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Abstrakt 

Záměrem práce  Směnný provoz jako jeden z faktorů ovlivňující kvalitu života 

všeobecných sester a zdravotnických záchranářů pracujících v intenzivní péči ve 

zdravotnickém zařízení bylo zjistit, zda a do jaké míry, ovlivňuje výkon práce ve 

směnném provozu kvalitu spánku respondentů, a jak se zmíněná kvalita spánku odráží 

v celkovém hodnocení kvality života účastníků šetření.  

Bakalářská práce má tradiční strukturu. Teoretická část práce obsahuje výběr 

poznatků souvisejících se řešenou problematikou. Stručná pozornost je věnována 

biorytmům, spánku, charakteristice směnného provozu, pracovní zátěži, stresu, únavě 

apod. V empirické části bakalářské práce jsou prezentovány informace o vlastním 

výzkumném šetření a jeho hlavních výsledcích. Vlastní šetření proběhlo formou 

dotazníkového šetření (dotazník sestával ze tří standardizovaných dotazníků doplněných 

o anamnestické sociálně – demografické údaje respondentů).  

Dotazníky byly zadány ve třech pražských nemocnicích. Zkoumaný vzorek měl 

114 dotazovaných. Výsledky vlastního šetření jsou prezentovány v rozsáhlých 

tabelárních přehledech doplněných komentářem. V kapitole diskuse jsou diskutovány 

výsledky vlastní práce ve vztahu k dříve stanoveným hypotézám a prezentovány výsledky 

425 statistických analýz. Závěrem lze konstatovat, že se významně negativní vliv 

směnného pracovního režimu do prožívání kvality života prokázat nepodařilo. Tendence 

k horším výsledkům však byla zaznamenána u respondentů ve věku do 34 let včetně a 

také u účastníků šetření s praxí ve směnném provozu do 10 let. Lze předpokládat, že starší 

účastníci šetření se na podmínky směnného provozu (a tedy i nepravidelného spánku) 

dokázali adaptovat. Zda tomu tak skutečně je, bude muset potvrdit nějaký budoucí 

výzkum. 

 



 
 

Abstract 

The aim of this bachelor thesis: Shift operation as one of the factors influencing 

the quality of life of nurses and paramedics working in intensive care in a healthcare 

facility was to find out whether and to what extent shift performance affects the quality 

of sleep respondents and how the mentioned quality of sleep reflected in the overall 

quality of life of the survey participants.  

The bachelor thesis has a traditional structure. The theoretical part of the thesis 

contains a selection of knowledge related to the solved issue. Brief attention is paid to 

biorhythms, sleep, characteristics of shift operation, workload, stress, fatigue, etc. In the 

empirical part of the bachelor thesis are presented information about their own research 

and its main results. The survey was carried out in the form of a questionnaire (the 

questionnaire consisted of three standardized questionnaires supplemented by anamnestic 

social demographic data of the respondents).  

Questionnaires were submitted in three Prague hospitals. The sample examined 

had 114 respondents. The results of the survey are presented in large tabular overviews 

supplemented by commentary. The chapter discusses the results of their own work in 

relation to the previously established hypotheses and presents the results of 425 statistical 

analyzes. In conclusion, the negative impact of the shift working regime on the experience 

of quality of life could not be proved. However, the trend towards worse results has been 

reported for respondents up to 34 years of age and also for survey participants with 

practice in shift operation up to 10 years. It can be assumed that older participants in the 

survey were able to adapt to the conditions of shift operation (and therefore also irregular 

sleep). Whether it really is, will have to confirm some future research. 
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1 ÚVOD 

Vzhledem k profesi, kterou vykonávám, a tou je praktická sestra, jsem si zvolil 

téma bakalářské práce, které souvisí se směnným provozem, biorytmy a kvalitou života. 

Práce všeobecné sestry, zdravotnického záchranáře ale i dalších nelékařských 

zdravotnických pracovníků je nejen důležitá a potřebná, ale je třeba si uvědomit, že tyto 

profese jsou velmi rizikové pro fyzickou, psychickou a sociální zátěž. V současné době 

jsou zdravotnická povolání velmi diskutovaným tématem v naší společnosti. Laická 

veřejnost si začíná uvědomovat, jak těžká a riziková jsou tato povolání. V poslední době 

se objevují ve všech sdělovacích prostředcích informace o tom jaká je situace v českém 

zdravotnictví, v kontextu nelékařského zdravotnického personálu. Zdravotničtí 

pracovníci se už nebojí vystupovat před společnost, naopak prezentují, jak je jejich (naše) 

profese náročná.  

Profese nelékařského zdravotnického pracovníka přináší jeden negativní aspekt, 

který ovlivňuje do jisté míry celou osobnost zdravotnického pracovníka. Směnný provoz 

je typický především pro tento obor. Z mé zkušenosti si bohužel mnoho lidí, kteří pracují 

ve směnném provozu, neuvědomuje rizika, ať už zdravotní či sociální, která jsou spojena 

s tímto typem vykonávané práce. Právě proto je zapotřebí zdůraznit a stále připomínat 

tato rizika, která mohou mít v některých případech i fatální následky pro lidský 

organismus. Práce v nočních hodinách ovlivňuje především kvalitu spánku, a ta může 

vést k redukci myšlení, soustředěnosti, koncentrovanosti na práci nebo ke vzniku 

psychosomatických onemocnění.   

Směnný provoz jako jeden z faktorů, který se podílí na vzniku některých chorob 

a negativně ovlivňuje kvalitu života, je pro lidský organismus nepřirozený a není jemu 

vlastní. 

V současné době pracuji na oddělení, které se řadí mezi jednotky intenzivní péče, 

ve směnném provozu. Faktor, kterým je směnný provoz mě v prvních dvou letech ovlivnil 

velmi negativně. V mém případě zapříčinil velmi nepravidelný a často přerušovaný 

spánek, následovaly problémy se životosprávou a časté změny nálad. 

 V současnosti je důležitá alespoň spánková hygiena a pravidelná životospráva, to 

vše ovšem musí být přizpůsobeno pracovnímu režimu.  
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Tato práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část seznamuje s biorytmy a 

cirkadiánními rytmy ovlivňující lidský organismus včetně spánku. Dále navazuje definice 

směnného provozu, který výrazně ovlivňuje lidský organismus, tyto vlivy jsou podrobně 

popsány v podkapitolách. Nechybí také definice kvality života a dalších aspektů, které 

s tímto tématem souvisejí. V neposlední řadě jsou definovány aspekty ovlivňující 

zdravotnické profese a vše, co se jich týká, ať už v oblastech psychosomatických nebo 

sociálních. Druhá část bakalářské práce, tedy empirická, je věnována výsledkům 

vlastního dotazníkového výzkumu. 

 

1.1 Cíle práce  

Záměrem práce je zjistit zda a do jaké míry ovlivňuje výkon práce ve směnném 

provozu kvalitu spánku respondentů a jak se zmíněná kvalita spánku odráží v celkovém 

hodnocení kvality života účastníků šetření. 

1.  Přinést základní přehled teoretických poznatků z dříve realizovaných studií 

souvisejících s řešeným tématem práce.  

2. Cílové skupině sester a zdravotnických záchranářům zadat standardizované 

dotazníky k získání informací nezbytných k naplnění záměru práce.  

3. Získaná data utřídit, vyhodnotit a statisticky zpracovat.  

4. Interpretovat výsledky vlastní práce a porovnat je s výsledky dříve realizovaných 

studií na stejné nebo obdobné téma. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST  

2.1 Biorytmy  

Rytmicita je jedním ze základních znaků pro všechny živé organismy a jejich 

funkce. Tento znak zahrnuje jak cyklické kvantitativní změny, tak kvalitativní změny. 

Jejich časové uspořádání je ovšem radikálně rozdílné. Do tohoto uspořádání patří procesy, 

které mají samotný základ od molekulární úrovně přes miotické funkce až po nejsložitější 

funkční mechanismy. Do funkčních mechanismů se řadí rytmy pracovní aktivity nebo 

rytmy bdění a spánku. Některé rytmy jsou například spojené s cyklem otáčení planety 

Země, a to především tzv. cirkadiánní rytmy, které jsou asi 24 až 25 hodinové. Rytmus 

tzv. infradiánní je kratší než 24 hodin a rytmus tzv. ultradiánní je delší než 24 hodin 

(Trojan, 1999). 

„Biorytmus je cyklus změn, stavu, vlastnosti, případně hodnoty opakující se 

v určitém organismu nebo v jeho části“ (Trojan a Schreiber, 2002, s. 84). 

2.1.1 Vnitřní hodiny  

Vnitřní hodiny, které jsou biologickými rytmy lidského organismu, tak ovlivňují 

značně jeho mechanismy včetně psychiky. Vnitřní hodiny se podílejí na vytváření 

určitých sil a jejich stejného rozložení v lidském těle. Ovlivňují přizpůsobování se na den 

a noc. Dále se jedná o přizpůsobení na aspekty, jako jsou teplo a zima, a to v každém 

ročním období jinak (Pflugbeil, 2009). 

Centrum vnitřních hodin se nachází v mozku, konkrétně v hypotalamu. 

Hypotalamus má značný vliv na funkci žláz, které řídí přes podvěsek mozkový 

(hypofýza). Hypotalamus ovlivňuje emoce, pohlavní vývoj a průběh puberty. Poruchy 

cyklu spánku nebo poruchy regulace teploty jsou následkem poškození hypotalamu (Frej, 

2013). 

2.1.2 Cirkadiánní rytmy  

Cirkadiánní rytmy zajišťují lidskému organismu denní harmonogram, mohou 

plnit funkci tzv. kalendáře.  Tyto rytmy jsou periodicky spravovány vnějšími podněty, a 

to především světelnými. Cirkadiánní rytmy mohou být ovšem ovlivňovány i jinými 

podněty než světelnými. Mohou být ovlivňovány například hormonem melatoninem 

(Illnerová a Sumová, 2011). 
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Řízení cirkadiánních rytmů probíhá autonomně. Autonomní řízení probíhá díky dvěma 

jádrům v hypotalamu, která jsou nazývána suprachiasmatická jádra. Z velké části jsou 

tyto vnitřní hodiny nastaveny individuálně u každého člověka nebo dokonce celé 

populace.  

Denní rytmus těchto hodin se pohybuje mezi 24 až 25 hodinami. Cirkadiánní 

rytmy jsou synchronní s vnějšími vlivy nebo prostředím (Nevšímalová, 2007).  

Typické pro cirkadiánní rytmy jsou opakující se periody, ovšem u těchto period se 

objevují i krátkodobé změny. Příkladem mohou být změny srdeční činnosti, tzn. rychlost 

pulzů. Podstata cirkadiánní rytmicity tkví ve střídání světla a tmy, tyto aspekty působí 

právě jako vnější vlivy. Rozdílnost hodnot těchto cyklů jsou patrné především v nočních 

hodinách oproti denním hodinám a naopak. Ve velké míře má tento rytmus značný vliv 

na lidské chování, fyziologii těla, ale i na samotný metabolismus, kdy jsou všechny tyto 

aspekty ve 24 hodinovém pochodu (Frej, 2013).  

 Pravidelnému cirkadiánnímu střídání podléhá teplota tělesného jádra. Rytmus 

tělesné teploty připomíná sinusoidu ve 24 hodinovém průběhu, kdy její maxima jsou 

v časných večerních hodinách (20,00) a minima v časných ranních hodinách (6,00) 

(Plháková, 2013). Mezi další rytmické děje řadíme například ženské menstruační a 

ovariální cykly. Tyto cykly jsou 28 denní, proto jsou nazývány měsíční či lunární 

(Mourek, 2007).  

   Ke znakům cirkadiánního rytmu patří fáze periody a amplitudy. Bylo zjištěno, 

že cykly jsou ovlivňovány geneticky. Světlo, které značně působí na pravidelnost rytmu, 

ovlivňuje centrum biologických hodin v mozku, a to působením přes oční sítnici. Ovšem 

tento rytmus je ve funkci i za nepřítomnosti světla. Jsou určité činnosti, které převládají 

přes den a jiné zase v noci. V denních hodinách, kdy dochází k procesům, které jsou 

ovlivněny z vnějšího prostředí, dochází ke katabolickým dějům. Katabolické děje 

představují například rozpady buněk nebo opotřebování orgánů. Na druhé straně 

anabolické procesy převládají v nočních hodinách, anabolické procesy jsou důležité pro 

obnovu tkání nebo regeneraci orgánů a buněk (Frej, 2013). 

2.1.3 Poruchy cirkadiánních rytmů  

Cykly spánku a bdění odpovídají cirkadiánním rytmům. Výrazný deficit spánkové 

aktivity zapříčiňuje poruchy pozornosti nebo určitých reakcí. Tyto cykly mohou být 

zapříčiněny například směnným provozem. Následně může docházet k poruchám 

vnitřních rytmů, nerovnováze a zdravotním potížím (Frej, 2013).  
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Pokud se jedná o poruchy v oblasti spánku, které jsou navozeny vnějšími mechanismy, 

znamená to, že dochází k patologickému načasování spánku, ale i k jeho patologické 

délce. Veškeré poruchy spánku vedou k narušení společenského, ale i pracovního života. 

Biologické hodiny mohou být posunuty z důvodu značné časové nerovnosti.  

 Časová nerovnost představuje například usínání v pozdních nočních hodinách 

s následným obtížným ranním probuzením. Spánkové poruchy jsou nejčastěji zapříčiněny 

směnným provozem, ale ovšem i dalšími aspekty, jako například přelety přes časová 

pásma. 

2.1.4 Poruchy cirkadiánního rytmu – přehled klasifikace 

Opožděná fáze spánku, předsunutá fáze, nepravidelnost spánku, volně běžící 

rytmus, narušený spánek při změně časových pásem, narušený spánek a bdění ve 

směnném provozu, poruchy cirkadiánního rytmu a ostatní příčiny (Nevšímalová, 2007). 

2.1.5 Melatonin  

Melatonin je hormon produkovaný epifýzou. K jeho produkci dochází v průběhu 

nočních period. Přenos informací o pravidelném střídání světla a tmy do celého 

organismu je pokládáno za jednu z hlavních funkcí melatoninu (Šonka, 2008). V lidském 

těle se nachází buňky, které disponují receptory pro melatonin. Na základě hladiny 

melatoninu jsou synchronizovány se světelným stavem prostředí (Plháková, 2013).  

Hormon melatonin je tzv. spánkový hormon, při jeho uvolňování dochází ke snížení 

bdělosti, a naopak se zvyšuje potřeba spánku (Horrocks a Pounder, 2006). Tento hormon 

také způsobuje vazodilataci drobných cév na periferiích lidského těla, a tím snižuje 

tělesnou teplotu. 

  Jeho produkcí jsou potlačeny nádorové buňky mammy, také může působit jako 

vychytávač volných radikálů. V ranních hodinách jsou naopak vylučovány stresové 

hormony (Illnerová a Sumová, 2011). 

2.2 Spánek  

Spánek patří k nejzákladnější biologické funkci člověka, ovšem konkrétní funkce 

však zůstává stále neobjasněna (Chokroverty a Ferini-Strambi, 2017). Tato základní 

funkce lidského organismu se projevuje opakovanými ději, které jsou charakterizovány 

sníženou schopností reagovat na podněty z vnějšího prostředí, sníženou činnosti pohybu, 

změnami mozkové aktivity.  
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Pro spánkovou činnost je typické, že je její aktivita reverzibilní. Spánková činnost 

je důležitá pro obnovu schopnosti mozku ve vztahu kognitivních aktivit a ostatních 

činností organismu. Jestliže nastane spánková deprivace, mozková aktivita klesá a s ní 

další funkce, které jsou nezbytné pro správnou funkci lidského organismu (Nevšímalová, 

2007). 

2.3 Směnný provoz  

V zákoníku práce je uvedeno, že člověk pracující v noci, vykonává svoji práci od 

22:00 do 6:00 hodin ranní, a to nejméně 3 hodiny z pracovní doby, kterou vykonal 

v průběhu minimálně jednoho pracovního týdne. Délka noční směny by neměla překročit 

8 hodin, a to během 24 hodin po sobě jdoucích. Pracovní výkony, které probíhají 

v nočních hodinách, jsou nazývány třísměnné pracovní provozy. Práce ve směnném 

provozu je ohodnocena příplatkem, který je 10% buď průměrného výdělku, nebo jiné 

sjednané částky. Noční sužby mohou vykonávat lidé, kteří dovršili 18-ti let.  V neposlední 

řadě je důležitá zdravotní způsobilost zaměstnance pro práci v nočních hodinách 

(Blahová, 2013). 

2.3.1 Negativní dopady směnného provozu na fyzické a psychické zdraví – porucha 

spánku 

Noční práce tzv. zápasí proti cirkadiánním rytmům. Dochází totiž k jejich 

narušování v době, kdy je lidské tělo nastaveno a naprogramováno na základní 

biologickou funkci, spánek (Horocks a Pounder, 2006). 

Noční práce způsobují  poruchy, které souvisí se světlem a tmou, tím tak ovlivňují 

spánek. To způsobuje rozvoj insomnie, narkolepsie, spánkové apnoe a další poruchy 

spánku (Khan et al., 2018). 

Insomnie – neboli nespavost. Je charakterizována poruchou usínání, 

nekontinuálním spánkem nebo častým či brzkým probuzením. Na základě těchto aspektů 

nespavostí dochází ke vzniku únavy či nedostatku odpočinku.  

Dalšími typickými znaky tohoto spánku jsou – změny nálady, zažívací potíže, 

pocity únavy a podrážděnosti, poruchy kognitivních funkcí (paměti), zvýšené riziko 

nehod (v zaměstnání, při řízení automobilu), ztráta energie nebo projevy asociálního 

chování (Nevšímalová et al., 2007). 

Narkolepsie - jedná se o nadměrnou denní spavost, doprovází ji poruchy očí, 

konkrétně rychlé a abnormální pohyby (nystagmus).   
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Spánková apnoe – je jedna z poruch spánku, která se projevuje opakovanými 

zástavami dechové frekvence, následkem může být snížení kyslíku v lidském těle, tím je 

velmi nebezpečná a i život ohrožující (Ioachimescu, 2011). 

Fyziologicky je lidský organismus nastaven na největší podávání výkonů 

v denních hodinách. Z tohoto důvodu je běžné, že lidé, kteří spí po nočních službách, 

nemají řádně dlouhý a kvalitní spánek. Důsledkem je nedostatečné odpočinutí před další 

případnou noční směnou.  

(Pflugbeil, 2009). 

