Kód modulu: P - KOD 01 

Obsah modulu: 

ošetření klienta s proleženinami, opruzeninami, prevence; 

sledování fyziologických funkcí; 

povinnosti sestry při vyprazdňování moče a stolice u dětí a dospělých; 

mobilita klienta/pacienta, zajištění tělesné a duševní aktivity, rehabilitační 

ošetřovatelství, koncept bazální stimulace; 

perorální aplikace léků; místní aplikace léků; 

            oxygenoterapie; 

parenterální aplikace léků; 

infuzní terapie; 

transfuzní terapie, transfuzní přípravky,  potransfuzní komplikace; 

odběr biologického materiálu na vyšetření; 

odběr krve na hematologické vyšetření; základní a speciální vyšetřovací metody  

v hematologii; 

odběr krve na biochemické, mikrobiologické a sérologické vyšetření; 

chirurgické ošetřovatelské postupy; 

péče o rány, management ošetřovaní ran; 

péče o klienta se stomií, management ošetřování stomií. 

Doporučená literatura: 

MIKŠOVÁ , Zdeňka , FROŇKOVÁ , Marie , ZAJÍČKOVÁ , Marie . Kapitoly z 

ošetřovatelské péče 1. 1. přeprac. vyd. Praha  : Grada , c2006. 248 s. ISBN 80-247-

1442-6.  

MIKŠOVÁ , Zdeňka , FROŇKOVÁ , Marie , ZAJÍČKOVÁ , Marie . Kapitoly z 

ošetřovatelské péče 2. 1. aktualiz. vyd. Praha  : Grada, 2006. 172 s. ISBN 80-247-

1443-4.  

KOZIEROVÁ, B., ERBOVÁ, G., OLIVIEROVÁ, R. Ošetrovaťelstvo 1,2. 1. vyd. 

Martin : Osveta, 1995. 2 sv. (836, 839-1474 s.) . ISBN 80-217-0528-0. 

MAREČKOVÁ, Jana, JAROŠOVÁ, Darja. NANDA domény v posouzení a 

diagnostické fázi ošetřovateslkého procesu. 2. vyd. Ostravská univerzita v Ostravě, 

Zdravotně sociální fakulta : [s.n.], 2005. 86 s. ISBN 80-7368-058-0. 

TRACHTOVÁ, E.: Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu. Brno,  

IDV PZ 2001. ISBN 80-7013-324-4 

Poznámky: 

 

 


