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STUDIJNÍ PROGRAM: OŠETŘOVATELSTVÍ 

 
 
Př. otázek písemného testu z ošetřovatelství 
 
1. Čtrnácti elementárními potřebami se zabývá koncepce: 
a) Florence Nightingale 
b) Martha Elizabeth Rogers 
c) Marjory Gordon 
d) Virginia Henderson 
 
2. Koncepce ošetřovatelství: 
a) klade důraz na náročnější a samostatnější práci ošetřovatelského personálu a zdůrazňuje 
nutnost práce metodou ošetřovatelského procesu 
b) nevytváří základ pro tvorbu koncepcí v klinických oborech 
c) je vydána Ministerstvem školství ČR k zajištění jednotného postupu při poskytování 
ošetřovatelské péče 
d) žádná z uvedených možností není správná 
 
3. Evidence based nursing je: 
a) ošetřovatelská péče založená na vědeckých poznatcích a důkazech 
b) světový registr pracovníků ve zdravotnictví 
c) světový registr ošetřovatelských standardů 
d) registr pracovníků se zákazem výkonu zdravotnického povolání 
 
4. Sentinelové indikátory kvality: 
a) vztahují se převážně na nežádoucí události 
b) slouží výhradně k porovnávání kvality mezi jednotlivými zdravotnickými zařízeními 
c) jsou založeny na sběru dat o jevech, které se vyskytují s určitou frekvencí (císařské řezy) 
d) orientují se na náklady 
 
 

Klíč: 1d, 2a, 3a, 4a 
  



Př. otázek písemného testu z psychologie 
 
1. Koncept inteligenčního kvocientu zveřejnil v roce 1911: 
a) W. Stern 
b) Ch. R. Darwin 
c) F. Galton 
d) S. Freud 
 
2. Dítě začíná lézt: 
a) ve 3. až 4. měsíci života 
b) v 6. až 9. měsíci života 
c) v 11. až 13. měsíci života 
d) ve 14. měsících života 
 
3. Empatie je: 
a) láska 
b) vcítění 
c) radost ze života 
d) životní názor 
 
4. Mezi klasické typy temperamentu nepatří: 
a) sangvinik 
b) cholerik 
c) melancholik 
d) introvert 
 
 

Klíč: 1a, 2b, 3b, 4d 
 
 
 
Př. otázek písemného testu z chirurgie 
 
 
1. Pro poranění Achillovy šlachy platí: 
a) u kompletní ruptury není pacient schopen stoje na špičce 
b) při podezření na parciální rupturu je možné nález verifikovat UZ vyšetřením 
c) celková léčba operační i konzervativní je přibližně 6 týdnů 
d) všechny odpovědi jsou správné 
 
2. O kompartment syndromu platí: 
a) může být komplikací léčby zlomenin 
b) může se projevit bolestí, otokem a poruchou čití 
c) předpokladem ke vzniku je zvýšení tlaku v pevně ohraničeném prostoru 
d) všechny odpovědi jsou správné 
 
3. Šplíchot je termín popisující patologický poslechový nález při vyšetření břicha: 
a) u cholecystitidy 
b) při perforovaném žaludku 
c) u ileózního stavu 
d) u každého nádorového onemocnění 
 
4. Blumbergův příznak je: 
a) reflexní kontrakce břišních svalů 
b) poklepová bolest břicha 
c) bolest v místě zánětu po stlačení břišní stěny a jejím následném uvolnění 
d) poklepově prokázaná přítomnost tekutiny v peritoneálním prostoru 
 

Klíč: 1d, 2d, 3c, 4c 
 



Př. otázek písemného testu z vnitřního lékařství 
 
1. Při hyperglykemickém ketoacidotickém diabetickém kómatu není indikována: 
a) inzulinoterapie 
b) rehydratace 
c) léčba perorálními antidiabetiky 
d) remineralizace 
 
2. Pro duodenální vřed je typické: 
a) nechutenství 
b) bolest nalačno 
c) bolest při polykání 
d) častý přechod v karcinom 
 
3. Označte správné tvrzení: 
a) antibiotika v počínající fázi léčby sepse nasazujeme až dle výsledků kultivací 
b) hemokultury u počínající sepse odebíráme před nasazením antibiotik 
c) tekutiny v iniciální léčbě sepse nepodáváme 
d) těžká sepse je spojena se systémovou hypertenzí 
 
4. Centrální žilní tlak je snížen: 
a) při dehydrataci 
b) při tamponádě srdeční 
c) při plicní embolii 
d) při oboustranné srdeční insuficienci 
 
 

Klíč: 1c, 2b, 3b, 4a 
  



STUDIJNÍ PROGRAM: SPECIALIZACE V PORODNÍ ASISTENCI – PERIOPERAČNÍ PÉČE 

 
 
Př. otázek písemného testu z porodní asistence 
 
1. Doporučená klinická a laboratorní vyšetření se v prenatální péči dělí na: 
a) řádná a mimořádná 
b) povinná a nepovinná 
c) pravidelná a nepravidelná 
d) důležitá a zbytečná 
 
2. Budinův hmat hodnotí: 
a) tvar dělohy 
b) sklon krční rýhy 
c) uložení hřbetu a malých částí plodu v děloze 
d) dolní děložní segment 
 
3. Patologický CTG záznam neobsahuje: 
a) decelerace 
b) akcelerace 
c) sinusoidní křivku 
d) silentní křivku 
4. Hlavička vstouplá malým oddílem znamená: 
a) že malá fontanela je nad rovinou pánevního vchodu 
b) že malá fontanela je v rovině pánevního vchodu 
c) že malá fontanela je pod rovinou pánevního vchodu 
d) že vedoucí bod je v pánevní šíři 
 

