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Súvislá prax študentov ošetrovateľstva

• Letná prax 1 

(po 1. ročníku)

• Letná prax 2 

(po 2. ročníku)

rozpis pracovísk trvanie v hodinách 

INTERNISTICKÉ DISCIPLÍNY * 80 hod. 

CHIRURGICKÉ DISCIPLÍNY  * 80 hod. 

KOMUNITNÉ ZARIADENIA 80 hod. 

Σ 240 vyuč. hodín 

* možnosť zlúčenia pracovísk (vzhľadom ku kapacitám pracovísk UNM) 

rozpis pracovísk trvanie v hodinách 

CHIRURG. / INTERN. DISCIPLÍNY 120 hod. 

KOMUNITNÉ ZARIADENIA 80 hod. 

PSYCHIATRIA 40 hod. 

Σ 240 vyuč. hodín 



Súvislá prax študentov ošetrovateľstva

• Zimná prax

(v 3. ročníku)

rozpis pracovísk trvanie v hodinách 

CHIRURG. / INTERN. DISCIPLÍNY 120 hod. 

PSYCHIATRIA 60 hod. 

PEDIATRIA 60 hod. 

Σ 240 vyuč. hodín 



v lete:

• väčší počet študentov na 
klinikách / na mentorov (1. aj 2. 
ročník naraz)

• chirurgické a internistické 
disciplíny (zlúčenie chir. a int. 
disciplín) + psychiatria

• väčší počet hodín 

→ bez hodnotenia dokumentácie 
OSP mentormi (niekedy)

v zime:

• menší počet študentov na 
klinikách / na mentorov (len 3. 
ročník)

• chirurgické alebo internistické 
disciplíny + psychiatria + pediatria

• kratší čas

→ bez priebežného hodnotenia 
študentov

zaťaženie pracovísk:

 chirurgické (6) a internistické (6) kliniky – v rámci LP1, LP2, ZP

 psychiatrická klinika (1) – v rámci LP2 aj ZP (povinná psychiatria u všetkých 

študentov v relatívne malom počte hodín) → veľa študentov, málo hodín

 pediatrické kliniky (4) – len v rámci ZP



Kritériá zaradenia študentov k mentorom

• naplnenie požiadaviek študijného programu (rozpis pracovísk v 

rámci LP1, LP2, ZP)

• kapacita pracovísk (priestorová, personálna: počet sestier –

mentorov)

• zaťaženie mentorov v predchádzajúcom období

• súhlas mentora s vedením študenta, s počtom študentov

• aktuálna situácia mentora (odchod na iné pracovisko, preradenie 

na inú pozíciu, do jednozmennej  / ambulantnej prevádzky, 

čerpanie študijného voľna, dovolenky, PN, MD, RD...)

• v rámci ZP (3. ročník) → zameranie témy bakalárskej práce, 

profilovanie študenta v rámci budúceho pracoviska



Hodnotenie klinickej praxe

• štandardizovaný  dotazník Clinical Learning

Environmentand Supervision evaluation scale

(klinické výučbové prostredie a supervízia) 

(CLES) (Saarikoski et al.,2003)

• študenti 3. ročníka, po ukončení klinickej praxe 

vedenej mentormi , február a marec 2016

• študent - 4 dotazníky za jednotlivé oddelenia -

chirurgia, interné oddelenie, psychiatria 

a pediatria



Výsledky 

Oblasti:

• celkové hodnotenie klinickej praxe študentmi 

Ošetrovateľstva

• hodnotenie klinickej praxe podľa  typu pracoviska 

• hodnotenie supervízie a mentorov 

• prezentácia výsledkov hodnotenia klinickej praxe 

a supervízie študentmi v akademickom roku 

2015/2016



Hodnotenie jednotlivých subškál CLES

Subškály CLES x SD %

Atmosféra 3,88 1,0 77,6

Štýl vedenia 3,77 1,01 75,4

Ošetrovateľská starostlivosť 4,25 0,79 84,8

Vyučovanie na oddelení 3,80 1,07 76

Vzťah mentor - študent 4,12 0,94 82,4



• Ošetrovateľská starostlivosť na oddelení (4,25±0,79) 

Pacientom bola poskytovaná individualizovaná 

ošetrovateľská starostlivosť (4,34±0,72)

• Vzťah medzi mentorkou a študentom (4,12±0,94)

Moja mentorka mala k supervízii kladný vzťah (4,29±0,85)

• Subškála atmosféra  (3,88 ±1)

Prístupnosť personálu (4,12±0,82) 

• Vyučovanie na oddelení (3,80±1,07)

• Štýl vedenia  vedúcej/staničnej sestry (3,77 ±1,01)



