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Vzdělávací program Diplomovaná všeobecná sestra je na naší škole realizován od roku 1997 dosud. 

Tento vzdělávací program připravuje k výkonu povolání všeobecné sestry - všeobecného ošetřovatele, 

jako zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu zdravotnického povolání bez odborného 

dohledu. 

Program splňuje požadavky právních dokumentů ČR a směrnic EU na odbornou teoretickou a 

praktickou přípravu všeobecných sester. Absolvování vzdělávacího programu vede k získání odborné 

způsobilosti k výkonu povolání všeobecné sestry. 

Cílem realizace vzdělávacího programu je příprava studentů k výkonu činností, které provádí 

všeobecná sestra v rámci své odborné způsobilosti bez indikace a v souladu s diagnózou stanovenou 

lékařem na základě indikace lékaře. 

V průběhu realizace vzdělávacího programu jsou studenti vedeni k vytváření žádoucích profesních 

postojů, návyků a dalších osobnostních kvalit zdravotnického pracovníka, tedy k odpovědnosti za 

kvalitu své práce, k empatii, altruismu a angažovanosti ve prospěch pacientů, klientů, k dodržování 

bezpečných pracovních postupů, k ekologickému a ekonomickému chování. 

 

Jsou vzděláváni tak, aby získali lásku k povolání a pozitivní hodnotovou orientaci potřebnou pro 

pracovní, osobní i občanský život, aby byli připraveni se celoživotně vzdělávat a úspěšně se 

vyrovnávat s problémy. Důraz se klade na vytváření pozitivního vztahu studentů k vlastnímu zdraví 

a k vědomí významu prevence nemoci. 

Vzdělávací obsah vychází z minimálních požadavků na vzdělávání všeobecné sestry stanovených 

právními předpisy ČR a směrnicemi EU. Zahrnuje teoretické vědomosti z věd, o které se opírá 

všeobecné ošetřovatelství. Jsou to anatomie, fyziologie, patologie, mikrobiologie, ošetřovatelství ve 

vztahu ke všeobecnému a specializovanému lékařství, ke všeobecné a specializované chirurgii, k 

péči o dítě a pediatrii, péči o ţenu, matku a dítě, k péči o duševní zdraví a psychiatrii, péči o staré 

lidi a geriatrii, k domácí a primární péči a k profesní etice. Součástí jsou i vybrané sociální disciplíny, 

které umožňují lépe pochopit chování zdravých i nemocných osob a změny ve společnosti, jakož i 

vztah mezi zdravotním stavem a fyzickým i sociálním prostředím člověka, a které pomáhají vytvářet 

odborné kompetence a osobnostní kvality studentů. Jedná se např. o psychologii a komunikaci, 

sociologii, právo, problematiku národnostních menšin atd. 

Studenti jsou seznámeni s vybranými výzkumnými metodami používanými v ošetřovatelství. Odborné 

vzdělání sestry prohlubují také poznatky z přírodních a aplikovaných věd. Program rozvíjí počítačovou 

gramotnost studentů. Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích (IKT) má především 



aplikační charakter a je zaměřeno na seznámení studentů se speciálními programy pro zdravotnictví, na 

využívání IKT v ošetřovatelské praxi a jako zdroj informací. 

Významnou složku vzdělávání tvoří praktická výuka, jejímž cílem je osvojení si ošetřovatelských 

postupů, dovedností, plánovat, poskytovat a vyhodnocovat zdravotní péči, jednat se zdravými i 

nemocnými klienty a pracovat v týmu. Praktická výuka se uskutečňuje v nemocnicích a ostatních 

zařízeních zajišťujících zdravotní péči za spolupráce a součinnosti všeobecných sester a jiných 

zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu činnosti bez odborného dohledu. 

 

 

 

 



 

Výuku zajišťují především tyto interní vyučující:  

 

doc. PhDr. Dagmar Kalátová, PhD. vedoucí oboru 

Mgr. Marie Břendová, PhD. 

Mgr. Olga Bürgerová  

PhDr. Jana Kovaříková, PhD. 

 

Absolventi VOŠ – DVS jsou vybaveni kompetencemi umožňujícími vykonávat profesi všeobecné 

sestry bez odborného dohledu. Bez indikace poskytují, popřípadě zajišťují ošetřovatelskou péči 

prostřednictvím ošetřovatelského procesu v souladu s diagnózou stanovenou lékařem a v rozsahu své 

odborné způsobilosti. Jsou schopni se bez odborného dohledu a na základě indikace lékaře podílet na 

poskytování preventivní, diagnostické, léčebné, rehabilitační, neodkladné a dispenzární péče. 

Připravují pacienty, klienty k diagnostickým a léčebným postupům, na základě indikace lékaře je 

provádějí nebo při nich asistují, zajišťují při těchto výkonech ošetřovatelskou péči. Tyto kompetence 

umožňují vykonávat profesi všeobecné sestry na požadované úrovni a podporují její další vzdělávání i 

profesionální růst. 

 

doc. PhDr. Dagmar Kalátová, PhD. 

 