2.3.2 Negativní dopady směnného provozu na fyzické zdraví – zažívací ústrojí  

Zažívací potíže jsou po poruchách spánku nejčastějšími problémy při práci ve 

směnném provozu. Mnohé výzkumy dokazují, že těmito potížemi trpí více lidé pracující 

v nočních hodinách než lidé, kteří pracují jen v denních hodinách. Jedna z hlavních příčin 

těchto problémů je nepravidelná mnohdy nezdravá strava v pozdních večerních až 

nočních hodinách. Mnohdy se jedná o studenou stravu, kterou konzumují v krátkých 

pracovních přestávkách (Costa, 2010). Na základě nesprávných stravovacích návyků 

dochází ke změně motility gastrointestinálního traktu, může dojít k poruše žaludeční 

sliznice a tím i rozvratu acidobazické rovnováhy (Halbesleben, 2008). Následkem těchto 

funkčních poruch vznikají zdravotně závažná onemocnění, jsou to například žaludeční 

vředy, duodenální vředy, poruchy funkce slinivky břišní nebo projevy infekce 

Helicobacter pylori (Costa, 2010). 

2.3.3 Negativní dopady směnného provozu na fyzické zdraví – systém metabolismu  

Metabolický syndrom se často vyskytuje také u pracovníků, kteří pracují 

v nočních hodinách než u těch, kteří pracují jen v denních hodinách. Dochází tak ke 

zvýšenému riziku pro vznik kardiovaskulárních onemocnění.  

Metabolický syndrom zahrnuje vysoký krevní tlak, poruchu glukózové tolerance  

a metabolismu lipidů, vznik zánětlivých a trombotických stavů. Výzkumy také dokazují, 

že směnný provoz má vliv na rozvoj nemoci diabetes mellitus 2. typu. Diabetes mellitus 

postupně může poškodit funkci kardiovaskulárního systému, ledvin a dalších důležitých 

orgánů (Pakieser-Reed, 2013). 

 



Směnný provoz jako jeden z faktorů ovlivňující kvalitu života všeobecných sester a zdravotnických 

záchranářů pracujících v intenzivní péči ve zdravotnickém zařízení 

14 

2.3.4 Negativní dopady směnného provozu na fyzické zdraví – kardiovaskulární 

systém  

Ranní, odpolední a noční směny, ale i trvalá práce v noci jsou značným 

fyziologickým, psychologickým, ale i sociálním problémem. Střídání těchto pracovních 

směn zásadně ovlivňuje cirkadiánní rytmus. Negativní ovlivnění cirkadiánního rytmu 

může vést ke vzniku různorodých onemocnění (Švábová a kol., 2013). Tím, že práce 

v nočních hodinách negativně ovlivňuje cirkadiánní rytmus, může mít za následek 

zhoršení kvality spánku. Takto narušená kvalita spánku představuje negativní zátěž pro 

lidský organismus.  

Nedostatek spánku nebo jeho poruchy značně ovlivňuje rozvoj postupné 

kalcifikace věnčitých tepen, je to počínající stav, který může způsobit koronární srdeční 

onemocnění (Chokroverty a Sahota, 2011).   

Dalším následkem nespavosti je bezpochyby zátěž, při které dochází k aktivaci 

sympatiku a inhibici parasympatiku. Pokud nastanou tyto děje, dochází ke zvýšení 

krevního tlaku, trombóze apod. Na lidském srdci se tak mohou projevovat poruchy, jako 

je třeba zhoršená diastolická funkce což může vézt až ke vzniku fibrilaci síní nebo 

komorovým arytmiím (Horáček, Beroušek a Vymazal, 2018). Ke vzniku srdečních 

chorob také přispívají faktory, jako jsou zažívací obtíže zapříčiněné nevyváženou stravou, 

pracovní i mimopracovní konflikty (Costa, 2010). 

2.3.5 Negativní dopady směnného provozu na psychické zdraví – duševní poruchy  

U pracovníků se často projevují stavy, jako jsou nervozita, vztek, zlost a úzkost. 

Tyto projevy jsou následkem stresujících podmínek v zaměstnání a problémů rodinných 

vztahů. Dlouhodobé poruchy cirkadiánních rytmů a nedostatek spánku můžou zapříčinit 

vznik chronické únavy, poruchy nálad, vleklé úzkosti, depresivní stavy. Může docházet 

k situacím, kdy pracovníci potřebují užívat psychotropní léky (sedativa, hypnotika), 

(Costa, 2010). 

2.3.6 Negativní dopady směnného provozu na rodinné a sociální vztahy 

Práce ve směnném provozu má především negativní vlivy na rodinné vztahy nebo 

společenský život. Tyto vlivy můžou vést až k psychickým problémům či 

psychosomatickým onemocněním. Vlivem směnného provozu může docházet k narušení 

rodinného harmonogramu či denního programu. Časová tíseň, která je následkem práce 

ve směnném provozu způsobuje konflikty v rodinách, zejména v rodinách, kde jsou 
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značné povinnosti (matky s nezletilými dětmi apod.). Dochází tak i ke konfliktům mezi 

partnery, to má negativní dopad na plnění partnerských a rodičovských funkcí a 

v neposlední řadě i na vzdělávání dětí  (Costa, 2010). 

2.3.7 Ženy pracující ve směnném provozu  

Je dokázáno mnoha studiemi, že směnný provoz značně ovlivňuje ženský 

hormonální a reprodukční systém. V hormonálních systémech nalézáme poruchy 

menstruačního cyklu – nepravidelnost nebo bolesti v menstruačním období (Costa, 2010). 

U žen, které vykonávají práci v nočních hodinách je určité riziko, že dojde v období 

gravidity k předčasnému porodu plodu nebo i ke spontánnímu přerušení těhotenství. U 

těchto žen může být i snížena schopnost počít dítě (Caruso, 2014). 

2.3.8 Směnný provoz a jeho vliv na vznik nádorových onemocnění  

Narušení cirkadiánních rytmů může předcházet vzniku nádorových onemocnění. 

Narušený imunitní systém, který je ovlivněn poruchami spánku, tak může zapříčinit vznik 

nebo růst maligního nádorového onemocnění.  

Nízká produkce melatoninu zapříčiněna nočním bděním může dát podnět pro 

vznik nádorového onemocnění, u žen především prsu, u mužů prostaty.  

V tomto ohledu je zapotřebí provádět více výzkumných programů pro zjištění 

dalších faktorů souvisejících s touto problematikou (Costa, 2010). 

2.3.9 Kontraindikační faktory pro práci ve směnném provozu  

- Časté zažívací problémy či jejich onemocnění, diabetes mellitus, kdy je třeba 

pravidelná aplikace inzulínu, hormonální onemocnění, ischemická choroba 

srdeční, poruchy spánku, nevhodné rodinné zázemí, věk na 50 roků (Jirák a 

Vašina, 2009). 

 

2.4 Pracovní zátěž  

Pracovní zátěž lze definovat jako „relativně samostatnou součást celkové životní 

zátěže, která plyne z podmínek vykonávané profese a ze souvisejících vztahů“ (Paulík et 

al., 2009, s. 14).  

Určité požadavky vystihují pracovní zátěž, tyto požadavky se poté odvíjejí 

z pracovních činností a vzájemného působení člověka s podmínkami prostředí 

v zaměstnání.  
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Možnosti těchto požadavků jsou různorodé na základě pracovních činností a 

faktory, díky kterým se uskutečňují (Paulík, 2009). Samotná zátěž je pojem, kdy 

v určitých chvílích je člověk vystavován nárokům, které je schopen splnit a disponuje 

zdroji pro jejich vykonání (Kliment, 2014). 

Pracovní zátěž můžeme formulovat na objektivní a měřitelná kritéria. Mezi tato kritéria 

patří množství, složitost, úsilí pracovních úkonů a jejich rozdělení v čase. Dále množství 

vykonané práce nebo odpracovaná doba v hodinách. Náročnost pracovní činnosti, která 

způsobuje přetížení lidských možností vykonat pracovní povinnost, rozdělujeme na 

skupiny faktorů: 

- Obtížný přístup, nespolehlivost nebo malé množství informací s nebezpečím 

škod, na základě nesprávného postupu.  

- Nutnost spolupráce za podmínek interakční nedůvěřivosti. 

- Neshoda mezi časovou lhůtou a energetickými nároky a reálným nedostatkem 

času a energie (Paulík, 2009). 

2.4.1 Vlivy navozující pracovní zátěž  

Činitelé fyzikálního prostředí (hluk, vibrace, prach, škodlivá záření, výmalba 

pracovního prostředí aj.). Činitelé chemické a biologické (karcinogenní látky, chemikálie, 

různé typy parazitů). Činitelé vycházející z vlastní pracovní činnosti (specifické vlastnosti 

a typ pracovní činnosti, adaptační proces vykonávané práce, druh pracovní zátěže, poloha 

pro pracovní činnost a pohyb, energetický výdej při práci, pracovní pozice, pochopení 

důležitosti práce a její odpovědnosti, autonomie při práci, neadekvátní pracovní 

požadavky (Švábová a kol., 2015). 

Subjektivní pracovní zátěž je vnímána pracovníkem pokud se domnívá, že jeho 

dovednosti nejsou dostatečné pro to, aby učinil dostatečný rozsah práce.  

Je zapotřebí, aby lidé disponovali přijatelnými schopnostmi samostatnosti. 

Samostatnost jim do jisté míry dovolí rozhodovat o tempu pracovních činností, způsobu 

pracovních činností a o tom, za jakých podmínek je budou vykonávat. Tímto se zvyšuje 

jejich pocit kontroly nad aktuálním stavem. U lidí, kteří jsou schopni samostatnosti, 

nedochází k projevu intenzivního stresu, a tím se snižuje riziko vzniku syndromu 

vyhoření. Zároveň je třeba podotknout, že je zapotřebí vyšší míra zodpovědnosti (Pešek 

a Praško, 2016). 
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2.4.2 Psychická a fyzická zátěž  

Senzorická psychická zátěž – dochází k ní na základě zvýšených nároků na 

činnost periferně smyslového ústrojí a příslušných skladeb centrální nervové soustavy.  

Mentální zátěž – vzniká z požadavků, které zpracovávají individuální informace  

a požadavků individuálních reakcí psychiky (koncentrace, myšlení, schopnost  

zapamatování a rozhodování). 

2.4.3 Emoční zátěž   

K této zátěži dochází z důvodu nároků, které vyvolávají  krátkodobé poruchy 

duševní rovnováhy, tzn. emoce. Tato forma rozlišuje psychosociální stres (rizikovými 

faktory jsou podmínky a prostředí pro žití) a technostres (strach z manipulace se 

sofistikovanými technickými nástroji, negativně tenzní stavy). 

2.4.4 Fyzická zátěž  

Nastává  z důvodu svalové práce. Organizmus zastává funkci jako zdroj energie. 

Může se jednat o práci neměnnou nebo dynamickou, v neposlední řadě sem řadíme práci, 

která je prováděna v nevhodné pracovní poloze (Jirák a Vašina, 2005). 

2.4.5 Pozitivní a negativní dopady pracovní zátěže  

Celkový vývoj jedince je brán jako jeden z hlavních atributů pozitivního dopadu 

– například se rozvíjí fyzická zdatnost, tvořivost, vývoj osobnosti, vyšší motivace, 

společenské dovednosti. K negativním dopadům řadíme projevy zvýšené únavy, 

poškození mentálních a tělesných funkcí (Švábová a kol., 2015). 

2.4.6  Zátěže vztahující se k výkonu pracovní činnosti zdravotnického pracovníka – 

působení na somatickou a emoční složku člověka 

Statické zatížení (příprava medikací, ošetřování u lůžka – měření vitálních funkcí, 

podávání medikace, zavádění invazivních vstupů). Zátěž na páteř (polohování pacientů, 

činnosti u lůžka, negativní působení na kloubní a cévní systém. Styk s nepříznivými 

podněty (otevřené a zapáchající defekty, zápach, výkaly a moč) – styk s těmito podněty 

tak zvyšuje riziko vzniku infekčních chorob, narušení spánkové rytmicky ve směnném 

provozu, úzký styk – s léky, znečištěnými pomůckami, desinfekčními prostředky. 

Nabývání nových poznatků – správné postupy s činnostmi spojené se změnou vyhlášek, 

nemocničních standardů, manipulace s přístroji. Přenášení zodpovědností na sestru, které 

nejsou v její kompetenci.  
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2.4.7 Zátěže, do kterých jsou řazeny psychické, emoční a sociální faktory  

Zvýšená pozornost, svědomité sledování pacientova stavu, odezvy na probíhající 

léčbu, přístrojové vybavení, pokyny lékaře a jejich změny. Zodpovědnost za efektivitu 

práce a případné následky. Přijímání pocitů bezmocnosti. Ošetřování agresivních, 

zmatených, nespolupracujících pacientů. Disponovat schopnostmi rychlých a správných 

rozhodnutí bez předem stanovených informací a časových plánů. Komunikace s pacienty 

a s lidmi ve svízelných stavech, konfrontace rolí, neadekvátní ohodnocení vykonané 

práce sester. Plnění několika rolí ze strany sestry (sanitář/ka, uklízeč/ka, opravář/ka 

apod.). Profesní vztahy na pracovišti.  

Každý člověk je individuální jedinec, a proto má jinak nastavenou hranici pro 

přesáhnutí určitého stupně zátěže. Rozdílnost spočívá v tom, že každý se vyrovnává 

jiným způsobem se zátěží, kterou prožil. Ve chvílích, kdy se jedinec není schopen 

vyrovnat se zátěží, dochází ve většině situací k psychickému zhroucení a fyzickému 

vyčerpání (Ptáček, 2013). 

2.4.8 Ochranné faktory vůči pracovní zátěži  

Na rozdíl od rizikových faktorů, které ovlivňují práci ve zdravotnictví, tak existují 

ochranné faktory. Díky nim lze nalézat v pracovním prostředí satisfakční roviny. Jejich 

nalézání má za následek zocelení jedince, upevnění motivace pro další činnosti, zároveň 

tak dochází ke spokojenosti sester.  

Neustálý kontakt s lidmi může být původem poučení, rozšířenost vlastního 

pohledu různého seskupení pacientů během pracovních let, je umožněno se dozvědět 

nebo nabýt novými zkušenostmi. Při boji s bolestí, se kterou pacienti statečně bojují, tak 

mohou být vzorem, jak zvládat svízelné životní situace spojené s nemocí. 

Zdravotnickému personálu se může dostat poděkování, od pacienta nebo jeho příbuzných, 

tak může i sestra ocenit svoji práci, díky jiným lidem. Schopnost si zorganizovat práci a 

přecházet tak časovému tlaku. Zkušenosti z práce lze aplikovat i v soukromém životě. 

Nabývat novými zkušenostmi, dovednostmi a dalšími aspekty v průběhu několika let, 

dochází tak ke zkušenostem, jak jednat s lidmi v konkrétních situacích. Prožívání radosti 

zážitků po úspěšném uzdravení pacienta (Bartošíková, 2006). 
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2.5 Stres 

„Někdy se jím rozumí mimořádně silný podnět, jindy situace, na níž se nelze 

adaptovat, protože zatěžuje a vyčerpává adaptivní zdroje individua, nebo frustrace 

zvláště silné potřeby“ (Nakonečný, 2014, s. 280). Stres lze také chápat jako somatické, 

resp. psychické přetížení organismu, Pokud jej prožíváme negativně, jedná se o distres. 

Protikladem distresu je eustres. O eustresu mluvíme, jestliže prožíváme pozitivní emoce 

při stresu (Nakonečný, 2011).  

Pro organismus škodlivý distres, jež jej ovlivňuje negativně, je stresem, díky 

kterému může docházet k patologickým následkům až k tělesnému poškození. Distres je 

velmi důležitý, a to proto, že vede ke značně větší odolnosti organismu vůči 

intenzivnějšímu stresu, který může nastat. (Bartůňková, 2010). Stres působí na nervový 

systém, kardiovaskulární systém, endokrinní systém, respirační a zažívací systém.  

Všechny zmíněné systémové složky ovlivňuje stres do takové míry, že dochází k 

jejich funkčním změnám, tyto změny jsou objektivně změřitelné (Ptáček a kol., 2011). 

2.5.1 Stres a zdraví  

Interakce mezi distresem a zdravím člověka jsou nepochybná. Pokud je lidské tělo 

vystaveno dlouhodobě stresovým zátěžím, mohou nastat funkční změny v psychické 

oblasti. Změny se mohou projevovat v podobě neurotických symptomů nebo i 

závažnějších onemocnění, jak psychických tak somatických. Psychický a emoční stres 

ovlivňuje ve velké míře centrální nervový systém. Dlouhodobá zátěž může vést až k tzv. 

psychosomatickému onemocnění. Do psychosomatických onemocnění řadíme vředovou 

chorobu žaludku, dvanáctníku, ischemickou chorobu srdeční, vertebrogenní onemocnění, 

astma aj. V choroboplodném vývoji hraje největší roli centrální nervový systém, který 

vyvolává změny v endokrinním systému. Nejvýznamnější je aktivace sympatického 

nervu (Vašina, 2009). 

Chronický stres může být podmíněn prací, která je vykonávaná v nočních 

hodinách. Chronický stres, který působí na lidské tělo, zapříčiňuje značné uvolňování 

glukokortikoidu, tím dochází k rozvoji diabetu mellitu a obezity (Buijs et al., 2016).  

2.5.2 Onemocnění související s vykonem práce  

Onemocnění související s prací jsou vyměřována jako nemoci, které se běžně 

vyskytují v lidské populaci. Ovšem některá onemocnění mají vyšší prevalenci v určitých 

typech profesí.  
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Nejčastější onemocnění, která vznikla vlivem práce, jsou: přenosná onemocnění, 

onkologická onemocnění, kožní onemocnění, psychické poruchy, kardiovaskulární 

onemocnění, onemocnění dýchacích cest nebo pohybového aparátu (Vévoda a kol., 

2013). 

2.5.2.1  Projevy, které jsou spojeny s přítomností stresu  

Do somatických projevů patří kardiovaskulární potíže, alergie, kožní problémy, 

migrény, potíže s dýcháním, problémy se spánkem, zažívací potíže. K behaviorálním 

projevům mohou patřit agresivita, požívání léků, alkoholu a drog, špatné dietní návyky, 

konflikty, absence a fluktuační tendence, nízká pracovní produktivita, zvýšené riziko 

úrazů. Psychické poruchy se projevují depresemi, úzkostmi, pocity nudy a netečnosti, 

frustrace a podráždění, izolace, nerozhodnost, poruchy paměti (Vévoda a kol., 2013, s. 

92). 

2.5.3 Stresory  

Jsou to aspekty, které zapříčiňují impulsy pro vznik stresu, tím dochází ke zvýšení 

produkce adrenokortikotropního hormonu. Stresor může mít rozdílnou sílu a proměnlivou 

šíři. Hlavním aspektem stresoru je nejen jeho síla, ale i rozsah akceptace stresoru. 

 

a) Biologické stresory – infekční stavy, úrazy, operační zákroky. 

b) Psychologické stresory – pocity narušení sebeúcty a sebevědomí, nedosažení 

svých cílů, neschopnost se uplatnit. 

c) Sociální stresory – konfrontace v rodině a pracovním prostředí, ztráta blízké 

osoby, ztráta zaměstnání nebo pravomocí. 