Hodnotenie jednotlivých subškál CLES podľa  typu 

pracoviska 

Oddelenie Pediatria Interné Psychiatria Chirurgia

Subškály x SD x SD x SD x SD

Atmosféra 3,72 1,16 3,68 1,11 4,28 0,76 3,86
1,0

0

Štýl vedenia vedúcej/

staničnej sestry
3,79 1,03 3,61 1,02 4,08 0,87 3,60

1,0

8

Oše. star. na oddelení 4,39 0,58 4,04 0,86 4,27 0,71 4,29
0,8

3

Vyučovanie na oddelení 3,62 0,77 3,82 1,06 4,01 0,86 3,75
1,1

4

Vzťah medzi mentorom

a študentom
3,96 1,07 4,33 0,83 4,13 0,76 4,07

1,0

3



Hodnotenie metódy supervízie

1. Nemala som žiadnu mentorku.

2. Osobná mentorka mi bola pridelená, no náš vzťah počas praxe nefungoval.

3. Mentorka sa počas praxe vymenila,  napriek tomu, že žiadna výmena 

nebola vopred plánovaná.  

4. Mentorky sa menili podľa  zmien a pracovísk.

5. Jedna mentorka mala viac študentov a bola skôr mentorkou skupinovou ako      

individuálnou.

6. Bola mi pridelená osobná mentorka, a  náš vzťah počas praxe fungoval



• najlepšie boli hodnotení mentori z interných 

oddelení

• aj napriek pozitívnemu hodnoteniu niektorí 

študenti uvádzali  nespokojnosť v tom ako 

fungovala vzájomná spolupráca (5  študentov v 

rámci chirurgických oddelení, 2 z interných 

oddelení, 3 z pediatrických oddelení)



• u študentov, ktorí hodnotili priebeh klinickej praxe 
a supervíziu sa spokojnosť v jednotlivých 
subškálach pohybovala od 75,4% po 84,8% -
zrovnateľné s výsledkami z roku 2008, 2009,2014 –
spokojnosť mierne rastie. (Žiaková a kol., 2010a, s.76; 
Zanovitová a kol., 2014)

• študenti, ktorí absolvujú klinickú prax pod vedením 
mentora sú stále viac spokojnejší

• odborná pripravenosť študentov sa čoraz viac  
zlepšuje

• študenti sú spokojní s vedením klinickej praxe 
mentorom a zvykajú si na takúto formu vyučovanie 
klinickej praxe



+ Výhody pre mentora

• sebarealizácia

• reciprocita - študent ako nositeľ nových vedomostí, 

informácií - neustále dopĺňanie vedomostí, sledovanie 

nových trendov

• splnené body pre registráciu v SkSaPA - kredity

• plánovaná finančná odmena – „dvojsečná zbraň“

• zlepšuje vodcovské schopnosti /zručnosti 

• sebavedomie



+ Výhody pre študenta

• urýchľuje osobnostný vývoj – zdokonaľovanie sa v profesii, 
rýchlejší rozvoj kompetencií, rastúce uspokojenie z práce 
a sebadôvera

• zvyšuje sebavedomie a sebadôveru pri interakcii s personálom a 
pacientmi

• zlepšuje pracovnú spokojnosť a efektívnosť 

• študent prijíma zodpovednosť za svoje vlastné vzdelávanie –
„vlastná iniciatíva študenta“ - v procese formovania vedomostí, 
schopností, zručností a postojov

• obojstranná spolupráca študenta a mentora – „osobnejší vzťah“

• reálne klinické prostredie ponúka študentovi zažitie autentických 
situácií, ktoré nie je možné, resp. je obtiažne nasimulovať ich v 
laboratórnych podmienkach;

• profesionálna profilácia študenta 



+ Výhody pre zariadenie

• študent sa po určitom nevyhnutnom čase v rámci 

zaučenia stáva intermitentným členom tímu – výhoda pri 

častom poddimenzovaní ľudských zdrojov na OJ;

• personálna politika - výber a stabilizácia zamestnancov...

• snaha o efektívnejšie prepojenie teórie a praxe;

• nadobúdanie vedomostí a zručností v reálnom klinickom 

prostredí;



Najčastejšie problémy výučby pod mentormi:
• „preúčanie študentov“

• prispôsobenie sa praxi - „My to robíme takto...“

• dôraz na „výkon“ – extrém - čokoľvek okrem výkonu sa považuje za 
neodborné 

• diskrepancia – škola/prax

• ošetrovateľský proces uniformný – nestotožnenie sa s metódou OSP 
(personál), zameraný najmä na závislé intervencie

• študent je stále študent - voľno, únikové správanie

• celý vzťah študent – mentor – vyučujúci – skôr pasívny, chýba reflexia

• rola mentora versus paralelná rola sestry v aktuálnom klinickom prostredí 
– koordinácia pracovných úloh a časová náročnosť, sestra manažérka 
ako mentor 

• spätná väzba – „obojstranné prikrášlenie“

• „vyradenie“ zo zoznamu mentorov

• kontakt - najväčší problém – chýba formálny aj neformálny kontakt, 
pasivita zo strany mentorov



Návrhy 

• Zlepšenie komunikácie medzi mentorom – vyučujúcim –

študentom

• Spoločná reflexia po každej súvislej praxi – mentor -

študent

• Supervízia


