Návrh tém bakalárskych prác na ak. rok 2020/2021 pre študijný program pôrodná
asistencia
Požadovaný minimálny ročník štúdia/ Required academic year: 2. ročník / 2. year
Pracovisko/Institute:
Ústav pôrodnej asistencie JLF UK v Martine/Institute of Midwifery
Školiteľ

Téma č. 1

Téma č. 2

Mgr. Ľ. Bánovčinová, PhD.

Kvalita života žien v
popôrodnom období / Quality

Výskyt posttraumatického
stresu u pôrodných asistentiek /

of life of mothers in
postpartum period

Prevalence of posttraumatic
stress among midwives

Prežívanie tehotných žien s
dôrazom na riziko COVID- 19
/ Quality of Life of Pregnant

Postoje adolescentiek k pôrodu
/ Attitudes of Teenage Girls

PhDr. S. Kelčíková, PhD.

Towards Childbirth

Women with Emphasis on
the Risk of COVID-19
Mgr. N. Malinovská, PhD.

Mgr. E. Maskálová, PhD.
Mgr. L. Mazúchová., PhD.

Zrod nového života u starých
Slovanov (náboženské
predstavy a kulty prírody a
plodnosti, symbolika plodnosti,
pôrody) / Birth of New Life in
Ancient Slavs (religious ideas
and cults of nature and fertility,
symbolism of fertility, birth)
Informovanosť tehotných žien
o užívaní liekov počas
tehotnosti
Zdravotná gramotnosť matiek o
problematike dojčenia /
The Role of Maternal Health
Literacy in Beastfeeding

Mgr. Zuzana Škodová, PhD.

Informovanosť tehotných žien
o problematike duševného
zdravia a duševných porúch
v perinatálnom období /
Pregnant women’s awareness
of perinatal mental health and
mental disorders

Mgr. Eva Urbanová, PhD.

Pripravenosť pôrodných
asistentiek na zvládnutie
akútnej situácie (eklamptický
záchvat, hypotónia uteru)/
Midwifery readiness to deal
with an acute situation
(eclamptic seizure, uterine
hypotonia)

Veda a mágia v gynekológii a
pôrodníctve v ranom novoveku
/ Science and Magic in
Gynaecology and Obstetrics in
Early Modern Times

Zámer tehotných žien výlučne
dojčiť po pôrode
Povedomie tehotných žien
o rizikách pádov s dôrazom na
prevenciu /
Awareness of Pregnant Women
Regarding Fall Risk Prevention
Informovanosť a postoje
k problematike perinatálneho
duševného zdravia u študentiek
a študentov zdravotníckych
odborov / Knowledge and
attitudes toward perinatal
mental health issues among
healthcare students
Vegetariánstvo a vegánstvo
v tehotnosti – zdroje informácií
a úroveň poradenstva
z hľadiska žien/
Vegetarian and vegan diet in
pregnancy - sources of
information and woman´s point
of view on the level of
counseling

