
Profil absolventa študijného odboru ošetrovateľstvo – 3. st. štúdia (PhD.) 

 

Absolvent disponuje rozsiahlymi odbornými vedomosťami na úrovni hodnotenia z 

viacerých oblastí študijného odboru, ktoré slúžia ako základ na uskutočňovanie výskumu a 

vývoja, vytvárania a implementácie inovatívnych a originálnych poznatkov v oblasti 

ošetrovateľstva. Definuje a aplikuje špecializované odborné a metodologické vedomosti z oblasti 

vedeckej práce v ošetrovateľstve a vedecké metódy základného a aplikovaného výskumu. 

Formuluje nové problémy, hypotézy a stratégie pre ďalší výskum a rozvoj študijného odboru. 

Aplikuje vlastné zistenia vyplývajúce z teoretickej analýzy vedeckého výskumu pri riešení 

problémov v oblasti ošetrovateľstva, ale aj interdisciplinárneho charakteru. Na základe svojich 

výstupov a zistení dokáže tvorivo reflektovať, navrhovať, overovať a implementovať nové 

výskumné a pracovné postupy. Prezentuje zvolené výskumné metódy, používa ich pri hľadaní 

nových výskumných a pracovných postupov a dôležitých interaktívnych systémových väzieb.  

Absolvent sa vyznačuje nezávislým a analytickým myslením, ktoré aplikuje v meniacich 

sa podmienkach. Zohľadňuje vedecké, etické a spoločenské aspekty pri formulovaní 

výskumných zámerov a interpretácii výsledkov výskumu. Vyznačuje sa vysokým stupňom 

samostatnosti, originality, iniciatívnosťou, zodpovednosťou, inovatívnym, kritickým a tvorivým 

myslením. Prezentuje samostatne výsledky výskumu a vývoja pred odbornou komunitou v 

Slovenskej republike a v zahraničí. Dokáže určiť zameranie výskumu a koordinovať tím vo 

vednom odbore v akademických inštitúciách alebo výskumných organizáciách. Pozná a ovláda 

dielčie časti technológie vedeckej práce: spracovanie rešeršnej štúdie k danému vedeckému 

problému, vie definovať ciele výskumného projektu, dokáže navrhnúť a použiť systém metodík 

na riešenie vedeckého problému, vie prakticky uskutočňovať výskumné postupy pri riešení 

projektu, dokáže vybrať a použiť adekvátne štatistické metódy pri hodnotení výsledkov 

výskumnej práce, dokáže kriticky zhodnotiť výsledky vedeckej práce a porovnať ich s 

relevantnými údajmi z domácej a svetovej literatúry, dokáže spracovať a racionálne 

zdokumentovať výsledky svojej výskumnej aktivity, teoreticky aj prakticky ovláda metodiky 

publikovania výsledkov svojho výskumu formou in extenso v slovenskom a anglickom jazyku.           

Ovláda moderné metodiky získavania vedeckých informácií, vie pracovať s vedeckou a 

odbornou literatúrou, dokáže literárne zdroje adekvátne citovať v texte prednášok a publikácií 

zverejnených tlačou. Svojou výskumnou prácou sa významne podieľa na rozvoji študijného 

odboru  ošetrovateľstvo. 

           



Absolvent študijného odboru Ošetrovateľstvo 3. stupeň má získať: 

– teoretické vedomosti z odboru Ošetrovateľstvo v rozsahu potrebnom na riešenie zadaného 

vedeckého problému, vrátane teórie a modelov ošetrovateľstva, klinického ošetrovateľstvo na 

úrovni nadstavbových vedomostí o funkcii a štruktúre zdravého a chorého človeka, o potrebách 

človeka v zdraví a v chorobe, o kvalite života človeka v jednotlivých vývojových obdobiach, o 

kvalite človeka v zdraví a v chorobe, o možnostiach merania kvality života pacientov podľa ich 

ochorenia, o všetkých formách prevencie vzniku a progresie chorôb, o determinantoch zdravia, o 

ochrane a podpore zdravia, o význame a vplyvu životného štýlu na zdravie, o štátnej zdravotnej a 

sociálnej politike o stratégiách zdravia v kontexte medzinárodných a národných programov a 

projektov zdravia, o odhade miery pôsobenia rizikových faktorov na zdravie, o identifikácii 

hlavných zdravotných problémov v populačných skupinách, o plánovaní a manažmente v 

ošetrovateľstve, o etických problémoch a etických dilemách v ošetrovateľstve, o právnych 

aspektoch ošetrovateľskej starostlivosti, o intervenčných stratégiách v rizikových populáciách 

a o hodnotenie ich efektívnosti, o najnovších informačných technológiách využívaných v 

ošetrovateľstve. Ďalej má absolvent získať jazykové schopnosti potrebné k získavaniu 

potrebných vedeckých informácií zo zahraničných zdrojov a prezentácii výsledkov výskumu v 

zahraničných časopisoch a na medzinárodných konferenciách. 

- vie realizovať výskum aktuálneho otvoreného vedeckého problému zo študijného odboru 

ošetrovateľstvo a príbuzných odborov, 

- ovláda zásady vedeckej práce, metodológiu výskumu a vedecké formulovanie výskumného 

problému. 

 

Uplatniteľnosť absolventov študijného odboru ošetrovateľstvo 3. st. štúdia (PhD.) 

 

Absolventi III. Stupňa VŠ štúdia, študijného programu Ošetrovateľstvo našej VŠ pôsobia 

ako pedagógovia na vysokých školách – katedrách, fakultách a ústavoch ošetrovateľstva a na 

stredných zdravotníckych školách na Slovensku a v Českej republike, ďalej pôsobia ako vrcholoví 

manažéri a manažéri v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku a v Českej republike. 

 

 


