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OSOBNÍ ÚDAJE 

 

 

 Mgr. Eva Prušová 

 Narozena:  1966  

 Bydliště:  Brno 

 Email:  eva.prusova01@upol.cz 

 

 

 

 

PŘEHLED VZDĚLÁNÍ 

 

2019–současnost: Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta zdravotnických věd, 

doktorský studijní program,  

obor Ošetřovatelství  

 

2016–2018: Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta zdravotnických věd            

navazující magisterský program Ošetřovatelství,  

obor Ošetřovatelská péče v interních oborech 

 

2008–2011: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta 

 bakalářský studijní program Ošetřovatelství,  

obor Všeobecná sestra 

 

2003–2005: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických 

oborů v Brně, pomaturitní specializační studium,  

obor Ošetřovatelská péče o děti a dorost 

 

1981–1985: Střední zdravotnická škola, Vyškov 

 obor Zdravotní sestra 
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PŘEHLED PŘEDNÁŠKOVÉ ČINNOSTI 

2020:        XII. Liberecká konference nelékařských oborů a XIII. Studentská vědecká 

konference (online): Design výzkumného projektu – Hodnocení kvality života u pacientů 

po cévní mozkové příhodě 

 

2020:        3. ročník České neurokognitivní rehabilitace(online): Jak nefarmakologické 

intervence ovlivňují kvalitu života u pacientů po cévní mozkové příhodě 

  

2018: Konference studentské vědecké odborné činnosti (SVOČ), Fakulta 

zdravotnických věd UP v Olomouci: Self-management u pacientů s chronickým 

kardiovaskulárním onemocněním 

 

2014: Pracovní schůze Dětské ortopedie, Kroměříž: Ošetřovatelská péče o děti po 

pánevních osteotomiích  

 

2013: 59. Kongres českých a slovenských dětských chirurgů, Kurdějov: Úmyslné 

úrazy u dětí 

 

2012: 58. Kongres českých a slovenských dětských chirurgů, Ústí nad Labem: Úrazy u 

dětí ve školním věku 

 

2006: VII. Teyschlův pediatrický den, Brno: Vrozená luxace kyčlí 

 

2006: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, Brno: 

Péče o dítě s poruchou pohybového aparátu 

 

2005: Celostátní konference sester, Brno: Novinky v ošetřovatelství – v dětské 

chirurgii a ortopedii 

 

 

PŘEHLED PRAXE 

 

2020–současnost: Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta zdravotnických věd, 

Ústav ošetřovatelství 

 pracovní pozice: odborná asistentka 

 

2018–současnost: FN Brno, Poliklinická ambulantní část  

pracovní pozice: dětská sestra 

 

2016–2018: FN Brno, Klinika popálenin a plastické chirurgie 

 pracovní pozice: dětská sestra 
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2005–2016: FN Brno, Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie 

pracovní pozice: staniční sestra 

 

1985–2005: FN Brno, Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie 

pracovní pozice: dětská sestra  

 

 

PUBLIKAČNÍ ČINNOST: 

 

PRUŠOVÁ, Eva a David ŠKOLOUDÍK, 2021. Efektivita nefarmakologických intervencí na 

kvalitu života u pacientů po cévní mozkové příhodě – vyhodnocení systematických 

review, Profese online [online]. 14(1), 1-7 [cit. 2021-10-07]. DOI 10.5507/pol.2021.008. 

ISSN  1803-4330 Dostupné z: https://profeseonline.upol.cz/pdfs/pol/2021/01/07.pdf 

 

REITEROVÁ, Eva et al., 2019. Konstruktová validita jako součást validizace škály partnerů 
ve zdraví. Profese online [online]. 11(2), 1-7 [cit. 2020-06-12]. DOI: 

10.5507/pol.2018.004. ISSN 1803-4330. Dostupné 
z: https://profeseonline.upol.cz/pdfs/pol/2018/02/01.pdf  
 

REITEROVÁ, Eva et al., 2018. Vybrané aspekty validity a reliability české verze „Škály 
partnerů ve zdraví“. Ošetrovateľstvo [online]. 8(1), 12-18 [cit. 2020-06-12]. ISSN 1338-

6263. Dostupné z: http://www.osetrovatelstvo.eu/archiv/2018-rocnik-8/cislo-1/ 
vybrane-aspekty-validity-a-reliability-ceske-verze-skaly-partneru-ve-zdravi 
 
PRUŠOVÁ, Eva et al., 2018. Self-management u pacientů s chronickým kardiovaskulárním 
onemocněním. In: Profesionalita v ošetřovatelství III/2. Sborník e-posterů z konference s 
mezinárodní účastí [online]. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, s. 44-45 [cit. 
2020-06-12]. ISBN 978-80-244-5345-3.  
Dostupné z: https://www.fzv.upol.cz/fileadmin/userdata/FZV/Dokumenty/OSE/ 
Profesionalita_v_OSE_sbornik_III_2.pdf 
 

 
 
 
VĚDECKO-VÝZKUMNÁ ČINNOST: 
 
2021–2022: hlavní řešitel projektu IGA FZV UP v Olomouci Efektivita 

psychoedukačního programu u pacientů po cévní mozkové příhodě 
 
2017–2018: spoluřešitel projektu IGA FZV UP v Olomouci Psychometrická validizace 

PIH škály, výstupem byla diplomová práce na téma: Self-management u 
pacientů s chronickým kardiovaskulárním onemocněním“ (2019 oceněná 

Cenou rektora UP) 
 

 

https://profeseonline.upol.cz/pdfs/pol/2021/01/07.pdf
https://profeseonline.upol.cz/pdfs/pol/2018/02/01.pdf
http://www.osetrovatelstvo.eu/archiv/2018-rocnik-8/cislo-1/vybrane-aspekty-validity-a-reliability-ceske-verze-skaly-partneru-ve-zdravi
http://www.osetrovatelstvo.eu/archiv/2018-rocnik-8/cislo-1/vybrane-aspekty-validity-a-reliability-ceske-verze-skaly-partneru-ve-zdravi
https://www.fzv.upol.cz/fileadmin/userdata/FZV/Dokumenty/OSE/Profesionalita_v_OSE_sbornik_III_2.pdf
https://www.fzv.upol.cz/fileadmin/userdata/FZV/Dokumenty/OSE/Profesionalita_v_OSE_sbornik_III_2.pdf
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DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE: 

 

členství v České asociaci sester 

členství v Spolku vysokoškolsky vzdělaných sester 

členství v Emergency Medical Team CZ 

členství v Grémiu doktorandů Univerzity Palackého v Olomouci 