Klíč: 1c, 2c, 3b, 4c 
Př. otázek písemného testu z psychologie 
 
1. Sigmund Freud vysvětluje psychický vývoj na základě: 
a) pudů 
b) nevědomých protipřenosů 
c) vývojových stupňů 
d) nenávisti ve vztazích 
 
2. Mladší školní věk začíná: 
a) nástupem do mateřské školy 
b) nástupem do školy 
c) prořezáním prvních zubů stálého chrupu 
d) dosažením školní míry 
 
3. Dedukce je: 
a) vyvozování závěrů z empirických dat 
b) usuzování z obecností 
c) zakončení výzkumu 
d) matematický postup ve statistice 
 
4. Rozdíl mezi pravou halucinací a pseudohalucinací: 
a) spočívá v náhledu na existenci klamného jevu 
b) spočívá v pohledu pacienta (zúžení zornic) 
c) spočívá v zařazení (pseudohalucinace je poruchou vůle) 
d) není žádný rozdíl mezi halucinací a pseudohalucinací 
 

 
Klíč: 1a, 2b, 3b, 4a 

 
 
 



Př. otázek písemného testu z klinických předmětů (porodnictví, gynekologie a neonatologie) 
 
1. Pro placenta praevia centralis neplatí, že 
a) je vysoce uložena v děložním fundu 
b) je porodní překážkou 
c) ohrožuje ženu silným krvácením 
d) může vrůstat hlouběji do stěny děložní 
 
2. Hypothalamus secernuje 
a) estrogeny 
b) gestageny 
c) androgeny 
d) gonadoliberiny 
 
3. Endometrium proliferuje vlivem 
a) gonadotropinů 
b) HCG 
c) gestagenů 
d) estrogenů 
 
4. Turnerův syndrom má genotyp 
a) 45 XX 
b) 46 X0 
c) 45 X0 
d) 46 XY 
 
5. Adnexektomie 
a) je synonymum neostomie 
b) je incize a drenáž zánětlivého tumoru adnex 
c) je odstranění obou ovarií 
d) je odstranění vejcovodu a vaječníku  
 

Klíč: 1a, 2d, 3d, 4c, 5d 
 
  



STUDIJNÍ PROGRAM: SPECIALIZACE V OŠETŘOVATELSTVÍ - PERIOPERAČNÍ PÉČE 

 
 
Př. otázek písemného testu z Psychologie 
 
1. Fobie je porucha: 
a) osobnosti 
b) myšlení 
c) emocí 
d) motivace 
 
2. Slovní zásoba batolete je: 
a) 100 slov 
b) 200 až 500 slov 
c) 500 až 1000 slov 
d) 1000 až 1500 slov 
 
3. Autorem knihy Výklad snů je: 
a) Ch. R. Darwin 
b) S. Freud 
c) W. Stern 
d) Kant 
 
4. Topografický model psychického aparátu dle S. Freuda tvoří: 
a) nevědomí, předvědomí, vědomí 
b) id, ego, superego 
c) fixace, perverze, regrese 
d) individuální a kolektivní nevědomí  
 

Klíč: 1c, 2c, 3b, 4a 
 
 
Př. otázek písemného testu z Ošetřovatelství 
 
1. Ošetřovatelské intervence se dělí na nezávislé a závislé dle toho, kdo je: 
a) iniciuje 
b) naplánuje 
c) provede 
d) zhodnotí 
 
2. Kurzy v první ošetřovatelské škole u nás: 
a) trvaly několik měsíců, byly zakončeny zkouškou a absolventky dostaly diplom 
b) trvaly několik let, byly zakončeny zkouškou a absolventky dostaly diplom 
c) trvaly několik týdnů, byly zakončeny zkouškou a absolventky dostaly osvědčení o 
absolvování kurzu 
d) trvaly několik let, byly zakončeny zkouškou a absolventky dostaly osvědčení o absolvování 
kurzu 
 
3. Mezi tukové emulze pro parenterální výživu patří: 
a) Lipofundin 
b) Soluvit 
c) Xylitol 
d) Tracutil 
 
4. Mezi spádové drenáže nepatří: 
a) T-drén 
b) subhepatální drén 
c) drenáž pleurální dutiny dle Bülaua 
d) Redonův drén 

Klíč: 1a, 2a, 3a, 4d 



Př. otázek písemného testu z Chirurgie 
 
1. Rána čistá – kontaminovaná je: 
a) netraumatická rána bez otevření gastrointestinálního traktu 
b) traumatická rána bez otevření gastrointestinálního 
c) rána netraumatická s otevřením gastrointestinálního traktu 
d) traumatická rána s otevřením gastrointestinálního traktu 
 
2. Nejvíce užívanou metodou ke stanovení cholecystolithiasy je: 
a) UZ břicha 
b) CT břicha 
c) MR břicha 
d) ERCP 
 
3. Označte nepravdivé tvrzení o vagotomii: 
a) je to přetnutí bloudivých nervů 
b) provádí se z důvodu snížení sekrece HCl 
c) není efektivní při léčbě gastroduodenálních vředů 
d) lze ji provést laparoskopicky 
 
4. Omartróza: 
a) je artróza základního kloubu palce ruky 
b) je artróza v oblasti hlezenního kloubu 
c) je artróza ramenního kloubu 
d) je artróza kolenního kloubu 
 

Klíč: 1c, 2a, 3c, 4c 