 

Přepracovanost, například z dlouhé pracovní doby, kterou zaměstnanec stráví 

v zaměstnání, je mnohdy významnou bariérou. Bariérou rozumíme překážku pro 

navazování vztahů nebo rozvíjení zálib, Přitom na těchto aspektech záleží, neboť mohou 

zmírnit stresové stavy (Fontana, 2016). 

2.5.4 Stres a pracovní výkon  

Krátkodobý stres působí na svém začátku jako motivující prvek pro adekvátně 

dostačující pracovní výkon.  



Směnný provoz jako jeden z faktorů ovlivňující kvalitu života všeobecných sester a zdravotnických 

záchranářů pracujících v intenzivní péči ve zdravotnickém zařízení 

21 

Dlouhodobým stresem dochází ke ztrátě koncentrace, úzkostným stavům, 

zvýšenému napětí a k oslabení pracovního nasazení. Profese, jako jsou lékaři a sestry jsou 

nejvíce ohroženy nemocemi, a to více než obvyklá populace.  

Ohrožení nemocemi pramení z důvodu vysoce stresové pracovní zátěži. 

Medicínské obory, jako jsou anesteziologie a psychiatrie, tak jsou nerizikovějšími 

(Herman a Doubek, 2008). 

2.6 Únava  

Únava představuje souborný termín zahrnující všechny náhlé nebo dočasné 

změny v lidském organismu, a to konkrétně na základě změn funkčního nebo organického 

charakteru. Tyto změny se odehrávají v organismu jako přímý následek vlastních námah. 

Všechny tyto způsobené změny mají sklon k interferování nebo k potlačování dalších 

činností organismu  (Hockey, 2013). Tento jev ovlivňuje biologické, psychické a 

kognitivní procesy jedince, a to negativně (Çelik et al., 2017).  

Pokles mentálních a fyzických činností v častých případech považujeme právě za 

únavu. K těmto poklesům dochází na základě následků dlouhodobé námahy, nespavostí 

nebo narušení biologických hodin. Nejčastěji tyto následky souvisí s pracovní zátěží, 

poněvadž zaměstnanci, kteří vykonávají náročnou práci, mají větší tendenci být vyčerpáni 

(Hockey, 2013). 

2.6.1 Fyziologická únava 

Fyziologicky se jedná o nástup tohoto typu únavy proto, aby byl navozen útlum 

organismu, který jej má ochránit před vyčerpáním zdrojů energie (Nakonečný, 2014). 

Tento typ únavy vzniká při pohybových činnostech. Během regenerace fyziologická 

únava vymizí. Jedná se o únavu, která je prospěšná, díky ní jsou zahájeny adaptační 

mechanismy. Zahájením adaptačních mechanismů dochází ke zvyšování výkonnosti.  

Fyziologická únava je dělena na místní a celkovou fyziologickou únavu. 

2.6.2 Místní fyziologická únava 

Vzniká při zátěži menších skupin svalstva. Příznaky se projevují bolestmi 

svalstva, sníženou silou svalového tonu a sníženou schopností vykonávat požadovanou 

sílu. Je třeba mít na vědomí, že místní fyziologická únava se může šířit a zapříčinit tak i 

celkovou únavu. 
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2.6.3 Celková fyziologická únava 

Má obdobné příznaky jako místní únava, ale zasahuje do celého organismu. 

Ovšem u této únavy jsou další charakteristické rysy, a to jsou nekoordinační pohybové 

návyky a nekvalitní pohybové stereotypy (Kučerová, 2018).  

2.6.4 Patologická únava 

Její příčinou je překročením prahu fyziologické tolerance na základě zátěže, která 

překročí tento práh svoji kvalitou i kvantitou, dochází tak ke vzniku patologické únavy. 

Tento typ únavy vzniká při krátkodobém trvání, a to jako akutní forma (přepětí, přetížení, 

vysílení) (Jirák a Vašina, 2005). 

2.6.4.1 Akutní patologická únava  

I. stupeň (přetížení) –  typickými příznaky jsou: bolesti hlavy, závratě, pokles 

TK, nitkovitý pulz, pocity slabosti, výpadky části zorného pole, zrychlené dýchání 

doprovázené hvízdavými zvuky, poruchy způsobu vyjadřování, třes rukou, pocity sucha 

v dutině ústní, svalové křeče mimického svalstva, změny myšlení, kognitivní poruchy.   

II. stupeň (schvácení) – pro tento stupeň únavy jsou typické tyto příznaky: 

nitkovitý a nehmatný pulz, synkopa, pokles TK, dušnost provázená hvízdavým zvukem 

při nádechu, svalové změny (křeče, záškuby, ochablost).  

Cyanóza akrálních částí těla a sliznic, krvácení z dutiny nosní, iracionální myšlení, 

šokové stavy, poruchy termoregulace, změny v oblasti močení (oligurie, hematurie, 

proteinurie), (Hrnčíř ed., 2007). 

2.6.4.2 Chronická patologická únava 

Tento druh únavy se prolíná s termínem přetrénování. Znamená to, že dochází 

k nevyváženosti mezi vykonávanou činností a pracovní kapacitou organismu.  

2.6.5 Symptomatologické projevy se dělí na tři základní skupiny 

Výkonnostní projevy – jsou prvními projevy počínajícího přetrénování. 

Následkem tohoto přetrénování jsou projevy: snížení pohybové rychlosti a síly, nejistota 

při nácviku, ztráta pohybové rytmicity. Dále to může být například nezájem o cviky nebo 

naopak přehnaná snaha o cviky, a to z důvodu vyrovnávání klesajících výkonů.  

Neuropsychické projevy – projevují se lhostejností, zvýšenou podrážděností, 

vysokou mírou agresivity nebo nepřiměřenými psychickými reakcemi. 
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Somatické projevy – projevuje se změnami v oblasti spánku (nespavostí nebo 

naopak nadměrnou spavostí), neustálými pocity únavy, zvýšenou tendencí onemocnět, u 

žen se projevují změny menstruačního cyklu, nechutenstvím nebo naopak přejídáním 

(Jirák a Vašina, 2005). 

2.6.6 Únava u sester pracujících v intenzivní péči  

U sester pracujících v intenzivní péči dochází především k projevům chronické 

únavy. Projevuje se u nich především chronická únava, a to z důvodů značné pracovní 

zátěže a neustálé odpovědnosti. V tomto případě je pracovní zátěž a odpovědnost sester 

pracujících v intenzivní péči spojována především v kontextu neustálé diagnostiky a 

monitorace pacientů. Konkrétně se jedná o pacienty, kteří jsou v těžkém zdravotním stavu 

a zároveň jsou ohroženi na životě. Veškerá činnost probíhá na špičkově vybavených 

pracovištích.  

Dalšími aspekty, které ovlivňují pracovní výkon, jsou například určené léčebné 

postupy nebo samotná komunikace s pacienty, popřípadě komunikace s příbuznými 

pacienta. Pracovní výkon je právě to, co únava ovlivňuje nejvíce.  

Pracovní výkon je ovlivněn do takové míry, že mohou nastat v pracovním procesu 

tyto události: ošetřovatelská péče o pacienta - snížení její kvality, zánik interakce mezi 

sestrou a pacientem, zánik interakce mezi sestrou a dalšími zdravotníky, zánik interakce 

mezi sestrou a členy rodiny pacienta, špatná rozhodnutí při poskytování ošetřovatelské 

péče,  omyly a chyby v administrativě nebo léčebných postupech (Çelik et al., 2017). 

2.7 Syndrom vyhoření  

Syndromem vyhoření jsou nejvíce ohroženy pomáhající profese. Jedním z 

typických znaků těchto profesí je styk s lidmi. Hlavní podstata syndromu vyhoření 

vychází z emočního vyčerpání, kognitivního opotřebení a celkové únavy. Většina 

příznaků syndromu vyhoření se projevuje na úrovni tělesné, psychické a sociální.  

Úplně vyvinutý syndrom vyhoření má za následek ovlivnění subjektivní kvality 

života. Tímto následkem dochází ke značnému ovlivnění zdravotního stavu jednice 

(Pelcák, 2015). Vyčerpání tělesného charakteru se projevuje v podobě chronické únavy, 

nedostatečnou energií, slabostí, nevolnostmi, bolestmi zad nebo hlavy, změnami tělesné 

váhy nebo změnami stravovacích zvyklostí. Emocionální vyčerpání se projevuje 

depresivními náladami, pocity beznaděje a bezmocnosti, podrážděností a nervozitou. 
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Mentální vyčerpanost je projevem negativních pocitů k sobě samému, vlastní práci či 

neúspěchů, k okolí ale i k pacientům (Herman a Doubek, 2008). 

2.7.1 Stadia syndromu vyhoření  

Idealistické nadšení – přehnané zainteresování do pracovních činností, 

zapálenost v kontextu pomáhání druhým lidem, obětavé vykonávání určených úkolů a 

přesčasových hodin, očekávání ocenění od zaměstnavatele, kolegů ale i pacientů. 

Ustrnutí – pocity únavy při plnění požadavků – ze stran pacientů, zdrženlivost 

vůči pacientům – vyhýbání se kontaktu s nimi, vyhledávání pozitivně myslících pacientů. 

Pocit zklamání – obranná fáze, střídání úsilí s rezignací, vnímání pracovních 

úkolů za obtěžující úkoly, předcházení kontaktu s problémovými pacienty, objevují se 

známky podrážděnosti a rivalita s kolegy. 

Apatie – znaky cynizmu, pomluvy k vůči ostatnímu personálu, úkoly ze strany 

nadřízeného jsou obtěžující, nezapojení se do pracovního procesu. 

Stadium vyhoření -  značný nezájem a stranění se pracovním činnostem a úkolů 

(Pelcák, 2015). 

2.7.2 Projevy syndromu vyhoření 

2.7.2.1  Psychické projevy 

Celkové vyčerpání - emocionální vyčerpání, snížení kognitivních funkcí společně 

se ztrátou motivace, snížení pohybové a celkové aktivity, snížení schopností jako je 

tvořivost, iniciativa, důvtip, značná únava, ovšem u každého člověka je pociťována v jiné 

intenzitě, objevují se častěji úzkostné stavy, smuteční nálady, frustrace, bezmoc, pocity 

zbytečně vynaložené snahy. 

2.7.2.2 Fyzické projevy 

Značná únava celého organismu, nezájem, ochablost, častější ataky pocitu únavy, 

i po adekvátním odpočinutí, funkční potíže – stenokardie, změny srdečního pulzu, potíže 

se zažívacím traktem, respirační poruchy (dechová tíseň nebo insuficience), pocity bolesti 

hlavy, poruchy rytmu spánku, zvyšující se nebezpečí vzniku jakéhokoliv návyku. 
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2.7.3 Sociální projevy 

Značný narůst konfliktních situací, ztráta schopnosti empatie, averze vůči 

vykonávané práci a dalším faktorům, které jsou s pracovní činností spojeny, omezení 

styku s kolegy, ale i s pacienty. 

2.7.4 Doporučení pro praxi – předcházení syndromu vyhoření  

Je zapotřebí, aby se neustále nalézaly faktory, které jsou následkem vzniku 

syndromu vyhoření. Pokud nelze ovlivnit faktory způsobující syndrom vyhoření  je třeba, 

aby se zdravotnický pracovník s těmito faktory naučil vypořádat. Zdravotničtí pracovníci 

by měli ovládat legislativu, pro případná přetěžování v pracovním procesu. Nedílnou 

součástí jsou také účasti na seminářích, vzdělávacích kurzech. Nejvíce se klade důraz na 

schopnost komunikace, právní normy, rozvoje osobnosti, prevence syndromu vyhoření.  

Každý zdravotnický pracovník by měl znát příznaky, které poukazují na syndrom 

vyhoření, a některé techniky, které napomáhají zvládaní stresu a zároveň předchází 

syndromu vyhoření.  

I v práci je důležitý řádný odpočinek, proto je zapotřebí jej dodržovat, alespoň 

třicetiminutovou přestávku. V neposlední řadě jsou důležité personální vztahy na 

pracovišti, kde je velmi důležitá opora, spolehlivost a vstřícnost ze stran ostatních kolegů 

(Ptáček, 2013). 

2.8 Kvalita života 

Kvalita života je charakterizována jako důsledek mnoha faktorů, které mezi sebou 

kumulují. Do těchto základních faktorů patří: zdravotní, ekonomické a environmentální 

podmínky. Tyto navzájem kumulující faktory často integrují neznámým způsobem. 

Dochází tak k ovlivňování lidského rozvoje, a to jak na stupni jednotlivců, tak i celé 

společnosti (Payne a kol, 2005). Koncepty kvality života jsou většinou spojovány v 

kontextu funkční samostatnosti, dobré kvality rodinného života a dalších mezilidských 

poměrů, schopnostmi se kulturně a společensky začlenit, kreativity, schopností prožívat 

lásku, pracovních činností a adekvátního žití v souladu se společenskými hodnotami 

(Čadová ed et al., 2006). 

2.8.1 Historie měření kvality života a její proměny  

Již od dávných dob byla upřena pozornost o kvalitu života. Zájem o kvalitu života 

sahá až do řecké a římské mytologie.  
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Koncepce kvality života je spojena například s řeckým bohem lékařství 

Asklépiem. Na konci 30. let 20. století byl zakomponován pojem kvality života do 

psychologie. V 50. letech 20. století koncepce kvality života Galbraitha a Riesmana 

kritizovala americký způsob života. V 60. letech 20. století – pojem kvality života se začal 

objevovat především v politické sféře. Tento pojem zavedli do politické sféry J. F. 

Kennedy a L. B. Johnson (američtí prezidenti). V 70. letech 20. století – ve vyspělých 

zemích a především ve Spojených státech amerických byl jeden z hlavních impulzů pro 

měření kvality života fakt značného hmotného bohatství. Ve Spojených státech 

amerických byl v 70. letech proveden první celostátní výzkum kvality života. Tohoto 

výzkumu se zúčastnilo 2 160 dotazovaných. Jeden z hlavních cílů pro tento výzkum, bylo 

zjistit subjektivní ukazatele, kterými lidé popisují svůj život a jeho kvalitu. V 80. letech 

20. století byla kvalita života vnímána a využívána jako ukazatel pro hodnocení úrovně 

života obyvatelstva.  V 90. letech 20. století nastal největší rozmach měření a výzkumů 

kvality života, životních návyků aj. V Praze v roce 2007 byl představen model kvality 

života, tento model odprezentovali E. Oleary a M. A. Garcia-Martin. Do tohoto modelu 

jsou zakomponovány čtyři základní hodnocené a hodnotitelné domény bytí člověka ve 

společenském systému.  

Do těchto domén patří: kontext a zázemí, prostředí, osobnostní charakteristiky, 

zpracování informací a regulace (Heřmanová, 2012). 

„Ideologickým důvodem pro studium kvality života a jeho nejdůležitějším cílem je 

podporovat a rozvíjet takové životní prostředí a takové životní podmínky, které by lidem 

umožňovaly žít způsobem, který je pro ně nejlepší, ve kterém nacházejí smysl a který si 

dovedou a mohou užít.“ (Payne a kol., 2005. s. 206). 

2.8.2 Subjektivní kvalita života  

O subjektivním vnímání kvality života rozhoduje kognitivní hodnocení a emoční 

prožívání vlastního života. Hodnocení kvality života a emoční prožívání nemusí být úzce 

spojováno se socioekonomickým postavením a s biologickým zdravím. Subjektivní 

kvalitou života je to, jak jedinec vnímá svůj statut spojený s kulturou a systémem hodnot. 

Jedinec vnímá tyto aspekty především tam, kde žije, a to ve spojitosti k jeho vlastním 

ideálům, zájmům, očekáváním a způsobu života (Payne a kol., 2005). 
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2.8.3 Objektivní kvalita života  

Jedná se o druh kvality života, kterou lze měřit, a to na základě životních 

podmínek nebo životní úrovně jednotlivce či obyvatelstva. Životní úroveň a životní 

podmínky jednotlivce ovlivňují jeho určité příležitosti, a to například počátky pozic, 

kterými může dosáhnout  společenského postavení.  

Hlavními faktory pro hodnocení životních podmínek jsou průměrná mzda, 

dostupnost služeb, dostupnost zdravotní péče, dostupnost vzdělání, uplatnění na trhu 

práce, kvalita přírodního prostředí, dostupnost bydlení, dostupnost dopravy související 

s geografickou polohou atd. Úroveň života je zjišťována na základě materiálního 

bohatství a chudoby. Měření této úrovně života se věnuje obyvatelstvu jako celku nebo 

specifickým sociálním skupinám nebo domácnostem. Životní podmínky a životní úroveň  

jsou úzce spojovány, navzájem se ovlivňují. Vysoká životní úroveň (materiální a 

finanční) působí pozitivně pro větší možnost výběru a dostupnost služeb, tzn. na jejich 

kvalitu a specifičnost (Heřmanová, 2012). 

2.8.4 Kvalita života a zdraví  

Zdraví je důležitou složkou, která je prakticky potřebná pro plnohodnotný život. 

Pokud se jedná o životní hodnoty, je zdraví vždy stavěno na první příčky ze všech hodnot 

(Heřmanová, 2012).  

„Je nezpochybnitelné, že podporou individuálního zdraví, ať již fyzického nebo 

duševního, lze zvyšovat objektivní i subjektivně pociťovanou kvalitu života, a to zejména 

ve smyslu soběstačnosti, schopnosti pohybu a práce, nezávislosti na jiných lidech apod.“ 

(Heřmanová, 2012, s. 63). 

 Díky působení sociálních souvislostí resp. prolínání biologických, psychických a 

sociálně získaných náchylností, je vnímána určitá bariéra mezi zdravím a nemocí. 

Konceptům jako je zdraví a nemoc lze porozumět z různých úhlů pohledu, a to času a 

prostoru, rozličně kulturního kontextu nebo mezilidských a institucionálních systémů.  

V současnosti je pojmu zdraví porozuměno nejen jako sociálnímu ukazateli kvality 

života, ale i jako aspektu, který bude mít přibývající zdrojovou hodnotu pro sociální a 

ekonomický vývoj jakéhokoliv kraje (Heřmanová, 2012). 

2.8.5 Kvalita pracovního života  

Práce je pojata jako činnost, při které je dosahováno určitých cílů. Často se při 

dosahování určitých cílů kombinují tvořivost, práce s přístrojovou technikou, znalosti 
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vzájemných souvislostí a znalosti při řešení problémů. Jedná se o základní lidskou 

činnost. Do této činnosti spadají jak samostatné, tak sociální prvky, práce s hmotnými 

věcmi. Konečným produktem těchto činností může být poskytnutá služba, hodnota či 

nějaký produkt.  

