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Meno a priezvisko, tituly ■ doc. PaedDr. et Mgr. Eva Zacharová, Ph.D. 

Rok narodenia  a miesto narodenia 1955, Bílovec, Česká republika 

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast ■ 1981 Pedagogická fakulta, Hradec Králové – Mgr. 

■ 1987 Pedagogická fakulta, Olomouc – rigorozní zkouška 

■ 1995 Pedagogická fakulta, Olomouc – učitelství pro SZŠ 

Ďalšie vzdelávanie ■ 2004 Zdravotně sociální fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě – dizertační 

zkouška 

■ 2009 VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava – habilitační řízení, obor ošetřovatelství 

Priebeh zamestnaní ■ 1974 – 1986: OÚNZ, Nový Jičín 

■ 1990 – 2005: SZŠ, Nový Jičín 

■ 2006 – 2013: Mendelova střední škola, Nový Jičín 

■ 1998 – trvá: Ostravská univerzita v Ostravě, Zdravotně sociální fakulta, od r. 2005 

Fakulta zdravotnických studií, od. r. 2010 Lékařská fakulta 

■ 2011 – trvá: VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava, Ústav Dr. Pavla Blahu, Skalica 

■ 2013 – 2014: Slezská univerzita v Opavě, FVP, Ústav ošetřovatelství, Opava  

Priebeh pedagogickej činnosti 

(pracovisko/predmety) 
Mendelova střední škola, Nový jičín: 

- ošetřovatelství, psychologie 

Ostravská univerzita v Ostravě, Zdravotně sociální fakulta, Fakulta 

zdravotnických studií, Lékařská fakulta:  

- ošetřovatelská péče, ošetřovatelství 1, ošetřovatelství 2, ošetřovatelství teorie 1, 

ošetřovatelství teorie 2, speciální ošetřovatelství, obecná psychologie, vývojová 

psychologie, zdravotnická psychologie 1, zdravotnická psychologie 2, základy 

psychologie, základy psychologie a edukace v klinické praxi, psychosociální 

hodnocení v ergoterapii, psychologie a psychopatologie 1, psychologie 1, 

speciální pedagogika 1, obecná a klinická psychologie, psychologie a 

psychopatologie 2, psychologie 2, speciální pedagogika 2, psychologie 

v rehabilitaci, obecná a zdravotnická psychologie, psychologické aspekty v péči 

o pacienta  

Slezská univerzita, FVP, Opava: 

potřeby člověka a ošetřovatelský proces, edukační činnost sestry, komunikace 

ve zdravotnictví 1, komunikace ve zdravotnictví 2, obecná a vývojová 

psychologie, zdravotnická psychologie 

2011-trvá doposiaľ VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava, Ústav Dr. P. Blahu, 

Skalica: 

- komunikace v ošetřovatelství, etika v ošetřovatelství, management 

v ošetřovatelství II., pedagogika v ošetřovatelství,  ošetřovatelství v pediatrii 

psychoterapeutické postupy, zdravotnická psychologie, obecná a vývojová 

psychologie, manažerská komunikace, etika v sociální práci, klinická praxe, 

souvislá odborná praxe 

Odborné alebo umelecké zameranie  

zdravotnická psychologie, komunikace v ošetřovatelství 

Publikačná činnosť s uvedením rozsahu (AH) a 

začlenenia podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR 

456//2012 Z.z. o centrálnom registri publikačnej 

činnosti...) 

1. monografia  

2. VŠ učebnica  

3. skriptá       

Publikační činnost spolu: 270, z toho: 

Monografie 4: 

AAA (11 AH, 14 AH, 6 AH, 13 AH) 

VŠ učebnice 13 (z toho 9 vyd. v zahr. vyd.): 

ACA,ACB (6 AH, 9 AH, 9 AH, 11 AH, 3 AH, 4 AH, 5 AH, 4 AH, 6 AH, 6 AH, 3 

AH, 4 AH, 5 AH) 

Skriptá 1: 

BCI (6 AH).  

Ostatní: 252 

Ohlasy na vedeckú / umeleckú prácu ■ celkový počet citácií (bez autocitácií): 140 

- z toho indexové citácie SCI: 14 

- z toho v zahraničných časopisocxh/monografiích: 72 



- z toho v domácich časopisoch: 54 

Počet doktorandov: školených 

                                ukončených  

■ počet absolventov doktorandského štúdia: 2 

1. PhDr. Mária Janáková – ukončení 2012, obor ošetřovatelství 

2. PhDr. Tatiana Šantová – ukončení 2012, obor ošetřovatelství 

Téma inauguračnej prednášky Význam zdravotnické psychologie v ošetřovatelství 

Vedecká rada fakulty a vysokej školy, ktoré 

rozhodovali o návrhu na profesora 
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Návrh na vymenovanie za profesora na odbor ošetřovatelství 

Kontaktná adresa  e-mail: eva.zacharova@seznam.cz,  
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