
VTC 1 

Charakteristika predkladaného výstupu tvorivej činnosti  
 

 
  

 
 

 
     

 ID konania/ID of the procedure: 1 

 
 

     

  
 

 

OCA1. Priezvisko hodnotenej osoby  

Repková  

OCA2. Meno hodnotenej osoby 2 Adriana  

OCA3. Tituly hodnotenej osoby  2 doc., PhDr., PhD.  

OCA4. Hyperlink na záznam osoby v Registri 
zamestnancov vysokých škôl3 

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/16856   

OCA5. Oblasť posudzovania 4 pôrodná asistencia I. stupeň  

OCA6. Kategória výstupu tvorivej činnosti  

pedagogický výstup 
Repková, A. a kol: Gynekologické ošetrovateľstvo. Martin: Osveta, 2006. s. 138. 
ISBN 80-8063-236-7.  

 

OCA7. Rok vydania výstupu tvorivej činnosti  2006  

OCA8. ID záznamu v CREPČ alebo CREUČ (ak je) / 5 ID: 479432  

OCA9. Hyperlink na záznam v CREPČ alebo CREUČ / 6 
https://app.crepc.sk/?fn=ResultFormChildG2HFV&seo=CREP%C4%8C-Zoznam-
z%C3%A1znamov  
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OCA10. Hyperlink na záznam v inom verejne 
prístupnom registri, katalógu výstupov 
tvorivých činností / 7 

  
 

OCA11. Charakteristika výstupu vo formáte 
bibliografického záznamu CREPČ alebo 
CREUČ, ak výstup nie je vo verejne 
prístupnom registri alebo katalógu výstupov /  

  
 

OCA12. Typ výstupu (ak nie je výstup 
registrovaný v CREPČ alebo CREUČ) /  

 

 

OCA13. Hyperlink na stránku, na ktorej je 
výstup sprístupnený (úplný text, iná 
dokumentácia a podobne) /  

  
 

OCA14. Charakteristika autorského vkladu /     

OCA15. Anotácia výstupu s kontextovými 
informáciami týkajúcimi sa opisu tvorivého 
procesu a obsahu tvorivej činnosti a pod. /  8  

 

 

OCA16. Anotácia výstupu v anglickom jazyku / 
Annotation of the output in English  9 

Pre bakalársky študijný program sa nevyžaduje.  

OCA17. Zoznam najviac 5 najvýznamnejších ohlasov 
na výstup  

Repková, A. a kol: Gynekologické ošetrovateľstvo. Martin:  
Osveta, 2006. s. 138. ISBN 80-8063-236-7.  
Celkový počet citácií: 29, z toho 10 citácií je zahraničných  
(neregistrovaných) 
[3] PYŠNÝ, L., A KOL. 2008. Kvalita života žien v oblasti reprodukčného zdravia. 

In Kvalita života II. : Sborník z konference. Ústí nad labem : Pedagogická 
fakulta UJEP, 2008, s. 71-79. ISBN 978-80-7414-045-7 

[3] GARNEKOVÁ, Z. 2011. Význam edukácie v prevencii rakoviny prsníka u žien. 
In Jihlavské zdravotnícke dny 2011, I. ročník, Jihlava, ČR, 21. 4. 2011. Jihlava : 
Vysoká škola polytechnická, 2011, s. 161-172. ISBN 978-80-87035-37-5. 

 [4]PČOLOVÁ, M., ŠTEINOVÁ, M. 2016.  Intervencie sestry pri rekonštrukčných 
výkonoch po mastektómii. In Sestra, ISSN 1335-9444. 2016, 15, 9-10, s. 31-
33.  

[4]BAŠKOVÁ, M. 2010. Posudzovanie reprodukčného a sexuálneho zdravia 
ženy. In E. Urbanová, a kol.: Reprodukčné a sexuálne zdravie ženy v 
dimenziách ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie. Martin : Osveta, 2010, s. 
52-59. ISBN 978-80-8063-343-1. 
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VTC 1 
[4] SIMOČKOVÁ, V. 2011. Gynekologicko-pôrodnícke ošetrovateľstvo . Učebnica 

pre fakulty ošetrovateľstva.  1. vyd. Martin : Osveta, 2011, 216 s. ISBN 978-
80-8063-362-2. 

OCA18. Charakteristika dopadu výstupu na 
spoločensko-hospodársku prax /  

Vysokoškolská učebnica je obsahovo zameraná na starostlivosti o ženy 
s gynekologickými chorobami a prináša návody na ošetrovateľské stratégie. 
Starostlivosť o reprodukčné zdravie vo všetkých vývinových etapách ženy 
determinuje zdravý vývoj ženskej populácie a následne vysokú kvalitu populácie. 
Zdravá populácia môže aktívne participovať na tvorbe hospodárstva spoločnosti. 

 

OCA19. Charakteristika dopadu výstupu a súvisiacich 
aktivít na vzdelávací proces /  

Vysokoškolská učebnica je používaná ako odporučená literatúra pre študentov 
v študijných programoch pôrodná asistencia a ošetrovateľstvo – I. stupeň 
vysokoškolského štúdia. Koncepcia učebnice umožňuje študentom získavať 
poznatky pre klinickú prax, hlavne podrobným rozpracovaním metódy 
ošetrovateľského procesu pri jednotlivých gynekologických ochoreniach 
a ponukou ošetrovateľských intervencií. Učebnica môže byť použitá a citovaná 
ako východiskový text pri spracovaní bakalárskych prác.  

 

 