Pracovní činnost ovlivňuje nejen toho, kdo je jejím vykonavatelem, ale i jeho 

rodinné příslušníky, v neposlední řadě i vlastní existenci člověka. Placením provedené 

práce dochází k získání odměny. Touto odměnu lidé získávají značnou důstojnost pro 

ekonomický a sociální život.  

Do kvality pracovního života se řadí i negativní dopady. Negativní dopady jsou 

způsobeny především neadekvátně zdravým prostředím, prací pod neustálým tlakem 

s nízkou mírou samostatného vyhodnocení situace, nepříznivými vztahy na pracovišti 

mezi kolegy apod. Mnoho oborů se dnes zabývá psychologickými, zdravotními a 

sociálními souvislostmi v kontextu kvality pracovního života. Primárním zájmem 

psychologie pracovního zdraví je právě zkoumat souvislosti mezi pracovním prostředím 

a zdravím. Výzkumy se dále věnují stresu vznikajícího na pracovišti, dále aspektům, které 

vychází z pracovního procesu a mají značný vliv na úrazy v práci nebo dopadům na 

fyzické a psychické zdraví. 

2.8.5.1 Pracovní rozdělení na dvě roviny: 

- subjektivní a objektivní pracovní činnost, 

- psychická a fyzická pracovní činnost, 

- formální a neformální pracovní činnosti, 

- způsobilý/á a nezpůsobilý/á k pracovním činnostem. 

Do každé pracovní činnosti patří tyto již zmíněné tři roviny. Práce obsahuje jak 

individuální znak, tak společenské seskupení. Lidé při výkonu pracovních činností 

formulují svoji vlastní osobnost, ale i značnou část společnosti. Jedná se o činnost týkající 

se celé společnosti, ať už přímo či nepřímo (Čadová a kol., 2006). 

2.9 Ošetřovatelství  

„Ošetřovatelství má pomáhat nemocným i zdravým vykonávat činnosti 

přispívající zdraví, uzdravování nebo zajištění klidné smrti, které by vykonávali bez 

pomoci, kdyby měli potřebnou sílu a vědomosti. Stejně tak je úlohou sester pomoci 

nemocným získat co nejrychlejší soběstačnost“. (Farkašová Dana a kol., 2006, s. 13).  
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Hlavním cílem ošetřovatelství je uspokojovat veškeré potřeby člověka, adekvátně 

ke kvalitě života, směřující k zachování nebo navrácení zdraví, snížení intenzity tělesné i 

duševní bolesti v procesu umírání. (Bužgová a kol., 2011). 

2.9.1 Směry péče o nemocné, kterými se vyvíjelo ošetřovatelství 

Neprofesionální, tzv. lidové ošetřovatelství. Historicky šlo o nejdelší období 

rozvoje ošetřovatelství. Jednalo se o tradiční systém ošetřovatelství.  

Jedinec ošetřoval sám sebe, ale i své blízké, a to podle tradic nebo obyčejů. Největší 

zastoupení v ošetřování měly ženy. Nemocní byli ošetřováni v domácím prostředí.  

Charitativní ošetřovatelství. Vyvíjelo se zároveň s křesťanstvím. Ošetřování bylo 

určeno konkrétním skupinám populace, šlo zejména o členy řeholí. V českých zemích je 

charitativní ošetřovatelství spojováno se vznikem mnišských řádů, útulků, špitálů, 

klášterů a nemocnic. Tady byly uspokojovány potřeby lidí.  

Profesionální ošetřovatelství. Vývoj byl podmíněn neustálým vzděláváním 

v souvislosti rozvojem medicíny a lékařské techniky. Za průkopnici profesionálního 

ošetřovatelství je považována Florence Nightingelová (Pospíšilová a Tothová, 2014). 

2.9.2 Pomáhající profese  

Pomáhající profese lze chápat jako koncept, který se vztahuje v nejširším kontextu 

k oblasti lidské činnosti zejména na práci s lidmi. (Špirudová, 2015).  

Mezi pomáhající profese patří především zdravotnické profese, pedagogické 

profese, sociálně pomáhající profese, ale i duchovní profese. Všechny tyto profese mají 

společné znaky, které jsou rozdílné od ostatních povolání. Ke kvalitnímu vykonání je 

vždy velmi důležitá interakce s klientem, která spočívá v začlenění vlastní osobnosti 

pomáhajícího do pracovního procesu. U těchto typu profesí je vždy na jednom pólu 

pomáhající osoba (zdravotník, učitel,…), a na druhém osoba, které je pomáháno (pacient, 

student…). (Géringová, 2011). Zaměstnanci, kteří pracují v urgentní péči, se řadí mezi 

povolání s vysokou mírou psychicky, ale i fyzicky namáhavé zátěže (Humpl, Prokop a 

Tobiášová, 2013). 

2.9.2.1 Typické rysy pro pracujícího zdravotníka v urgentní péči  

Aktivní přístup, zaměření se na aktivity a činnosti, dokázat odolat stresu a zátěži, 

všímavost, disponovat vnímavostí pro detail, smíření se s krizovými situacemi vysokého 

rizika, neodmítat požadavky druhých lidí, motivace. 
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2.9.3 Vlivy vedoucí ke vzniku vyhoření u zdravotnických pracovníků pracujících 

v urgentní péči  

Zvyšující se nároky na jejich pracovní činnost, neustály časový stres, stálý styk 

s nemocnými a umírajícími lidmi, včetně jejich rodinných příslušníků, počáteční 

fascinace na začátku profesní kariéry, neustálé napětí, vysoké měřítko odpovědnosti na 

práci, vysoké skóre životních okamžiků (Humpl, Prokop, a Tobiášová, 2013). 

2.10 Zdravotnická zařízení  

Zdravotnická zařízení jsou instituce, které poskytují služby ve formě zdravotní 

péče. Zařízení, které poskytuje zdravotní péči je komplex zahrnující hmotné, osobní, ale 

i nehmotné prvky. Těmito prvky se tak zařízení stává schopným poskytovat zdravotní 

péči. Základem jsou zařízení, které se zaměřují na hygienické služby a léčebně 

preventivní péči.  

Rozšířenější dělení pak zahrnuje ambulantní zařízení a nemocnice, léčebné ústavy, 

lékárnická zařízení. Zvláštní institucí jsou léčebná zařízení určená pro dětské pacienty 

(Brůha a Prošková, 2011). 

2.11 Intenzivní medicína a ošetřovatelství v intenzivní péči  

Intenzivní medicína patří v dnešní době mezi důležitou a respektovanou 

specializační složku zdravotnictví. Zajišťuje specializovanou léčbu pacientům, kteří jsou 

kriticky ohroženi na životě, a je zapotřebí kontinuálního monitorování jejich zdravotního 

stavu (Zadák a kol., 2017). V současnosti by měly jednotky intenzivní péče sloužit pro 

přijatelné množství kriticky nemocných pacientů. Provozní doba těchto oddělení musí být 

opatřena 24 hodin denně, a to zcela kvalifikovaným lékařským i ostatním zdravotnickým 

personálem. V neposlední řadě je důležitá adekvátní technická vybavenost na těchto 

oddělení.  

Jednotky intenzivní péče poskytují léčbu pro pacienty, kteří jsou v různém stupni 

ohroženi na životě, tzn., že pokud pacientovi selhalo nebo selhává více orgánů, tak léčba 

a péče bude náročnější (Bartůněk a kol., 2016). 

2.11.1 Historie intenzivní medicíny  

Britská zdravotní sestra Florence Nightingelová už v roce 1854 (v průběhu 

Krymské války) prosadila a zrealizovala oddělování vážně zraněných vojáků od méně 

zraněných vojáků. To snížilo mortalitu z 40% na 2%.  
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Začátky moderní intenzivní medicíny jsou datovány od roku 1950. V roce 

1950  profesor Peter Safar vytvořil pojem „pokročilé podpory života“, program 

garantující dohled nad pacienty, kteří jsou udržováni v umělém spánku za podpory 

dýchacího přístroje na jednotkách intenzivní péče. Peter Safar je označován za prvního 

intenzivistu. V roce 1960 byla popsána metoda hemodialýzy, a to za pomocí invazivní 

metody tzv. arterio-venózního shuntu. V roce 1965 bylo otevřeno ve Všeobecné fakultní 

nemocnici v Praze první anesteziologicko, v té době nelůžkové oddělení v rámci Fakultní 

nemocnice 1. První mimopražskou nemocnicí, kde byl poprvé použit název ARO, byla 

nemocnice v Kladně. Anesteziologicko-resuscitační oddělení s pěti lůžky bylo otevřeno 

v roce 1972 ve Fakultní nemocnici 1.  (Bartůněk ed. et al., 2016). 

2.11.2 Intenzivní medicína – základní dělení poskytované péče  

1) Intenzivní péče I. stupně (nižší), je ve většině případů poskytována v menších 

zdravotnických zařízeních, jako jsou regionální nemocnice. Je zde poskytována 

péče s kontinuální monitorací pacienta, zvýšená péče ze strany zdravotnického 

personálu,  

a při případné resuscitaci jsou zde k dispozici veškeré pomůcky. Jedna z 

možností na těchto typech jednotek intenzivní péče je zajištění krátkodobé 

umělé plicní ventilace. 

 

2) Intenzivní péče II. stupně (vyšší), je součástí větších regionálních nemocnic. 

Zde je zajištěna invazivní monitorace stavu pacienta, a to včetně monitorace 

srdečního výdeje. K dispozici je možnost využít dlouhodobou umělou plicní 

ventilaci.  

 

3) Intenzivní péče III. stupně (nejvyšší), tento stupeň intenzivní péče je součástí 

velkých regionálních nebo fakultních nemocnic. Intenzivní péče je v těchto 

zařízeních poskytována komplexně. Péče o pacienty je specializována na 

základě jejich zdravotně kritického stavu z různých příčin. Na těchto 

pracovištích je zajištěna speciální sesterská péče včetně nutričních, 

rehabilitačních a další odborníků. Jsou zde využívány moderní technologie 

podporující léčbu, včetně komplexních vyšetření. V neposlední řadě je na 

těchto jednotkách rychlá dostupnost lékařských specialistů z různých typů 

medicínského odvětví (Zadák a kol., 2017). 
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2.11.3 Role sestry v intenzivní medicíně 

Role sestry v intenzivní medicíně je velmi nezbytná a nezastupitelná (Ševčík a 

Matějovič, 2014). 

 

„Sestra poskytuje vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči pacientům 

bezprostředně ohroženým selháním životně důležitých funkcí nebo pacientům, u kterých 

již k selhání došlo. Je zřejmé, že z toho vyplývají požadavky na sestru, která by měla být 

odborně zdatná, osobně vyzrálá, s lidským přístupem k pacientovi a  k jeho rodině, 

schopná pracovat v týmu a úzce spolupracovat s lékaři a dalšími odborníky se škálou 

technických dovedností, ochotná trvale se vzdělávat přijímat nové úkoly a nést 

zodpovědnost“ (Ševčík a Matějovič, 2014, s. 5). 
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3 EMPIRICKÁ ČÁST  

Tato část práce je zaměřena na vlastní výzkum a jeho výsledky. V první kapitole 

jsou uvedeny cíle empirické části. Následně jsou uvedeny hypotézy pro výzkum. V další 

podkapitole empirické části je zařazen popis metodiky šetření, charakteristika 

zkoumaného vzorku, výsledky šetření, komparace zvolených výsledků s dříve 

realizovanými studiemi. Výsledky šetření jsou předkládány v tabelárních přehledech a 

výsečových diagramech. Empirická část je zakončena diskuzí. 

 

3.1 Cíle pro empirickou část bakalářské práce a souhrn hypotéz 

Pro empirickou část bakalářské práce byly stanoveny následující cíle 

1. Přinést základní přehled teoretických poznatků z dříve realizovaných studií 

souvisejících s řešeným tématem práce.  

2. Cílové skupině sester a zdravotnických záchranářům zadat standardizované 

dotazníky k získání informací nezbytných k naplnění záměru práce.  

3. Získaná data utřídit, vyhodnotit a statisticky zpracovat.  

4. Interpretovat výsledky vlastní práce a porovnat je s výsledky dříve 

realizovaných studií na stejné nebo obdobné téma.  

 

V návaznosti na záměr práce a její cíle byly stanoveny následující pracovní 

hypotézy: 

H1: Lze předpokládat, že četnosti odpovědí respondentů na jednotlivé položky dotazníku 

se nebudou statisticky významně lišit v závislosti na věku dotazovaných. 

H2: Lze očekávat, že četnosti odpovědí respondentů na jednotlivé položky dotazníku se 

nebudou statisticky významně lišit v závislosti na délce praxe účastníků šetření.  

H3: Lze předpokládat, že odpovědi respondentů na jednotlivé položky dotazníku se 

nebudou statisticky významně lišit v závislosti na druhu chronotypu zjištěného u 

dotazovaných (tendence k rannímu nebo večernímu typu). 

H4: Lze předpokládat, že odpovědi účastníků šetření na jednotlivé položky dotazníku se 

nebudou statisticky významně lišit v závislosti na jejich pocitu únavy během pracovní 

směny. 

H5: Lze očekávat, že odpovědi respondentů na jednotlivé položky dotazníku se nebudou 

statisticky významně lišit v závislosti na jejich pocitu únavy na konci pracovní směny. 
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3.2 Metodika šetření  

V této kapitole jsou popsány metody šetření, které byly použity pro tuto 

bakalářskou práci. K získání informací pro tento výzkum bylo zvoleno anonymní šetření 

pomocí dotazníku tištěné podoby. 

Dotazník byl složen ze tří standardizovaných dotazníků:  

1) Dotazník ranní a večerní typy  

2) Dotazník WHOQOL BREF (The World Health Organization Quality of 

Life) 

3) Dotazník Sleep Impact Scale 

Dostupnost dotazníků:  

Dotazník a ranní a večerní typy (FREJ, David. Biologické hodiny: tajemství metabolismu, 

dlouhověkosti a zdraví. Praha: Eminent, 2013. 363 s. ISBN 978-80-7281-467-1) 

Dotazník WHOQOL BREF (The World Health Organization Quality of Life (zaslán 

emailem výzkumným pracovníkem Národního ústavu duševního zdraví, po řádně podané 

žádosti o použití tohoto dotazníku). 

Dotazník Sleep Impact Scale (po legální registraci dostupný ze stránek eprovide.mapi-

trust.org). 

Dotazník byl doplněn 6 položkami vlastní konstrukce zaměřených především na 

anamnestickém zjišťování. Celý dotazník obsahoval jak položky uzavřené, výběrové, 

polynomické, tak položky otevřené. 

Součástí dotazníků byl dotazník zjišťující ranní a večerní typy respondentů. Tento 

dotazník obsahuje 19 položek.   

Dotazník – ranní a večerní typ – tento dotazník disponuje 19 otázkami. Každá 

položka má určitý počet bodů. Svými odpověďmi se respondenti řadí k jednomu z pěti 

chronotypů (jednoznačně ranní, ranní, střední, večerní a jednoznačně večerní typ).  

Dalším použitým standardizovaným dotazníkem byl dotazník WHOQOL – 

BREF (The World Health Organization Quality of Life). Je používán pro hodnocení 

zdravotních a sociálních aspektů (onemocnění, nepříznivé životní situace). Byl vyvinut 

Světovou zdravotnickou organizací, je zkrácenou verzí dotazníku  WHOQOL – 100 

(World Health Organization Quality of Life Assessment). Zkrácená verze je složena z 24 

položek, které jsou součástí 4 domén (jak moc respondent prožíval určité věci během 

posledních dvou týdnů, v jakém rozsahu mohl provádět určité činnosti v posledních dvou 

týdnech, jak byl šťastný v určitých oblastech svého života, poslední doménou bylo,  
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jak prožíval určité věci v posledních dvou týdnech). Dvě položky, které nejsou součástí 

domén, hodnotí celkovou kvalitu života a zdravotní stav.  

Posledním použitým dotazníkem byl dotazník Sleep Impact Scale – dotazník 

stupnice vlivu spánku.  Tento standardizovaný dotazník je složen celkem z 34 uzavřených 

otázek, které jsou součástí 7 domén (každodenní činnosti, vliv na pocity během noci, 

únava, vliv na vztahy a aktivity, duševní únava, spokojenost se spánkem).  

Hlavním účelem tohoto dotazníku je zjistit, jaký vliv měl problém se spánkem na 

život respondenta, a na to, jak se respondent cítil v posledních sedmi dnech.  

3.3 Organizace šetření a popis zpracování dat  

Výzkum probíhal v nemocničních zařízeních v Praze, a to v Institutu klinické a 

experimentální medicíny, ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze a v Nemocnici Na 

Homolce. Než byly dotazníky respondentům zadány, požádal jsem náměstkyně pro 

ošetřovatelskou péči v každém zdravotnickém zařízení o možnou realizaci šetření 

v příslušném zdravotnickém zařízení. Po jejich souhlasech, které stvrdily svými podpisy 

na písemné žádosti, byly rozdány dotazníky na jednotlivá oddělení. Oddělení, na která 

byly dotazníky rozdány, měla charakter intenzivní medicíny (JIP, ARO, intermediální 

jednotky intenzivní péče). Na základě tématu této bakalářské práce byli osloveni 

respondenti z řad pracovníků nelékařského zdravotnického personálu. 

Zadáno bylo 180 dotazníků v papírové podobě, ke každému z nich byla přiložena 

obálka, do které jej respondenti po vyplnění zpět vložili a následně samolepícím 

systémem zapečetili. Výzkumné šetření probíhalo od 7. 8. 1018 do 25. 9. 2018. Celkem 

bylo osloveno 332 respondentů (počet pracujících na odděleních, kam byly zadány 

dotazníky) ze tří zdravotnických zařízení v Praze. Navráceno bylo 180 dotazníků 

(návratnost 54,22%), z toho bylo řádně vyplněno 114 dotazníků (34,34%) jež šlo použít 

ke zpracování dat. Vyřazeno bylo 66 dotazníků pro neúplné vyplnění. Počet použitých 

dotazníků ke statistickému zpracování byl plně postačující. 

Ke zpracování dat byl použit program MS Excel 2016. Za pomocí tohoto 

programu byl vytvořen základní datový list. Na základě datového listu probíhaly 

statistické analýzy v programu STATISTIKA CZ 12. 
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3.4 Charakteristika zkoumaného vzorku  

Do zkoumaného vzorku jsou rozděleni respondenti podle věku, délky praxe, 

pohlaví, pracovní pozice, typu směnnosti, časové četnosti pocitu únavy a míry únavy na 

konci směny.  

 

 

  

Věkový průměr tzn. aritmetický, všech oslovených respondentů byl 34 roků. 

Nejmladšímu respondentovi bylo 19 roků a nejstaršímu 71 roků. Z výsledku směrodatné 

odchylky vyplývá, že soubor z hlediska věku nebyl homogenní, medián byl 34. 

