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REALIZACE BAKALÁŘSKÝCH / DIPLOMOVÝCH  PRACÍ STUDENTŮ NELÉKAŘSKÝCH 

ZDRAVOTNICKÝCH OBORŮ  VE FN PLZEŇ  

 

Vážené studentky, studenti, kolegyně, kolegové, 

 

působení studentů nelékařských zdravotnických oborů ve FN Plzeň, v souvislosti se získáváním 

podkladů pro vypracování bakalářských / diplomových / jiných prací, je regulováno Útvarem 

náměstkyně pro ošetřovatelskou péči FN Plzeň (dále jen NPOP). 

Źádosti zpracovává, archivuje, povoluje či zamítá 

Mgr. Bc. Světluše Chabrová 

manažerka pro vzdělávání a výuku NELZP 

zástupkyně náměstkyně pro ošetřovatelskou péči 

 

Útvar náměstkyně pro oš. péči FN Plzeň 

Alej Svobody 80, 304 60 Plzeň 

tel.. 377 103 204, 377 402 207 

e-mail: chabrovas@fnplzen.cz 

 

 

Jak postupovat při žádosti o umožnění získání podkladů pro ošetřovatelský výzkum / průzkum 

studentů  nelékařských zdravotnických oborů ve FN Plzeň: 

1. Studenti si stáhnou a vyplní formulář „Žádost o poskytnutí informací“ a odešlou jej, vždy 

elektronicky, včetně všech požadovaných příloh, na e-mail: chabrovas@fnplzen.cz. 

Je vhodné, nikoliv nutné, kontaktovat vrchního nelékaře ZOK FN Plzeň před odesláním 

Žádosti o poskytnutí informací a předběžně se informovat o možnosti provést šetření na 

pracovišti FN Plzeň tak, aby bylo zabráněno případnému nedorozumění v pozdější fázi 

získávání souhlasu. Předběžné souhlasné stanovisko vrchního nelékaře ZOK však nemá vliv 

na konečné rozhodnutí o možnosti provádět šetření ve FN Plzeň. 

2. Žádosti studentů jsou zpracovávány postupně, dle data doručení, obvykle do 14 dnů. Při 

poskytnutí neúplných informací se doba vyřízení žádosti prodlužuje. 

V případech, které vyžadují konzultaci v souvislosti s povolením / zamítnutím žádosti  studenta 

bude žadatel vyzván k doplnění informací či osobní schůzce a to prostřednictvím e-mailu / 

kontaktního telefonního čísla. 
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3. Informaci o povolení či zamítnutí žádosti obdrží žadatel na svůj e-mail, včetně zdůvodnění 

v případě zamítnutí. V případě souhlasného stanoviska obdrží žadatel toto souhlasné 

stanovisko jako přílohu, kterou může dle potřeby vložit do své bakalářské / diplomové / jiné 

práce. 

Pokud student požaduje souhlasné stanovisko s podpisem (obvykle není školami 

požadováno), bude mu vyhověno po předchozí domluvě. 

Poznámka: Souhlasné stanovisko NPOP nemá rozhodný účinek na realizaci šetření na 

konkrétním ZOK FN Plzeň. Vrchní nelékař může ze závažných provozních či jiných 

(specifikovaných) důvodů získávání informací na jím vedeném ZOK, studentovi odmítnout. 
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