
Návrh tém záverečných prác pre akademický rok 2021/2022                  

Ústav ošetrovateľstva UPJŠ LF v Košiciach 
 

 

doc. PhDr. Lucia Dimunová, PhD.  

1. Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov v kritickom stave. 

2. Manažment starostlivosti o pacientov s COVID 19 z pohľadu sestry. 

 

PhDr. Jana Michalková, PhD. 

1. Informovanosť sestier o hodnotení malnutrície u onkologických pacientov.  

2. Problematika zdravotnej gramotnosti pacientov v kontexte ošetrovateľstva. 

3. Zdravotné uvedomenie sestier zamerané na ošetrovateľskú starostlivosť o pacienta 

s epilepsiou.  

 

PhDr. Valéria Parová, PhD.  

1.Princípy bariérovej ošetrovateľskej starostlivosti ako významná súčasť ošetrovateľskej 

praxe.   

2. Ageizmus v kontexte ošetrovateľskej starostlivosti.  

3. Sociálna inteligencia  v kontexte ošetrovateľstva ako významný prediktor práce sestry. 

4. Motivácia k pracovnému výkonu a jej vzťah k zvládaniu náročných situácií v práci sestry.  

 

PhDr. Mária Sováriová Soósová, PhD.  

Bakalárske práce  
1. Syndróm vyhorenia u sestier a jeho vzťah k vybraným osobnostným a profesijným 

aspektom.  

2. Úloha sestry v prevencii a redukcii osamelosti u seniorov v komunitnej starostlivosti. 

3. Percepcia duchovnej starostlivosti z pohľadu sestier. 

4. Percepcia duchovnej starostlivosti z pohľadu študentov ošetrovateľstva. 

5. Manažment ošetrovateľskej starostlivosti u pacientov so zlyhaním srdca.  

 

Diplomové práce 
1. Vybrané aspekty spirituality vo vzťahu k duševnému zdraviu.  

2. Vybrané aspekty spirituality vo vzťahu k fyzickému zdraviu.  

3. Percepcia edukačného prostredia z perspektívy študentov medicíny. 

4. Vplyv osamelosti na duševný stav a pohodu seniorov a ich skríning v lekárskej praxi.  

5. Miera akademického stresu u študentov medicíny a jej vzťah k osobnej pohode. 

 

PhDr. Renáta Suchanová, PhD.  

1. Interkultúrne spôsobilosti v profesii sestry.  

2. Miera spokojnosti pacientov v súvislosti s hodnotením kvality poskytovanej zdravotnej  

starostlivosti. 

 

PhDr. Jana Sušinková, PhD.  

1.Frustácia a emocionálne prežívanie študentov ošetrovateľstva počas pandémie Covid-19.  

2.Dopad pandémie Covid – 19 na mentálne zdravie zdravotníckeho personálu.  

3.Výživa ako hlavný determinant prevencie nadhmotnosti a obezity u detí v kontexte 

ošetrovateľstva.  

 

 



 

PhDr. Gabriela Štefková, PhD.  

Bakalárske práce  

1. Pandémia COVID – 19 a študentské osobnosti. 

2. Koncepčné mapovanie v ošetrovateľskom vzdelávaní. 

 

Diplomové práce 

1. Mental health and response to the COVID-19 pandemic. 

 

PhDr. Libuša Tirpáková, PhD.  

1. Manažment ošetrovateľskej starostlivosti o dieťa s diabetes mellitus 1. typu. 

2. Využitie meracích škál na posúdenie rizika dekubitálnych lézii u detí. 

3. Podporná úloha sestry pri výžive dieťaťa a jej vplyv na vznik obezity. 
 

doc. PhDr. Mária Zamboriová, PhD. 

1. Manažment práce sestry v kritických situáciách. 

2. Multikultúrne aspekty vo vzdelávaní sestier.    

 

 