 

Obr. 1: Histogram - věk 

Histogram: Věk:
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Z výše uvedeného histogramu, který zobrazuje věk respondentů a zároveň 

Gaussovu křivku vyplývá, že soubor respondentů dle věku nenaplňuje parametry 

normálního očekávaného rozdělení. Na základě tohoto výsledku bude použit pro 

n       

platných 
Průměr Medián Modus 

Četnost 

modu 
Min. Max. Rozpětí Rozptyl Sm.odch. 

114 34,42 34 34 10 19 71 53 82,48 9,08 

Tab. 1: Popisná statistika - věk 
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statistické vyhodnocení, statisticky neparametrický test významnosti Pearsonův – chí 

kvadrát. 

 

 

 

Z uvedené tabulky vyplývá, že průměrná doba délky praxe byla 12 roků. Doba 

délky nejstaršího respondenta byla 48 roků. Nejkratší dobu praxe byla zaznamenána u 

respondenta, který udal délku praxe 1 měsíc. Z výsledku směrodatné odchylky lze 

vyvodit, že soubor nebyl z hlediska délky praxe homogenní. Medián byl 10. 

 

Obr. 2: Histogram - délka praxe 

Histogram: Kolik roků pracujete ve směnném provozu?
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Z uvedeného histogramu podle délky praxe ve směnném provozu, kde je 

zobrazena Gaussova křivka vyplývá, že soubor respondentů dle délky praxe ve směnném 

provozu nenaplňuje parametry normálního očekávaného rozdělení. Tudíž bude použit pro 

statistické vyhodnocení statistický neparametrický test významnosti Pearsnův – chí 

kvadrát.  

Tab. 2: Popisná statistika - délka praxe 

n       

platných 
Průměr Medián Modus 

Četnost 

modu 
Min. Max. Rozpětí Rozptyl Sm.odch. 

114 12,05 10 3 9 0,1 48 47,9 85,38 9,24 
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Pohlaví  

Z níže uvedeného grafu je jednoznačné, že významně početnější zastoupení 

tohoto výzkumu tvoří ženy, a to celkem 85% (n=97). Mužské pohlaví je zastoupeno 

v 15% (n=17). 

  

Obr. 3: Pohlaví 

 

Pracovní pozice  

Zjištěné informace o pracovních pozicích přinesly jednoznačné výsledky, kde 

převažují všeobecné sestry se specializací, tato skupina je tvořena celkem 57,02% (n=65) 

dotázaných. Všeobecných sester bez specializace je 22,81% (n=26). Skupinu 

zdravotnických záchranářů zastupuje 13,16% (n=15) dotázaných. Nejméně početná 

skupinou tohoto výzkumu jsou pracovníci, na pozicích praktických sester 7,02% (n=8). 
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Obr. 4: Pracovní pozice 
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Tab. 3: Vyberte typ Vaší směnnosti 

Odpověď: Četnost  (n) Rel. četnost (v %) 

%(v%) 

(v %) 

12-ti hodinové směny, denní a noční služby 99 86,84 

12-ti hodinové směny, jen denní služby 10 8,77 

12-ti hodinové směny, jen noční služby 1 0,88 

jiné 4 3,51 

Celkem:  114 100,00 

 

 U této otázky významně převažuje zvolená odpověď „12-ti hodinové směny, 

denní a noční“, jedinců, kteří pracují v tomto směnném provozu je 86,84% (n=99). Ve 

12-ti hodinových směnách, a to konkrétně v denních, pracuje 8,77% (n=10) dotázaných. 

Jeden dotázaný vykonává na práci ve 12-ti hodinových směnných, a to v nočních 

hodinách 0,88% (n=1). Možnost „jiné“ zvolilo 3,51% (n=4) dotázaných. 

  

Tab. 4: Jak na sobě často zpravidla cítíte únavu během směny 

Opověď: Četnost (n) 

(n) 

Rel. četnost (v %) 

(v %) velmi často 18 15,79 

často 57 50,00 

méně často 35 30,70 

únava se u mě neprojevuje v zaměstnání 4 3,51 

Celkem: 114 100,00 

 

Obr. 5: Jak na sobě často zpravidla cítíte únavu? 

 

Polovina dotázaných respondentů 50,00% (n=57) označila odpověď, která 

poukazuje na časté projevy únavy během směny v zaměstnání. S ještě většími projevy 

únavy během směny, možnost „velmi často“ se potýká 15,79% (n=18) jedinců. Odpověď 

„méně často“ zvolilo 30,70% (n=35) dotazovaných. Únava se neprojevuje u  3,51% 

respondentů (n=4).  
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Tab. 5: Na konci směny (denní i noční): 

Odpověď:  Četnost (n) 

(n) 

Rel. četnost (v %) 

(v %) jsem vždy unavený/á a vyčerpaný/á 12 10,53 

jsem často unavený/á a vyčerpaný/á 56 49,12 

nejsem vždy unavený/á a vyčerpaný/á  42 36,84 

nejsem vůbec unavený/á a vyčerpaný/á  4 3,51 

Celkem:  114 100,00 

 

Obr. 6: Na konci směny (denní i noční služby): 

 

 

Necelá polovina dotázaných 49,12% (n=56) odpověděla, že je často unavená nebo 

vyčerpaná po denní nebo noční službě. Ovšem 10,53% (n=12) tázaných jsou na základě 

zvolených odpovědí vždy unaveni a vyčerpáni po denní i noční směně. 36,84% (n=42) 

dotázaných označilo možnost „nejsem vždy unavený/á a vyčerpaný/á. Těch, kteří nejsou 

vůbec unaveni a vyčerpáni je nejméně. 
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3.5 Výsledky vlastní práce  

Tato kapitola bakalářské práce je věnována výsledkům dotazníkového šetření. 

Otázky, které jsou znázorněny tabulkami či grafy budou komentovány na základě 

zvolených odpovědí a následných výsledků.  

 

Tab. 6: Kdy přibližně byste vstávali, kdyby záleželo na Vás? 

Odpověď: Četnost (n) 

(n) 

Rel. četnost (v %) 

(v %) 11:00 – 12:00 h 2 1,75 

09:45 – 11:00 h 13 11,40 

07:45 – 09:45 h 62 54,39 

06:30 – 07:45 h 31 27,19 

05:00 – 06:30 h 6 5,26 

Celkem: 114 100,00 

 

 Respondenti v počtu 54,39% (n=62) označili možnost 07:45 – 09:45 hodin, 

27,19% (n=31) dotazovaných označilo možnost 06:30 – 07:45 hodin, možnost 09:45 – 

11:00 hodin zvolilo 11,40% (n=13) respondentů, 5,26% (n=6) dotazovaných zvolilo 

05:30 – 06:30 hodin a nejméně dotazovaných 1,75 (n=2) vybralo možnost 11:00 – 12:00. 

  

Tab. 7: Kdy přibližně byste šli spát, kdyby to záleželo na Vás? 

Odpověď: Četnost (n) 

(n) 

Rel. četnost (v %) 

(v %) 01:45 – 03:00 h 4 3,51 

00:30 – 01:45 h 11 9,65 

22:15 – 00:30 h 63 55,26 

21:00 – 22:15 h 35 30,70 

20:00 – 21:00 h 1 0,88 

Celkem: 114 100,00 

 

 Respondenti 55,26% (n=63), zvolili možnost 22:15 – 00:30 hodin. Dřívější čas tj. 

21:00 – 22:15 označilo 30,70% (n=35) dotázaných, ve 00:30 – 01:45 hodin by šlo spát 

9,65% (n=11) respondentů a 3,51% (n=4) respondentů zvolilo 01:45 – 03:00 hodin. 

Zbylou možnost označilo zanedbatelné množství respondentů. 
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Tab. 8: Pokud musíte vstávat v určitou dobu ráno, jak moc spoléháte na budík? 

Odpověď:  Četnost (n) 

(n) 

Rel. četnost (v %) 

(v %) hodně  90 78,95 

někdy 12 10,53 

téměř ne  9 7,89 

vůbec  3 2,63 

Celkem:  114 100,00 

 

 Převážná většina dotázaných 78,95% (n=90) spoléhá na budík „hodně“. Naopak 

2,63% (n=3) nespoléhá na budík „vůbec“. Možnost „někdy“ označilo 10,53% (n=12) 

dotázaných a poslední možnost „téměř ne“ zvolilo 7,89% (n=9) respondentů. 

 

Tab. 9: Jak lehce ráno vstáváte? (Nejste-li vzbuzeni neočekávaně). 

Odpověď: Četnost (n) 

(n) 

Rel. četnost (v %) 

(v %) velmi obtížně 9 7,89 

poměrně těžce 38 33,33 

celkem snadno 54 47,37 

velmi snadno 13 11,40 

Celkem: 114 100,00 

 

 Odpověď „celkem snadno“ označilo 47,37% (n=54) dotázaných, 33,33% (n=38) 

respondentů označilo možnost „poměrně těžce. „Velmi snadno“ ráno vstane 11,40% 

(n=13) respondentů a nejméně respondentů 7,89% (n=9) se vyjádřilo, že vstane „velmi 

obtížně“. 

 

Tab. 10: Jak se cítíte první půlhodinu poté, co vstanete? 

Odpověď:  Četnost (n) 

(n) 

Rel. četnost (v %) 

(v %) ospalá/ý 28 24,56 

mírně ospalý/á 51 44,74 

celkem svěží  26 22,81 

svěží  9 7,89 

Celkem:  114 100,00 

 

 Jedinci, kteří se vyjádřili, že první půlhodinu po vstávání se cítí svěže, jsou 

v nejmenším zastoupení, je jich 7,89% (n=9). Naopak ospale se cítí 24,56% (n=28) 

dotázaných. Nejvíce dotázaných 44,74% (n=51)  zvolilo variantu na tuto otázku „mírně 

ospalý/á. „Celkem svěže“ se cítí 22,81% (n=26) respondentů. 

 

 



Směnný provoz jako jeden z faktorů ovlivňující kvalitu života všeobecných sester a zdravotnických 

záchranářů pracujících v intenzivní péči ve zdravotnickém zařízení 

43 

Tab. 11: Jak velký hlad cítíte první půlhodinu poté, co vstanete? 

Odpověď:  Četnost (n) 

(n) 

Rel. četnost (v %) 

(v %) nemám hlad 53 46,49 

mírný hlad 32 28,07 

mám hlad 21 18,42 

mám velký hlad  8 7,02 

Celkem:  114 100,00 

 

 Necelá polovina dotázaných 46,49% (n=53) se vyjádřila, že půlhodiny po 

probuzení nemá hlad. Mírný hlad půlhodiny po probuzení cítí 28,07% (n=32) 

respondentů. Možnost „mám hlad“ zvolilo 18,42% (n=21) respondentů. K variantě „mám 

velký hlad“ se pozitivně vyjádřilo 7,02% (n=8) dotazovaných. 

 

Tab. 12: První půlhodinu po vstávání ráno: 

Odpověď: Četnost (n) 

(n) 

Rel. četnost (v %) 

(v %) cítíte velkou únavu 18 15,79 

cítíte mírnou únavu 56 49,12 

jste celkem svěží 35 30,70 

jste velmi svěží 5 4,39 

Celkem: 114 100,00 

 

 První půlhodinu po vstávání se „velmi svěže“ cítí po označení této možnosti 

4,39% (n=5) dotázaných. „Celkem svěží“ se cítí 30,70% (n=35) respondentů. 

Respondenti, kteří označili možnost mírné únavy, jsou nejpočetnější, a to 49,12% (n=56). 

Poslední skupinou je 15,79% (n=18) respondentů, kteří se vyjádřili, že cítí velkou únavu.  

 

Tab. 13: Pokus byste druhý den měli volno, kdy byste šli spát v porovnání s tím, jak 

běžně chodíte spát? 

Odpověď:  Četnost (n) 

(n) 

Rel. četnost (v %) 

(v %) o více než 2 hodiny později  18 15,79 

o 1 – 2 hodiny později  51 44,74 

méně než o hodinu později  27 23,68 

později ne 18 15,79 

Celkem:  114 100,00 

 

 Nejvyšší počet 44,74% (n=51) dotázaných zvolilo možnost, že by šlo spát o 1 – 2 

hodiny později, kdyby měli druhý den volno. O méně než o hodinu později by šlo spát na 

základě vyjádřené odpovědi 23,68% (n=27) dotázaných. Odpověď „o více než 2 hodiny 
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později“ označilo 15,79 (n=18) dotázaných a stejný počet 15,79% (n=18) respondentů 

označilo možnost „později ne“. 

 

Tab. 14: Rozhodli jste se cvičit. Přítel Vám cvičení doporučí dvakrát týdně a 

nejvhodnější dobu pro něj stanoví 7. až 8. hodinu ráno. Pokud budete uvažovat jen 

v rámci svých biologických hodin, jaký podáte výkon? 

 

 Velmi náročné cvičení pro tento výkon bude na základě zvolených odpovědí pro 

13,16% (n=15) dotázaných. Obtížné cvičení bude pro 37,72% (n=43) respondentů. 

K možnosti „podání přijatelného výkonu“ se přihlásilo 39,47% (n=45) respondentů. 

V dobré kondici pro tento výkon bude podle odpovědi 9,65% (n=11). 

 

Tab. 15: V kolik hodin přibližně večer se cítíte unaveni a potřebujete jít spát? 

 

Variantu 22:15 – 00:45 hodin zvolilo 55,26% (n=63) účastníků. Možnost 21.00 – 

22:00 hodin označilo 28,07% (32) dotázaných. Únavu v pozdních hodinách 00:45 – 02:00 

cítí 7,89% (n=9) respondentů, na základě jejich zvolené odpovědi, naopak v brzkých 

večerních hodinách 20:00 – 21:00 hodin cítí únavu 7,02% (n=8) dotázaných. 

K nejpozdějšímu, brzkému rannímu času se přihlásilo 1,75% (n=2) respondentů, ti cítí 

únavu v tomto čase 02:00 – 03:00 hodin. 

 

 

Odpověď:  Četnost (n) 

(n) 

Rel. četnost (v %) 

(v %) cvičení bude pro vás velmi náročné  15 13,16 

cvičení bude obtížné  43 37,72 

podáte přijatelný výkon  45 39,47 

budete v dobré kondici  11 9,65 

Celkem:  114 100,00 

Odpověď:  Četnost (n) 

(n) 

Rel. četnost (v %) 

(v %) 02:00 – 03:00 h 2 1,75 

00:45 – 02:00 h 9 7,89 

22:15 – 00:45 h 63 55,26 

21:00 – 22:15 h 32 28,07 

20:00 – 21:00 h 8 7,02 

Celkem:  114 100,00 
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Tab. 16: Chcete být plně koncentrováni a zvládnout dobře zkoušku, která bude 

náročná a potrvá dvě hodiny. Jak si naplánujete den, záleží na Vás. S ohledem jen 

na Vaše biologické hodiny, jaké časové rozmezí zvolíte? 

Odpověď:  Četnost (n) 

(n) 

Rel. četnost (v %) 

(v %) 19 – 21 h 4 3,51 

15 – 17 h 10 8,77 

11 – 13 h 50 43,86 

08 – 10 h 50 43,86 

Celkem:  114 100,00 

 

 Nejméně 3,51% (n=4) účastníků zvolilo odpověď 19 – 21 hodin. Možnost 15 – 17 

hodin byla vybrána 8,77% (n=10) respondenty. Stejným počtem 43,86% (n=50) 

dotázaných byly zvoleny možnosti 08 – 10 hodin a 11 – 13 hodin. 

 

Tab. 17: Pokud půjdete spát ve 23 hodin, jak moc budete v tuto dobu unaveni? 

Odpověď:  Četnost  (n)     

(n) 

Rel. četnost (v %)  

(v %) nebudu  8 7,02 

trochu  44 38,60 

celkem dost  51 44,74 

hodně  11 9,65 

Celkem:  114 100,00 

 

 Respondenti v počtu 44,74% (n=51) budou „celkem dost“ unaveni, pokud půjdou 

spát ve 23 hodin. „Trochu“ bude unaveno 38,60% (n=44) dotázaných. Variantu „hodně“ 

vybralo 9,65% (n=11) respondentů. Nejméně je těch, kteří označili možnost, že 

„nebudou“ unaveni pokud půjdou spát ve 23 hodin, a to 7,02% (n=8) dotázaných. 

 

Tab. 18: Z nějakého důvodu jste šli spát později o několik hodin, než chodíte spát 

běžně, ale druhý den nemusíte v určitou dobu vstávat. Jak se to projeví? 

Odpověď:  Četnost  (n) Rel. četnost (v %) 

(v %) vzbudím se později, než běžně vstávám  51 44,74 

vzbudím se v podobnou dobu a znovu usnu  35 30,70 

vzbudím se v podobnou dobu a budu malátný/á 16 14,04 

vzbudím se v podobnou dobu a neusnu  12 10,53 

Celkem:  114 100,00 

 

 Respondenti v počtu 44,74% (n=51) se vzbudí později, než běžně vstávají. 

Odpověď „vzbudím se v podobnou dobu a znovu usnu“ označilo 30,70% (n=35) 

dotázaných. Možnost „vzbudím se v podobnou dobu a budu malátný/á si vybralo 14,04% 
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(n=16) účastníků šetření. Nejmenší počet vybraných možnosti zaznamenala „vzbudím se 

v podobnou dobu a neusnu“, tuto variantu zvolilo 10,53% (n=12) dotázaných. 

 

Tab. 19: Jednu noc budete muset v rámci služby být vzhůru mezi 04 - 06 h. Druhý 

den nemáte žádné povinnosti. Kterou z následujících možností zvolíte? 

Odpověď:  Četnost (n) Rel. četnost (v %)  

(v %) nepůjdu si lehnut, dokud mi neskončí služba 38 33,33 

zdřímnu si před a po službě  31 27,19 

dobře se vyspím před službou a zdřímnu si po skončení  31 27,19 

budu spát jen před službou  14 12,28 

Celkem:  114 100,00 

 

 Odpověď „půjdu spát jen před službou“ označilo 12,28% (n=14) respondentů. 

Dokud neskončí služba, tak lehnout si nepůjde 33,33% (n=38) dotázaných. 

Vyrovnaným výsledkem disponují odpovědi „dobře se vyspím před službou a zdřímnu 

si po skončení“ a „zdřímnu si před a po službě“ na tyto možnosti odpovědělo stejné 

množství respondentů a to v počtu 27,19% (n=31). 

 

Tab. 20: Musíte 2 hodiny fyzicky těžce pracovat. Den poté máte volno. S ohledem 

jen na biologické hodiny, jaký čas zvolíte? 

