
        

        Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester 

            J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice 

                                IČO: 05479215 

             E-mail: svvs.spolek@gmail.com 

 

Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester pořádá dne 12. září 2017 ve spolupráci se Zdravotně 

sociální fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a nakladatelstvím GRADA: 

 

 

I. ročník konference SVVS 

Sestra v proměnách času 
v roce 2017 s podtitulem 

Profese sestry v širších souvislostech 

aneb nejen o vzdělávání … 

 

Konference se bude skládat ze dvou částí:  Součástí konference bude i Poster walk. 

 zvané přednášky 

 studentské příspěvky 

 

Tématické okruhy konference: 

 historie ošetřovatelství a současné 

ošetřovatelství 

 etika 

 kazuistiky z praxe 

 koncepční modely a teorie 

 komunikace 

 klasifikační systémy 

 motivace a potřeby člověka 

 ošetřovatelský proces 

 paliativní péče 

 profesní organizace 

 role sestry  

 specifika ošetřovatelské péče 

 transkulturní ošetřovatelství 

 výchova ke zdraví 

 výzkum, EBN 

 vzdělávání 

 

Pozvání je adresováno všem sestrám, studentům a vzdělavatelům ošetřovatelství a příbuzných 

oborů, představitelům profesních organizací a dále všem, kteří se podílejí na rozvoji ošetřovatelství 

a všem, kterým není lhostejná budoucnost profese všeobecné sestry. Aktivní i pasivní účast 

podléhá přihlášení na webových stránkách SVVS, které naleznete v doméně Aktuality: 

http://www.svvs.cz/udalosti/88-konference 
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KDE NÁS NAJDETE? 
 

 

 

 

 

 

Termín konání 

 12. září 2017 od 7:30 hod. 

 

Místo konání:  

 J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice, Budova URAN, sál E 

 budova je v těsné blízkosti obchodního domu Tesco a Baumax, u kterých se dá zaparkovat,                   

stejně tak jako před budovou URAN 

 MHD - linkou č. 5 a 21 ze zastávky Nádraží před autobusovým a vlakovým nádražím do 

zastávky Evžena Rošického, odtud ulicí Boreckého asi 5minut pěšky přímo k budově ZSF JU. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konferenci SVVS podporuje Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 

Centrum prevence civilizačních chorob, nakladatelství GRADA a další, jejichž prezentace bude 

probíhat po celou dobu konání konference ve vestibulu před sálem ,,E ˮ, kde budou mít účastníci 

konference prostor pro diskusi se zástupci jednotlivých organizací/firem, včetně získání benefitů a 

zakoupení nabízených produktů.   

 

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na E - mail: svvs.spolek@gmail.com 

mailto:svvs.spolek@gmail.com


 

INFORMACE K PLATBĚ 

 Účastnický poplatek neplatí členové SVVS, aktivní přednášející, zaměstnanci ZSF JU v Českých 
Budějovicích a všichni studenti ošetřovatelství. 

 Pro ostatní činí účastnický poplatek 200 Kč. 
 
Způsob platby: 

 převodem na účet: 
o číslo účtu: 104 725 778/0300     
o variabilní symbol: 07040502 
o předmět: Příjmení   
o IBAN: CZ20 0300 0000 0001 0472 5778 
o BIC (SWIFT): CEKOCZPP 

 v hotovosti na místě před zahájením konference 
 
Fakturační údaje: 

 Pokud potřebujete potvrzení o zaplacení, vyplňte fakturační údaje dle pokynů na přihlášce. 
Po přijetí částky na účet Vám bude zaslána faktura. 

 Pokud budete platit účastnický poplatek až na místě, bude Vám dodána faktura do 30 dnů 
od dne konání konference. 

 
 

INFORMACE KE STUDENTSKÝM PŘÍSPĚVKŮM A E - POSTERŮM 
 
 
STRUKTURA PŘÍSPĚVKU 

 Textový editor MS Word: všechny okraje shodně 2,5cm; řádkování 1,5; zarovnání textu do bloku; 
font písma Times New Roman, velikost písma 12 

 Jazyk: český, slovenský, anglický 
 

 První řádek: NÁZEV PŘÍSPĚVKU V ČJ TUČNĚ, VELKÝMI  PÍSMENY 
 Druhý řádek: Název příspěvku tučně v aj, malými písmeny 
 Druhý řádek: vynechat 
 Třetí řádek: jméno autora/autorů ve formě: jméno a příjmení (s tituly) s horním indexem (1, 2 …) 
 Čtvrtý řádek: nezkrácený název vzdělávací instituce/pracoviště, přiřazení horního indexu (1, 2 …) 

autora a vzdělávací instituce 
 Pátý řádek: vynechat 
 Šestý řádek 

o Strukturovaný abstrakt v čj v délce min. 200 a max. 250 slov  
o Výzkumná práce/teoretická práce, abstrakt rozdělen do částí: Úvod, Cíl, Metodika, 

Výsledky, Závěr 
o Teoretická práce, abstrakt rozdělen do částí: Úvod, Vlastní text, Závěr 

 Řádek vynechat 
 Klíčová slova v čj -  4-6, oddělena čárkou 
 Řádek vynechat 

o Strukturovaný abstrakt v aj v délce min. 200 a max. 250 slov  
o Výzkumná práce, abstrakt rozdělen do částí: Introduction, Goal, Methods, Results, 

Conclusion 
o Teoretická práce, abstrakt rozdělen do částí: Introduction, Text, Conclusion 

 Řádek vynechat 
 Klíčová slova (Key words) v aj – 4 – 6, oddělena čárkou 
 Řádek vynechat 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Příspěvky zasílejte na adresu manhalova@zsf.jcu.cz a to nejdéle do 15. SRPNA 2017 
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 Kontakt na korespondenčního autora -  (titul) jméno a příjmení, pracoviště a E-mail 
 Nedělte slova, nepište barevně, nepoužívejte zkratky bez jejich dalšího vysvětlení v textu. 
 Zkratky se používají jenom ze soustavy jednotek SI a ty, které jsou všeobecně rozšířené. 
 Rukopisy, jejichž úprava nesplní výše uvedené požadavky nebo budou v rozporu s etickými 

zásadami pro publikování, nebudou přijaty. 
 Výstupem studentské a e - posterové sekce bude sborník abstraktů. 

 
 

I. ročník konference Spolku vysokoškolsky vzdělaných sester pořádané dne 12. září 2017 podporuje: 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