Odpověď:  Četnost (n) 

(n) 

Rel. četnost (v %) 

(v %) 19 – 21 h 4 3,51 

15 – 17 h 23 20,18 

11 – 13 h 45 39,47 

08 – 10 h 42 36,84 

Celkem:  114 100,00 

 

Nejméně respondentů 3,51% (n=4) označila možnost 19 – 21 hodin. Odpolední 

hodiny 15 – 17 hodin vybralo 20,18% (n=23) dotázaných. Respondenti v počtu 36,84% 

(n=42) označili variantu 08 – 10 hodin. Pro těžkou 2 hodinou fyzicky namáhavou práci 

mezi 11 – 13 hodinou by se rozhodlo 39,47% (n=45). 
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Tab. 21: Čeká Vás fyzicky náročná práce. Přítel Vám nabídne, že práci si můžete 

rozdělit během týdne na dvě samostatné hodiny. Nejvhodnější doba je 22 - 23 h. S 

ohledem na Vaše biologické hodiny, jak se s prací vypořádáte? 

Odpověď: Četnost (n) 

(n) 

Rel. četnost (v %) 

(v %) bez problémů 24 21,05 

přijatelně 55 48,25 

obtížně 30 26,32 

velmi obtížně 5 4,39 

Celkem: 114 100,00 

 

Necelá polovina dotázaných 48,25% (n=55) se vyjádřilo, že by se s fyzickou prací 

mezi 22 – 23 hodinou vypořádalo „přijatelně“. Variantu „bez problému“ označilo 21,05% 

(n=24) respondentů. Obtížně by 2 hodiny fyzické práce vykonávalo 26,32% (n=30) 

respondentů mezi 22 – 23 hodinou. 

 

Tab. 22: Předpokládejme, že si můžete zvolit pracovní dobu. Pracovat budete 5 

hodin denně včetně přestávek, práce Vás baví a jste ohodnoceni podle výkonu. V 

jakou dobu byste přibližně začali pracovat? 

Odpověď:  Četnost (n) Rel.četnost (v %) 

(v %) 5hodinová pracovní doba začínající v 17 – 04 h 1 0,88 

5hodinová pracovní doba začínající v 14 – 17 h 4 3,51 

5hodinová pracovní doba začínající v 09 – 14 h 34 29,82 

5hodinová pracovní doba začínající v 08 – 09 h 64 56,14 

5hodinová pracovní doba začínající v 05 – 08 h 11 9,65 

Celkem:  114 100,00 

 

Nejméně zvolenou možností je 5 hodinová práce, která by začala v 17 – 04 hodin, 

tu zvolilo 0,88% (n=1) respondentů. Odpověď v časovém rozmezí 14 – 17 hodin si 

vybralo 3,51% (n=4) dotázaných. V brzkých ranních hodinách 05 - 08 by začalo pracovat 

9,65% (n=11) účastníků tohoto šetření. K možnosti 09 – 14 hodin se pozitivně vyjádřilo 

29,82% (n=34) lidí. Nadpoloviční většinu tvoří, který zvolila možnost 08 – 09 hodin tvoří 

56,14% (n=64) dotázaných. 

 

 

 

 

 

 



Směnný provoz jako jeden z faktorů ovlivňující kvalitu života všeobecných sester a zdravotnických 

záchranářů pracujících v intenzivní péči ve zdravotnickém zařízení 

48 

Tab. 23: Kdy přibližně přes den se cítíte nejlépe? 

Odpověď:  Četnost (n) 

(n) 

Rel. četnost (v %) 

(v %) 22 – 05 h 2 1,75 

17 – 22 h 19 16,67 

10 – 17 h 56 49,12 

08 – 10 h 36 31,58 

05 – 08 h 1 0,88 

Celkem:  114 100,00 

 

Nejvíce dotázaných 49,12% (n=56) se cítí nejlépe v 10 – 17 hodin. V ranních a 

dopoledních hodinách tj. 08 – 10 hodin se cítí nejlépe 31,58% (36) dotázaných. Možnost 

17 – 22 hodin vybralo 16,67% (respondentů). Variantu 22 – 05 hodin zvolilo 1,75% (n=2) 

dotázaných. Nejméně dotázaných 0,88% (n=1) se cítí nejlépe v 05 – 08 hodin. 

 

Tab. 24: Lidé se rozlišují na ranní a večerní typ. Který z nich jste Vy? 

Odpověď: Četnost (n) 

(n) 

Rel. četnost (v %) 

(v %) určitě večerní typ 21 18,42 

spíše večerní než ranní 38 33,33 

spíše ranní než večerní 38 33,33 

jednoznačně ranní 17 14,91 

Celkem: 114 100,00 

 

Obr. 7: Lidé se rozlišují na ranní a večerní typ. Který z nich jste Vy? 

 

  

 Počet respondentů 14,91% (n=17), kteří zvolili možnost „jednoznačně ranní“ je 

nejnižší. K možnosti „určitě večerní“ se přihlásilo 18,42% (n=21) respondentů.  
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Zcela vyrovnaně dopadly varianty „spíše večerní než ranní“ a spíše ranní než večerní“, 

které zvolilo stejný počet respondentů, a to 33,33% (n=38). 

 

Tab. 25: Večerní a ranní typy, výsledky – počet bodů 

 

 V uvedené tabulce je zobrazen průměrný počet bodů ranních a večerních typů u 

všech dotázaných. Z bodování vyplývá, že dotázaní respondenti se řadí spíše ke 

střednímu typu. Nejnižší počet bodů tj. 29 poukazuje na večerní typ, nejvyšší počet bodů 

tj. 68 je hodnocen jako blíže k rannímu typu. Medián byl 51. 

 

Tab. 26: Jak byste hodnotil/a kvalitu svého života? 

Odpověď:  Četnost (n) 

(n) 

Rel. četnost (v %) 

(v %) velmi špatná  3 2,63 

špatná  6 5,26 

ani špatná ani dobrá  26 22,81 

dobrá  65 57,02 

velmi dobrá  14 12,28 

Celkem:  114 100,00 

 

  

Obr. 8: Jak byste hodnotil/a kvalitu svého života? 
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n       

platných 
Průměr Medián Modus 

Četnost 

modu 
Min. Max. Rozpětí Rozptyl Sm.odch. 

114 51,14 51 49 9 29 68 39 63,40 7,96 
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 Nadpoloviční většina dotázaných tj. 57,02% (n=65) hodnotí svoji kvalitu života 

za „dobrou“. Možnost „ani dobrá ani špatná“ si vybralo 22,81% (n=26) respondentů. 

Respondenti v počtu 5,26% (n=6) si myslí, že je jejich kvalita života „špatná“. „Velmi 

špatnou“ kvalitu života podle odpovědí prožívá 2,63% (n=3) dotázaných. 

 

Tab. 27: Jak jste spokojen/a se svým zdravím? 

Odpověď: Četnost (n) 

(n) 

Rel. četnost (v %) 

(v %) velmi nespokojen/a 6 5,26 

nespokojen/a 14 12,28 

ani spokojen/a ani nespokojen/a 25 21,93 

spokojen/a 60 52,63 

velmi pokojen/a 9 7,89 

Celkem: 114 100,00 

 

 Nejméně lidí, kteří jsou „velmi nespokojeni se svým zdravím je celkem 5,26% 

(n=6). “Nespokojeno“ je se svým zdravím 7,89% (n=9) dotázaných. Možnost „ani 

spojen/a ani nespokojen/a byla zvolena 21,93% (n=25) respondenty. Mírně nadpoloviční 

většina 52,63% (n=60) respondentů se vyjádřila, že je spokojena se svým zdravím. A 

velmi spokojeno je 7,89% (n=9) dotázaných. 

 

Tab. 28: Do jaké míry Vám bolest brání v tom, co potřebujete dělat? 

Odpověď:   Četnost (n) 

(n) 

Rel. četnost (v %) 

(v %) vůbec ne 42 36,84 

trochu 34 29,82 

středně 28 24,56 

hodně 7 6,14 

maximálně  3 2,63 

Celkem:  114 100,00 

 

Bolest vůbec nebrání v tom, co potřebují dělat 36,84% (n=42) dotázaným. 

Možnost „trochu“ označilo 29,82% (n=34) účastníků. Variantu „středně“ zvolilo 24,56% 

(n=28) dotázaných. To, že bolest brání lidem „hodně“ v tom, co potřebují dělat je podle 

počtu zvolených odpovědí 6,14% (n=7). „Maximálně“ brání bolest v tom, co potřebují 

dělat 2,63% (n=3) respondentům. 
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Tab. 29: Jak moc potřebujete lékařskou péči, abyste mohl/a fungovat v 

každodenním životě? 

Odpověď:   Četnost (n) 

(n) 

Rel. četnost (v %) 

(v %) vůbec ne 64 56,14 

trochu 29 25,44 

středně 17 14,91 

hodně 2 1,75 

maximálně  2 1,75 

Celkem:  114 100,00 

 

Pro každodenní fungování v životě nepotřebuje lékařskou péči „vůbec“ 56,14% 

(n=64) dotázaných. „Trochu“ ji potřebuje 25,44% (n=29) respondentů. „Středně“ ji 

potřebuje 14,91% (n=17) účastníků. Možnosti „hodně“ a „maximálně“ si zvolilo stejný 

počet respondentů, a to 1,75% (n=2). 

 

Tab. 30: Jak moc Vás těší život? 

Odpověď:   Četnost (n) 

(n) 

Rel. četnost (v %) 

(v %) vůbec ne 5 4,39 

trochu 5 4,39 

středně  22 19,30 

hodně  61 53,51 

maximálně  21 18,42 

Celkem:  114 100,00 

 

 Nejvíce těší život konkrétně „hodně“ 53,51% (n=61) respondentů. Ještě více, a to 

„maximálně“ zvolilo 18,42% (n=21) dotázaných, jako jednu z možností. Život, který těší 

19,30% (n=22) dotazovaných je ohodnocen jako „středně“. Variantu „trochu“ zvolilo 

4,39% (n=5) respondentů. Stejný počet dotázaných 4,39% (n=5) se přiklonilo k možnosti 

„vůbec ne“. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Směnný provoz jako jeden z faktorů ovlivňující kvalitu života všeobecných sester a zdravotnických 

záchranářů pracujících v intenzivní péči ve zdravotnickém zařízení 

52 

Tab. 31: Na kolik se Vám zdá, že Váš život má smysl? 

Odpověď:   Četnost (n) 

(n) 

Rel. četnost (v %) 

(v %) vůbec ne 3 2,63 

trochu 6 5,26 

středně 25 21,93 

hodně  49 42,98 

maximálně  31 27,19 

Celkem:  114 100,00 

 

 U 42,98% (n=49) respondentů na základě jejich odpovědi dává život smysl 

„hodně“. Nejvyšší hodnota pro smysl života je možnost „maximálně“ tuto hodnotu si 

zvolilo 27,19% (n=31) účastníků. Středně dává smysl života 21,93% (n=25) dotázaných. 

Variantu „trochu“ označilo 5,26% (n=6) respondentů. Vůbec žádný smysl nemá 2,63% 

(n=3) lidí, kteří zvolili tuto možnost. 

 

Tab. 32: Jak se dokážete soustředit? 

Odpověď:  Četnost (n) 

(n) 

Rel. četnost (v %) 

(v %) vůbec ne 2 1,75 

trochu 3 2,63 

středně  41 35,96 

hodně  58 50,88 

maximálně  10 8,77 

Celkem:  114 100,00 

 

 Zhruba přesně polovina dotázaných tj. 50,88% (n=58) se dokáže soustředit 

„hodně“. Možnost maximálně označilo podstatně méně respondentů, a to 8,77% (n=10). 

Ve větším zastoupení je označení možnosti „středně“, a to 35,96% (n=41) účastníky. 

„Trochu se dokáže soustředit 2,63% (n=3) dotázaných. Vůbec Se nedokáže soustředit 

1,75% (n=2) respondentů. 
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Tab. 33: Jak bezpečně se cítíte ve svém každodenním životě? 

 

Ve svém každodenním životě se vůbec bezpečně necítí 1,75% (n=2) respondentů. 

Jen trochu se bezpečně cítí 4,39% (n=5) dotázaných. Variantu „středně“ označilo 37,72% 

(n=43) dotázaných. V každodenním životě je „hodně“ bezpečně cítí 42,98% (n=49) 

dotázaných. Nejvyšší hodnotou, tj. maximálně každodenní bezpečnost zvolilo 13,16% 

(n=15) účastníků. 

 

Tab. 34: Jak zdravé je prostředí, ve kterém žijete? 

Odpověď:  Četnost (n) 

(n) 

Rel. četnost (v %) 

(v %) vůbec ne 7 6,14 

trochu 16 14,04 

středně 57 50,00 

hodně 34 29,82 

Celkem:  114 100,00 

Přesně polovina dotázaných 50,00% (n=57) uvedla, že žije ve „středně“ zdravém 

prostředí. V hodně zdravém prostředí žije na základě zvolené odpovědi 29,82% (n=34) 

respondentů. V trochu zdravém prostředí žije 14,04% (n=16) dotázaných. Možnost 

„vůbec ne“ označilo 6,14% (n=7) účastníků. 

 

Tab. 35: Máte dost energie pro každodenní život? 

Odpověď:  Četnost (n) 

(n) 

Rel. četnost (v %) 

(v %) vůbec ne 3 2,63 

spíše ne 12 10,53 

středně  32 28,07 

většinou ano 58 50,88 

zcela  9 7,89 

Celkem:  114 100,00 

 

 Jen 2,63% (n=3) respondentů se doznalo, že nemá vůbec žádnou energii pro 

každodenní život. K možnosti „spíše ne“ se přiklonilo 10,53% (n=12) dotázaných. 

Střední energii má podle zvolené odpovědi 28,07% (n=32) lidí. Největší zastoupení má 

Odpověď:  Četnost (n) 

(n) 

Rel. četnost (v %) 

(v %) vůbec ne 2 1,75 

trochu 5 4,39 

středně 43 37,72 

hodně  49 42,98 

maximálně  15 13,16 

Celkem:  114 100,00 
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možnost, kde se vyjádřilo 50,88% (n=58) respondentů, a to, že většinou mají energii pro 

každodenní život. Zcela dostatek energie má 7,89% (n=9) účastníků. 

 

Tab. 36: Dokážete akceptovat svůj tělesný vzhled? 

Odpověď:  Četnost (n) 

(n) 

Rel. četnost (v %) 

(v %) vůbec ne 5 4,39 

spíše ne 5 4,39 

středně  34 29,82 

většinou ano 55 48,25 

zcela  15 13,16 

Celkem:  114 100,00 

 

 Většinová odpověď, kde se doznalo 48,25% (n=55) respondentů dokazuje, že 

většinou dokáží akceptovat svůj tělesný vzhled. Akceptovat svůj tělesný vzhled „zcela“  

potvrzuje 13,16% (n=15) dotázaných. Středně akceptovat svůj tělesný vzhled dokáže 

29,82% (n=34) účastníků. Možnosti „spíše ne“ a „vůbec ne“ označilo stejné množství 

respondentů, a to 4,39% (n=5). 

 

Tab. 37: Máte dost peněz na uspokojení svých potřeb? 

Odpověď:  Četnost (n) 

(n) 

Rel. četnost (v %) 

(v %) vůbec ne 3 2,63 

spíše ne 20 17,54 

středně  32 28,07 

většinou ano 52 45,61 

zcela  7 6,14 

Celkem:  114 100,00 

 

 Variantu „většinou ano“, která je zároveň nejvíce označovaná, si vybralo 45,61% 

(n=52) dotázaných. Dost peněz, a to „zcela“ má 6,14% (n=7) respondentů. K hodnotě 

„středně“ se vyjádřilo 28,07% (n=32) účastníků. K variantě „spíše ne“ se přiklonilo 

17,54% (n=20) dotazovaných a možnost „vůbec ne“ označilo 2,63% (n=3) zkoumaných. 
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Tab. 38: Máte přístup k informacím, které potřebujete pro svůj každodenní život? 

Odpověď:   Četnost 

(n) 

Rel. četnost (v %) 

(v %) spíše ne 4 3,51 

středně  20 17,54 

většinou ano 68 59,65 

zcela  22 19,30 

Celkem:  114 100,00 

 

 Respondenti 3,51% (n=4), kteří zvolili možnost „spíše ne“  jsou nejméně početnou 

skupinou, nemají dostatek informací pro svůj každodenní život. Střední dostatek 

informací má 17,54% (n=20) lidí. K odpovědi „většinou ano“ se vyjádřilo pozitivně 

59,65% (n=68), což je nadpoloviční většina dotazovaných. Zcela dostatek informací pro 

svůj každodenní život má na základě zvolených odpovědí 19,30% (n=22) respondentů.  

 

Tab. 39: Máte možnost věnovat se svým zálibám? 

Odpověď:  Četnost (n) 

(n) 

Rel. četnost (v %) 

(v %) vůbec ne  3 2,63 

spíše ne 26 22,81 

středně  39 34,21 

většinou ano 41 35,96 

zcela  5 4,39 

Celkem:  114 100,00 

 

 Oslovení respondenti 2,63% (n=3), kteří zvolili „vůbec ne“ tak nemají možnost se 

věnovat svým zálibám. Počet dotazovaných 22,81% (n=26) označilo možnost „spíše ne“. 

Střední možnost věnovat se svým zálibám označilo 34,21% (n=39) respondentů. Největší 

zastoupení mají dotázaní 35,96% (n=41), kteří si vybrali variantu „většinou ano“. 

Možnost věnovat se svým zálibám „zcela“ má 4,39% (n=5) respondentů.  

 

Tab. 40: Jak se dokážete pohybovat? 

Odpověď:  Četnost (n) 

(n) 

Rel. četnost (v %) 

(v %) špatně  5 4,39 

ani špatně ani dobře  11 9,65 

dobře  49 42,98 

velmi dobře  49 42,98 

Celkem:  114 100,00 

 

Respondenti v počtu 42,98% (n=49) označili možnost „velmi dobře“ a stejný 

počet respondentů tj. 42,98% (n=49) si vybralo variantu „dobře“. „Ani špatně ani dobře“ 
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se pohybuje 9,65% (n=11) dotázaných. Špatně se pohybuje na základě zvolené odpovědi 

4,39% (n=5) dotazovaných. 

 

 

Tab. 41: Jak jste spokojen/a se svým spánkem? 

Odpověď:  Četnost (n) 

(n) 

Rel. četnost (v %) 

(v %) velmi nespokojen/a 7 6,14 

nespokojen/a 23 20,18 

ani spokojen/a ani nespokojen/a  34 29,82 

spokojen/a  43 37,72 

velmi spokojen/a  7 6,14 

Celkem:  114 100,00 

 

Obr. 9: Jak jste spokojen/a se svým spánkem? 

 

  

Velmi nespokojeno se svým spánkem je podle zvolené odpovědi 6,14% (n=7) 

respondentů. Odpověď „nespokojen/a“ označilo 20,18% (n=23) dotazovaných. Možnost 

„ani spokojen/a ani nespokojen/a“ byla vybrána celkem 29,82% (n=34) účastníky. 

Spokojeno se svým spánkem je 37,72% (n=43) dotazovaných. Velmi spokojeno se 

spánkem je podle zvolené možnosti 6,14% (n=7) respondentů. 

 

 

 

 

 

7
6%

23
20%

34
30%

43
38%

7
6%

velmi nespokojen/a nespokojen/a

ani spokojen/a ani nespokojen/a spokojen/a

velmi spokojen/a



Směnný provoz jako jeden z faktorů ovlivňující kvalitu života všeobecných sester a zdravotnických 

záchranářů pracujících v intenzivní péči ve zdravotnickém zařízení 

57 

Tab. 42: Jak jste spokojen/a se svoji schopností provádět každodenní činnosti? 

Odpověď:  Četnost (n) 

(n) 

Rel. četnost (v %) 

(v %) nespokojen/a 12 10,53 

ani spokojen/a ani nespokojen/a  27 23,68 

spokojen/a  66 57,89 

velmi spokojen/a  9 7,89 

Celkem:  114 100,00 

 

 Se svoji schopnosti provádět každodenní činnosti je spokojena nadpoloviční 

většina dotázaných tj. 57,89% (n=66). Neutrální postoj zaujímá 23,68% (27) respondentů. 

Nespokojeni se svoji schopnosti provádět každodenní činnosti je 10,53% (n=12) 

účastníků. Velmi spokojených s touto schopností je 7,89% (n=9) respondentů. 

 

Tab. 43: Jak jste spokojen/a se svým pracovním výkonem? 

Odpověď:  Četnost (n) 

(n) 

Rel. četnost (v %) 

(v %) velmi nespokojen/a 2 1,75 

nespokojen/a 6 5,26 

ani spokojen/a ani nespokojen/a  15 13,16 

spokojen/a  78 68,42 

velmi spokojen/a  13 11,40 

Celkem:  114 100,00 

 

 Spokojeno se svým pracovním výkonem je 68,42% (n=78) dotázaných. Velmi 

spokojeno je 11,40% (n=13) respondentů. Neutrální možnost „ani spokojen/a“ a „ani 

nepokojen/a“ označilo celkem 13,16% (n=15) tázaných. Nespokojeno s pracovním 

výkonem je 5,26% (n=6). Variantu „velmi nespokojen/a“ zvolilo 1,75% (n=2) 

dotázaných. 

 

Tab. 44: Jak jste spokojen/a sám/sama se sebou? 

Odpověď:   Četnost (n) 

(n) 

Rel. četnost (v %) 

(v %) velmi nespokojen/a 2 1,75 

nespokojen/a 8 7,02 

ani spokojen/a ani nespokojen/a  31 27,19 

spokojen/a  67 58,77 

velmi spokojen/a  6 5,26 

Celkem:  114 100,00 

 

 Možnost „velmi nespokojen/a“ označilo nejméně respondentů, a to 1,75% (n=2). 

Naopak nejvíce, a to nadpoloviční většina dotázaných 58,77% (n=67) je samo se sebou 
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spokojeno. Jednoduše nespokojeno se sebou samotným je 7,02% (n=8) dotázaných. 

Neutrální variantu „ani spokojen/a“ a „ani nespokojen/a“ označilo 27,19% (n=31) 

dotázaných. Velmi spokojeno je 5,26% (n=6) respondentů. 

 

Tab. 45: Jak jste spokojen/a se svými osobními vztahy? 

Odpověď:  Četnost (n) 

(n) 

Rel. četnost (v %) 

(v %) velmi nespokojen/a 4 3,51 

nespokojen/a 13 11,40 

ani spokojen/a ani nespokojen/a  25 21,93 

spokojen/a  56 49,12 

velmi spokojen/a  16 14,04 

Celkem:  114 100,00 

 

Spokojeno se svými osobními vztahy je necelá polovina respondentů, a to 49,12% 

(n=56). Dotázaní, kteří označili možnost „ani nespokojen/a“ a „ani nespokojen/a“ jsou 

v počtu 21,93% (n=25). Velmi spokojeno se svými osobními vztahy je 14,04% (n=16) 

dotázaných. K položce „nespokojen/a“ je vyjádřilo 11,40% (n=13). Množství velmi 

nespokojených respondentů je 3,51% (n=4). 

 

Tab. 46: Jak jste spokojen/a se svým sexuálním životem? 

Odpověď:  Četnost (n) 

(n) 

Rel. četnost (v %) 

(v %) velmi nespokojen/a 6 5,26 

nespokojen/a 20 17,54 

ani spokojen/a ani nespokojen/a  26 22,81 

spokojen/a  51 44,74 

velmi spokojen/a  11 9,65 

Celkem:  114 100,00 

 

 Celkem 44,74% (n=51) dotázaných vyjádřilo spokojenost se svým sexuálním 

životem. Vyjádření 22,81% (n=26) respondentů představuje odpověď „ani spokojen/a“ a 

„ani nespokojen/a“. Nespokojených se svým sexuálním životem je 17,54% (n=20) 

účastníků. Velmi spokojených se svým sexuálním životem je 9,65% (n=11). Velmi 

nespokojeno se svým sexuálním životem je 5,26% (n=6) respondentů. 
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Tab. 47: Jak jste spokojen/a s podporou, kterou Vám poskytují přátelé? 

Odpověď:  Četnost (n) 

(n) 

Rel. četnost (v %) 

(v %) velmi nespokojen/a 2 1,75 

nespokojen/a 6 5,26 

ani spokojen/a ani nespokojen/a  32 28,07 

spokojen/a  57 50,00 

velmi spokojen/a  17 14,91 

Celkem:  114 100,00 

 

 Přesně polovina dotázaných 50,00% (n=57) se vyjádřilo, že je spokojena 

s podporou, kterou jim poskytují přátelé. Velmi spokojených je 14,94% (n=17). Opakem 

jsou velmi nespokojení, kterých je podle počtu označených odpovědí 1,75% (n=2). 

Respondenti, kteří jsou nespokojeni s tou to podporou je 5,26% (n=6). Neutrální možnost 

„ani spokojen/a“ a „ani nespokojena/a označilo 28,07% (n=32) dotázaných. 

 

Tab. 48: Jak jste spokojen/a s podmínkami v místě, kde žijete? 

Odpověď:  Četnost (n) 

(n) 

Rel.četnost (v %) 

(v %) velmi nespokojen/a 4 3,51 

nespokojen/a 10 8,77 

ani spokojen/a ani nespokojen/a  20 17,54 

spokojen/a  68 59,65 

velmi spokojen/a  12 10,53 

Celkem:  114 100,00 

 

 Nadpoloviční většina dotázaných 59,65% (n=68) se vyjádřila, že je spokojena 

s podmínkami v místě, kde žijí. Neutrální odpověď označilo 17,54% (n=20) respondentů. 

S podmínkami v místě, kde žijí je velmi spokojeno 10,53% (n=12) účastníků. 

Nespokojenost projevilo 8,77% (n=10) dotázaných a velmi nespokojených je 3,51% 

(n=4) respondentů. 
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Tab. 49: Jak jste spokojen/a s dostupností zdravotní péče? 

Odpověď:  Četnost (n) Rel. četnost (v %) 

velmi nespokojen/a 2 1,75 

nespokojen/a 4 3,51 

ani spokojen/a ani nespokojen/a  19 16,67 

spokojen/a  65 57,02 

velmi spokojen/a  24 21,05 

Celkem:  114 100,00 

 

 Velmi nespokojených s dostupností zdravotní péče je na základě výsledků 1,75% 

(n=2) respondentů. Nespokojených je 3,51% (n=4). Ani spokojeni a ani nespokojeni jsou 

v počtu 16,67% (n=19) respondentů. Velmi spokojených s dostupností zdravotní péče je 

celkem 21,05% (n=24). Nejvyšší počet respondentů 57,02% (n=65) se vyjádřil kladně 

k možnosti „spokojen/a“. 

 

Tab. 50: Jak jste spokojen/a s dopravou? 

Odpověď:  Četnost (n) 

(n) 

Rel.četnost (v %) 

(v %) velmi nespokojen/a 3 2,63 

nespokojen/a 13 11,40 

ani spokojen/a ani nespokojen/a  20 17,54 

spokojen/a  65 57,02 

velmi spokojen/a  13 11,40 

Celkem:  114 100,00 

 

Nadpoloviční většina respondentů 57,02% (n=65) se vyjádřila, že je spokojena 

s dopravou. Respondenti v počtu 11,40% (n=13) jsou velmi spokojeni s dopravou. Ti, 

kteří odpověděli „ani spokojen/a“ a „ani nespokojen/a“ jsou v počtu 17,54% (n=20) 

respondentů. Jednoduše nespokojených je 11,40% (n=13) účastníků. A velmi 

nespokojených s dopravou je 2,63% (n=3) dotázaných. 
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Tab. 51: Jak často prožíváte negativní pocity, jako je např. rozmrzelost, beznaděj, 

úzkost nebo deprese? 

Odpověď:  Četnost (n) 

(n) 

Rel. četnost (v %) 

(v %) nikdy 15 13,16 

někdy 27 23,68 

středně  50 43,86 

celkem často  20 17,54 

neustále  2 1,75 

Celkem:  114 100,00 

 

 Nejvyšší počet respondentů 43,86% (n=50) zvolilo možnost středně. Někdy tyto 

pocity prožívá 23,68% (n=27) dotázaných. K možnosti celkem často se vyjádřilo 17,54% 

(n=20) účastněných. K pocitům, které jsou prožívány neustále, se přihlásilo 1,75% (n=2) 

respondentů. Nikdy tyto pocity neprožívá 13,16% (n=15) dotázaných. 

 

 

Tab. 52: Jak často jste se musel/a do svých každodenních činností nutit? 

Odpověď:  Četnost (n) 

(n) 

Rel. četnost (v %) 

(v %) vždy  3 2,63 

často 36 31,58 

někdy  44 38,60 

zřídka  31 27,19 

Celkem:  114 100,00 

 

 Možnost „někdy“ označilo celkem 38,60% (n=44) respondentů. K možnosti často 

se kladně vyjádřilo 31,58% (n=36) dotazovaných. Zřídka se nutilo do každodenních 

činností celkem 27,19% (n=31) dotazovaných. Vždy se nutili 2,63% (n=3) ze všech 

dotázaných. 

 

Tab. 53: Jak často Vám dlouho trvalo dokončení každodenních činností? 

Odpověď:  Četnost (n) 

(n) 

Rel. četnost (v %) 

(v %) vždy  1 0,88 

často 16 14,04 

někdy  56 49,12 

zřídka  36 31,58 

nikdy 5 4,39 

Celkem:  114 100,00 

 

 Nejméně byla zvolena možnost „vždy“ tuto možnost označilo 0,88% (n=1) 

respondentů. Respondentům, kterým trvalo dokončení každodenních činností jen někdy, 
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jsou v počtu 49,12%(n=56). Možnost „zřídka“ označilo 31,58% (n=36) dotázaných. 

Variantu „často“ zvolilo 14,04% (n=16) dotázaných. Celkem 4,39% (n=5) respondentů 

označilo možnost „nikdy“. 

 

Tab. 54: Jak často jste měl/a pocit, že nejste schopen/a své každodenní činnosti 

vykonávat? 

Odpověď:  Četnost (n) 

(n) 

Rel. četnost (v %) 

(v %) vždy  2 1,75 

často 14 12,28 

někdy  31 27,19 

zřídka  49 42,98 

nikdy 18 15,79 

Celkem:  114 100,00 

 

 Tento pocit mělo na základě výsledků „zřídka“ 42,98% (n=49) respondentů. 

Možnost „vždy“ označilo 1,75% (n=2) dotázaných. Varianta „často“ byla označena 

respondenty v počtu 12,28% (n=14). Pocitem neschopností vykonávat každodenní 

činnost, a to „nikdy“ bylo označeno 15,79% (n=18) respondenty. Variantu „někdy“ 

označilo 27,19% (n=31) dotázaných. 

 

Tab. 55: Jak často jste odložil/a provádění svých každodenních činností? 

Odpověď:  Četnost (n) 

(n) 

Rel. četnost (v %) 

(v %) vždy  2 1,75 

často 23 20,18 

někdy  48 42,11 

zřídka  34 29,82 

nikdy 7 6,14 

Celkem:  114 100,00 

 

 Variantu, že „někdy“ bylo odloženo provádění každodenních činností, zvolilo 

42,11% (n=48) respondentů. „Zřídka“ provádění každodenních činností vybralo 29,82% 

(n=34) dotázaných. K možnosti „často“ se přihlásilo 20,18% (n=23) dotázaných. 

Variantu „nikdy“ zvolilo 6,14% (n=7) účastníků. Nejmenší počet zvolené odpovědi 

zaznamenala možnost „vždy“, označilo ji 1,75% (n=2) dotázaných. 
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Tab. 56: Během posledních 7 dnů jsem měl/a v důsledku svého problému se spánkem 

pocit, že jsem byl/a po pracovní stránce nečinný/á. 

Odpověď:  Četnost (n) 

(n) 

Rel. četnost (v %) 

(v %) po celou dobu 1 0,88 

po většinu doby 10 8,77 

po určitou dobu  30 26,32 

po krátkou dobu 40 35,09 

vůbec ne  33 28,95 

Celkem:  114 100,00 

 

 Nejméně dotázaných na tuto otázku odpovědělo možností „po celou dobu“ tj. 

0,88% (n=1) respondentů. Nečinní po většinu doby byli respondenti v počtu 8,77% 

(n=10). Možnost „po určitou dobu“ označilo 26,32% (n=30) dotázaných. Variantu „po 

krátkou dobu“ zvolilo 35,09% (n=40) účastníků. K možnosti „vůbec ne“ se kladně 

vyjádřilo celkem 28,95% (n=33) respondentů. 

 

Tab. 57: Jak často jste se cítil/a nešťastný/á? 

Odpověď:  Četnost (n) 

(n) 

Rel. četnost (v %) 

(v %) vždy  1 0,88 

často 18 15,79 

někdy  27 23,68 

zřídka  49 42,98 

nikdy 19 16,67 

Celkem:  114 100,00 

 

 Zřídka se cítilo nešťastně 42,98% (n=49) dotázaných. Někdy tímto pocitem podle 

odpovědi se cítilo 23,68% (n=27) respondentů. Variantu, že nikdy se necítili nešťastně, 

vybralo celkem 16,67% (n=19) účastníků. Opověď „často“ zvolilo 15,790 (n=18) 

respondentů. Vždy se cítilo nešťastně 0,88% (n=1) respondentů, kteří označili tuto 

možnost. 
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Tab. 58: Jak často jste se cítil/a úzkostný/á? 

Odpověď:  Četnost (n) 

(n) 

Rel. četnost (v %) 

(v %) vždy  1 0,88 

často 12 10,53 

někdy  28 24,56 

zřídka  41 35,96 

nikdy 32 28,07 

Celkem:  114 100,00 

 

 Nejméně respondentů této otázky zvolilo možnost „vždy“ tj. 0,88% (n=1) 

respondentů. Často se úzkostně cítilo 10,53% (n=12) respondentů. K možnosti „někdy“ 

se vyjádřilo 24,56% (n=28) dotázaných. Zřídka se cítilo úzkostných nejvíce dotázaných, 

tj. 35,96% (n=41). Nikdy se necítilo úzkostně 28,07% (n=32) respondentů. 

 

Tab. 59: Jak často jste se cítil/a nervózní? 

Odpověď:  Četnost (n) 

(n) 

Rel. četnost (v %) 

(v %) vždy  2 1,75 

často 18 15,79 

někdy  35 30,70 

zřídka  40 35,09 

nikdy 18 15,79 

neodpověděl 1 0,88 

Celkem:  114 100,00 

 

 „Vždy“ se cítili nervózně respondenti, kterých je 1,75% (n=2). Možnost, že 

„často“ se cítili nervózně, vybralo celkem 15,79% (n=18) dotázaných. „Někdy“ se cítilo 

nervózně 30,70% (n=35) účastníků. Nervózně se „zřídka“ cítilo 35,09% (n=40) 

dotázaných. Variantu „nikdy“ zvolilo 15,79% (n=18) tázaných. Neodpovědělo celkem 

0,88% (n=1) dotázaných. 
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Tab. 60: Jak často jste se cítil/a nespokojený/á, protože jste nebyl/a ve formě? 

Odpověď:  Četnost (n) 

(n) 

Rel. četnost (v %) 

(v %) vždy  2 1,75 

často 20 17,54 

někdy  39 34,21 

zřídka  43 37,72 

nikdy 10 8,77 

Celkem:  114 100,00 

 

 Nespokojeně se „vždy“ cítilo 1,75% (n=2) respondentů. Variantu, že „často“ se 

cítili nespokojeně, protože nebyli ve formě, zvolilo 17,54% (n=20) dotázaných. Variantu 

„někdy“ vybralo celkem 34,21% (n=39) respondentů. „Zřídka“ se takto na základě 

zvolené možnosti cítilo 37,72% (n=43) dotázaných. Skupina 8,77% (n=10) oslovených 

zvolila odpověď „nikdy“. 

 

 

Tab. 61: Jak často jste pociťoval/a úzkost, kvůli tomu, jestli se Vám podaří usnout? 

Odpověď:  Četnost (n) 

(n) 

Rel. četnost (v %) 

(v %) často 10 8,77 

někdy  22 19,30 

zřídka  34 29,82 

nikdy 48 42,11 

Celkem:  114 100,00 

 

 Největší zastoupení v odpovědích bylo zvolení varianty, že 42,11% (n=48) 

oslovených nepociťovalo „nikdy“ úzkost. „Zřídka“ pociťovalo úzkost 29,82% (n=34) 

oslovených. Počet dotázaných, kteří označili možnost „někdy“ je 19,30% (n=22). Často 

pociťovalo úzkost 8,77% (n=10) respondentů. 
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Tab. 62: Jak často jste byl/a podrážděný/á, kvůli tomu, že jste se uprostřed noci 

vzbudil/a? 

Odpověď:  Četnost (n) 

(n) 

Rel. četnost (v %) 

(v %) vždy  2 1,75 

často 10 8,77 

někdy  26 22,81 

zřídka  29 25,44 

nikdy 47 41,23 

Celkem:  114 100,00 

 

 Možnost „nikdy“ byla zvolena nejpočetněji, zvolilo ji 41,23 (n=47) respondentů. 

Variantu „zřídka“ označilo celkem 25,44% (n=29) dotázaných. Možnost „někdy“ zvolilo 

22,81% (n=26) účastníků. Časté podráždění se na základě odpovědi projevilo u 8,77% 

(n=10) dotázaných. Pocit podrážděnost, kvůli tomu, že se uprostřed vzbudili „vždy“ byla 

nejmenším počtem zvolenou možností, a to 1,75% (n=2) respondenty. 

 

 

Tab. 63: Jak často jste byl/a nespokojen/a kvůli tomu, že Vám dělalo potíže znovu 

usnout uprostřed noci? 

Odpověď:  Četnost (n) 

(n) 

Rel. četnost (v %) 

(v %) často 9 7,89 

někdy  27 23,68 

zřídka  40 35,09 

nikdy 38 33,33 

Celkem:  114 100,00 

 

 Často bylo nespokojeno celkem 7,89% (n=9) respondentů. Možnost „někdy“ 

označilo 23,68% (n=27) oslovených. Variantu „zřídka“ vybralo 35,09% (n=40) 

dotázaných. Nikdy nebylo nespokojeno 33,33% (n=38) respondentů. 
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Tab. 64: Jak často jste byl/a podrážděný/á kvůli tomu, že jste se při probuzení 

necítil/a odpočnutý/á? 

Odpověď: Četnost (n)      

(n) 

Rel. četnost (v %) 

(v %) vždy 7 6,14 

často 18 15,79 

někdy 27 23,68 

zřídka 46 40,35 

nikdy 16 14,04 

Celkem: 114 100,00 

 

 Nejméně dotázaných zvolilo odpověď „vždy“, a to 6,14% (n=7). Variantu „často“ 

označilo 15,79% (n=18) respondentů. Možnost „někdy“ označilo 23,68% (n=27) 

účastníků výzkumu. Nejpočetnější skupinou respondentů byli ti, kteří označili možnost 

„zřídka“ bylo jich 40,35% (n=46). Respondenti v počtu 10,14% (n=16) se vyjádřili 

odpovědí „nikdy“. 

  

Tab. 65: Během posledních 7 dnů jsem se cítil/a unavený/á dopoledne. 

Odpověď:  Četnost (n) 

(n) 

Rel. četnost (v %) 

(v %) po celou dobu 2 1,75 

po většinu doby 12 10,53 

po určitou dobu  26 22,81 

po krátkou dobu 57 50,00 

vůbec ne  17 14,91 

Celkem:  114 100,00 

 

 Polovina účastníků 50,00% (n=57) šetření se cítila unavena v posledních 7 dnech 

dopoledne. Možnost „po určitou dobu si vybralo 22,81% (n=26) dotázaných. K možnosti 

„vůbec ne“ se vyjádřilo pozitivně 14,91% (n=17) účastníků šetření. Dotázaní, kterých 

bylo 10,53% (n=12) si vybrali variantu „po většinu doby“. Nejmenší zastoupení v počtu 

zvolených odpovědí měla možnost „po celou dobu“. 
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Tab. 66: Během posledních 7 dnů jsem se cítil/a unavený/á odpoledne. 

Odpověď:  Četnost  (n)      

(n) 

Rel. četnost (v %) 

(v %) po celou dobu 3 2,63 

po většinu doby 10 8,77 

po určitou dobu  33 28,95 

po krátkou dobu 56 49,12 

vůbec ne  12 10,53 

Celkem:  114 100,00 

 

 K odpovědi „po krátkou dobu“ se vyjádřila necelá polovina dotázaných. 

Respondenti, kterých bylo 28,95% (n=33) zvolili možnost po určitou dobu“. Na možnost 

„vůbec ne“ reagovalo pozitivně 10,53% (n=12) účastníků šetření. Časový aspekt „po 

většinu doby“ označilo 8,77% (n=10) dotázaných a nejméně byla vybrána odpověď 

s možností „po celou dobu“, vybralo ji 2,63% (n=3) dotázaných. 

 

Tab. 67: Během posledních 7 dnů jsem se cítil/a unavený/á  večer (po večeři a před 

spaním). 

Odpověď: Četnost (n)    

(n) 

Rel. četnost (v %)   

(v %) po celou dobu 4 3,51 

po většinu doby 20 17,54 

po určitou dobu  30 26,32 

po krátkou dobu 45 39,47 

vůbec ne  15 13,16 

Celkem:  114 100,00 

 

 Únavu za posledních 7 dnů po večeři a před spaním cítilo nejméně 3,51% (n=4) 

respondentů. „Po většinu“ doby ji cítilo 17,54% (n=20) účastníků šetření. Možnost „po 

určitou dobu“ zvolilo 26,32% (n=30 dotázaných). Nejvíce se dostalo variantě „po krátkou 

dobu“, a to 39,47% (n=45) respondenty. K možnosti „vůbec ne“ se pozitivně vyjádřilo 

celkem 13,16% (n=15) dotázaných. 
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Tab. 68: Během posledních 7 dnů jsem se cítil/a ne tak aktivní, jak bych chtěl/a být. 

Odpověď:  Četnost (n)       

(n) 

Rel. četnost (v %)   

(v %) po celou dobu 3 2,63 

po většinu doby 19 16,67 

po určitou dobu  38 33,33 

po krátkou dobu 32 28,07 

vůbec ne  22 19,30 

Celkem:  114 100,00 

 

 Nejvíce dotazovaných 33,33% (n=38) zvolilo možnost „po určitou dobu“. Po 

krátkou dobu si vybralo 28,07% (n=32) respondentů. Účastníci šetření v počtu 19,30% 

(n=22) označili variantu „vůbec ne“. Odpověď „po většinu dobu“ zvolilo 16,67% (n=19) 

respondentů. Nejméně dotázaných označilo možnost „po celou“ dobu, a to 2,63% (n=3). 

 

Tab. 69: Během posledních 7 dnů jsem se cítil/a vyčerpaný/á. 

Odpověď:  Četnost (n)    

(n) 

Rel. četnost (v %)  

 (v %) po celou dobu 3 2,63 

po většinu doby 12 10,53 

po určitou dobu  38 33,33 

po krátkou dobu 40 35,09 

vůbec ne  21 18,42 

Celkem:  114 100,00 

 

 Nejméně zvolenou možností respondentů je možnost „po celou dobu“, a to v počtu 

2,63% (n=3). „Po většinu doby“ si vybralo 10,53% (n=12) dotazovaných. Celkem 

33,33% (n=38) tázaných zvolilo možnost „po určitou dobu“. Nejvíce z těchto variant byla 

označována varianta „po krátkou dobu“, a to 35,09% (n=40). Odpověď „vůbec ne“ 

zvolilo 18,42% (n=21) dotazovaných. 
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Tab. 70: Během posledních 7 dnů jsem cítil/a omezení, pokud se týká pocitu radosti 

ze společenských aktivit. 

Odpověď:  Četnost (n)       

(n) 

Rel. četnost (v %)   

(v %) po celou dobu 4 3,51 

po většinu doby 9 7,89 

po určitou dobu  32 28,07 

po krátkou dobu 27 23,68 

vůbec ne  42 36,84 

Celkem:  114 100,00 

 

 Možnost „vůbec ne“ označilo celkem 36,84% (n=42) respondentů. Druhou 

nejčastěji zvolenou variantou byla varianta „po určitou dobu“ 28,07% (n=32). Odpověď 

„po krátkou dobu“ si vybralo celkem 23,68% (n=27) dotázaných. Po většinu doby zvolilo 

7,89% (n=9) tázaných a nejméně zvolenou možností byla možnost „ po celou dobu“ 

3,51% (n=4). 

 

Tab. 71: Během posledních 7 dnů jsem cítil/a omezení, pokud se týká mých 

koníčků/zábavy. 

Odpověď:  Četnost (n)       

(n) 

Rel. četnost (v %)   

(v %) po celou dobu 4 3,51 

po většinu doby 19 16,67 

po určitou dobu  25 21,93 

po krátkou dobu 37 32,46 

vůbec ne  29 25,44 

Celkem:  114 100,00 

 

 Variantu „po krátkou dobu“, která se stala nejčastěji označovanou, označilo 

celkem 32,46% (n=37) respondentů. Drhou nejčastěji označovanou odpovědí je „vůbec 

ne“, kterou zvolilo 25,44% (n=29) respondentů. „Po určitou dobu“ si vybralo celkem 

21,93% (n=25) dotázaných. Účastnící šetření v počtu 16,67% (n=19) zvolili možnost „po 

většinu doby“. Poslední možnost „po celou dobu“ označilo 3,51% (n=4) dotázaných.  
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Tab. 72: Během posledních 7 dnů jsem se cítil/a příliš unavený/á na to, abych si 

někam zašel/a. 

Odpověď:  Četnost (n)     

(n) 

Rel. četnost (v %)   

(v %) vždy  3 2,63 

často  28 24,56 

někdy 24 21,05 

zřídka 34 29,82 

nikdy  25 21,93 

Celkem:  114 100,00 

 

 Nejméně respondentů 2,63% (n=3) zvolilo odpověď „vždy“. Možnost „často“ 

byla zvolena celkem 24,56% (n=28) dotázaných. Celkem 21,05% (n=24) dotázaných 

vybralo variantu „někdy“. Možnost „zřídka“ byla zvolena jako nejpočetnější možnost, a 

to 29,82% (n=34) účastníky. K variantě „nikdy“ se přiklonilo celkem 21,93% (n=25) 

účastníků šetření. 

  

Tab. 73: Během posledních 7 dnů jsem se cítil/a méně motivovaný/á ke kontaktům s 

jinými lidmi. 

Odpověď: Četnost (n)      

(n) 

Rel. četnost (v %)   

(v %) vždy  8 7,02 

často  18 15,79 

někdy 33 28,95 

zřídka 38 33,33 

nikdy  17 14,91 

Celkem:  114 100,00 

 

 Nejvíce označovanou možností byla varianta „zřídka“ označilo ji celkem 33,33% 

(n=38) dotázaných. K variantě „někdy“ se doznalo 28,95% (n=33) účastníků šetření. 

K odpovědi často se přiklonilo 15,79% (n=18) respondentů. Odpověď „nikdy“ zvolilo 

14,91% (n=17) dotázaných. Nejméně byla označena varianta „vždy“, a to 7,02% (n=8) 

respondenty.  
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Tab. 74: Během posledních 7 dnů jsem měl/a potíže dělat věci pro svoji rodinu. 

 

Potíž dělat věci pro svoji rodinu za posledních 7 dní mělo „po celou dobu“ celkem 

3,51% (n=4) respondentů. „Po většinu doby mělo tento problém celkem 7,02% (n=8) 

dotázaných. Možnost po určitou dobu označilo 23,68% (n=27) dotázaných. Celkem 

29,82% (n=34) účastníků šetření se doznalo k možnosti „po krátkou dobu“. Největší 

zastoupení měla varianta „vůbec ne“, a to v počtu 35,96% (n=41) respondentů. 

 

Tab. 75: Během posledních 7 dnů jsem nebyl/a schopen/schopna spolupracovat se 

svoji rodinou, tak jak bych chtěl/a. 

Odpověď:  Četnost (n)      

 (n) 

Rel. četnost (v %)   

(v %) po celou dobu  5 4,39 

po většinu doby  8 7,02 

po určitou dobu  27 23,68 

po krátkou dobu  34 29,82 

vůbec ne  40 35,09 

Celkem:  114 100,00 

 

 Možnost „vůbec ne“, který byla nejpočetněji zvolena, celkem zvolilo 35,09% 

(n=40) dotázaných. „Po krátkou“ dobu si vybralo 29,82% (n=34) respondentů. Účastníci 

šetření, kterých bylo celkem 23,68% (n=27) zvolili variantu „po určitou dobu“. Celkem 

7,02% (n=8) dotázaných označilo možnost „po většinu doby“ a nejméně respondentů 

4,39% (n=5) zvolilo odpověď „po celou“ dobu. 

 

 

 

 

 

 

Odpověď:  Četnost (n)    

 (n) 

Rel. četnost (v %) 

 (v %) po celou dobu  4 3,51 

po většinu doby  8 7,02 

po určitou dobu  27 23,68 

po krátkou dobu  34 29,82 

vůbec ne  41 35,96 

Celkem:  114 100,00 
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Tab. 76: Během posledních 7 dnů jsem měl/a potíže se soustředit na věci, které jsem 

dělal/a. 

Odpověď:  Četnost (n)     

(n) 

Rel. četnost (v %)   

(v %) po celou dobu  4 3,51 

po většinu doby  6 5,26 

po určitou dobu  26 22,81 

po krátkou dobu  49 42,98 

vůbec ne  29 25,44 

Celkem:  114 100,00 

 

 Nejvíce respondenti 42,98% (n=49) označili možnost „po krátkou dobu“. 

Variantu „vůbec ne“ zvolilo celkem 25,44% (n=29) dotázaných. V počtu 22,81% % 

(n=26) dotázaných byla zvolena varianta „po určitou dobu.“ Možnost „po většinu doby“ 

si vybralo celkem 5,26% (n=6) účastníků šetření. Nejméně zvolenou možností, kterou 

zvolilo celkem 3,51% (n=4) dotázaných byla možnost „po celou dobu“.  

 

Tab. 77: Během posledních dnů jsem měl/a potíže naučit se nové věci. 

Odpověď:  Četnost (n)     

 (n) 

Rel. četnost (v %)   

(v %) po celou dobu  1 0,88 

po většinu doby  10 8,77 

po určitou dobu  19 16,67 

po krátkou dobu  39 34,21 

vůbec ne  45 39,47 

Celkem:  114 100,00 

 

 Nejméně zvolenou variantou byla varianta „po celou dobu“, a to 0,88% (n=1) 

respondenty. Možnost „po celou dobu“ zvolilo 8,77% (n=10) dotázaných. „Po určitou 

dobu“ si vybralo 16,67% (n=19) účastníků šetření. Druhou nejčastěji zvolenou položkou 

byla varianta „po krátkou dobu“, kterou označilo celkem 34,21% (n=39) respondentů. 

Nejvíce zvolenou možností byla možnost „vůbec ne“, ke které se přiklonilo 39,47% 

(n=45). 

 

 

 

 

 

 



Směnný provoz jako jeden z faktorů ovlivňující kvalitu života všeobecných sester a zdravotnických 

záchranářů pracujících v intenzivní péči ve zdravotnickém zařízení 

74 

Tab. 78: Jak jste byl/a během posledních 7 dnů spokojený/á se svoji schopností spát? 

Odpověď:  Četnost (n)     

(n) 

Rel. četnost (v %)   

(v %) velmi spokojený/á 26 22,81 

spokojený/á 28 24,56 

ani spokojený/á ani nespokojený/á 38 33,33 

nespokojený/á 17 14,91 

velmi nespokojený/á 5 4,39 

Celkem:  114 100,00 

 

 Neutrální odpověď „ani spokojený/a ani nespokojený/á“ zvolilo nejvíce 

dotázaných, a to 33,33% (n=38). Spokojených se svoji schopností spát během posledních 

7 dnů bylo celkem 24,56% (n=28) dotázaných. Celkem 22,81% (n=26) respondentů se 

vyjádřilo, že byli velmi spokojeni se svoji schopností spát, během posledních 7 dnů. 

Nespokojených bylo celkem 14,91% (n=17) dotázaných. Nejméně bylo velmi 

nespokojených, a to 4,39% (n=5) respondentů. 

 

Tab. 79: Jak jste byl/a během posledních 7 dnů spokojený/á s tím, jak odpočnutý/á 

jste se cítil/a při probuzení? 

Odpověď:  Četnost (n)      

 (n) 

Rel. četnost (v %)  

(v %) velmi spokojený/á 8 7,02 

spokojený/á 33 28,95 

ani spokojený/á ani nespokojený/á 46 40,35 

nespokojený/á 25 21,93 

velmi nespokojený/á 2 1,75 

Celkem:  114 100,00 

 

 Nejméně respondentů 1,75% (n=2) označilo možnost „velmi nespokojený/á“. 

Druhou nejméně označenou položkou je „velmi spokojený/á celkem 7,02% (n=8) 

respondenty. Nespokojených je 21,93% (n=25). Variantu „spokojený/á“ zvolilo celkem 

28,95% (n=33) dotázaných. Nejvíce byla označena neutrální varianta „ani spokojený/á 

ani nespokojený/á“, celkem 40,35% (n=46) respondenty.  

 

 

 

 

 



Směnný provoz jako jeden z faktorů ovlivňující kvalitu života všeobecných sester a zdravotnických 

záchranářů pracujících v intenzivní péči ve zdravotnickém zařízení 

75 

Tab. 80: Jak jste během posledních 7 dnů byl/a spokojený/á se svoji schopností spát, 

tak dlouho, jak jste potřeboval/a? 

Odpověď:  Četnost (n)     

 (n) 

Rel. četnost (v %)   

(v %) velmi spokojený/á 8 7,02 

spokojený/á 24 21,05 

ani spokojený/á ani nespokojený/á 39 34,21 

nespokojený/á 40 35,09 

velmi nespokojený/á 3 2,63 

Celkem:  114 100,00 

 

 Možnost „nespokojený/á“ označilo nejvíce respondentů, a to celkem 35,09% 

(n=40). Ani spokojených a ani nespokojených bylo celkem 24,21% (n=39) dotázaných. 

Variantu „spokojený/á“ vybralo 21,05% (n=24) dotázaných. Velmi nespokojených bylo 

dohromady 7,02% (n=8) účastníků šetření. Nejmenší množství odpovědí zaznamenala 

možnost „velmi nespokojený/á“, celkem 2,63% (n=3). 

 

Tab. 81: Jak jste byl/a během posledních 7 dnů spokojený/á se svoji schopnosti spát, 

aniž byste se uprostřed noci vzbudil/a? 

Odpověď:  Četnost (n)       

(n) 

Rel. četnost (v %)   

(v %) velmi spokojený/á 15 13,16 

spokojený/á 42 36,84 

ani spokojený/á ani nespokojený/á 31 27,19 

nespokojený/á 24 21,05 

velmi nespokojený/á 2 1,75 

Celkem:  114 100,00 

 

 Největší zastoupení zvolených odpovědí zaznamenala možnost „spokojený/á“, 

celkem 36,84% (n=42). Neutrální možnost zvolilo celkem 27,19% (n=31) dotázaných. 

Nespokojených bylo dohromady 21,05% (n=24) účastníků šetření. Velmi nespokojených 

13,16% (n=15) respondentů a nejméně zvolená varianta byla velmi nespokojený/á, 

celkem 1,75% (n=2) respondenty.  
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Tab. 82: Jak jste byl/a během posledních 7 dnů spokojený/á se svoji schopností 

znovu usnout, když jste se uprostřed noci probudil/a? 

Kategorie:  Četnost (n)       

(n) 

Rel. četnost (v %)   

(v %) velmi spokojený/á 25 21,93 

spokojený/á 42 36,84 

ani spokojený/á ani nespokojený/á 29 25,44 

nespokojený/á 18 15,79 

Celkem:  114 100,00 

 

 Možnost „nespokojený/á“ byla zvolena 15,79% (n=18) dotázanými. Drhou 

nejčastěji volenou variantou byla varianta „velmi spokojený/á“, kterou označilo 21,93% 

(n=25) dotázaných. Neutrální odpověď vybralo celkem 25,44% (n=29) respondentů. 

Nejvíce zvolenou možností byla možnost „spokojený/á“, celkem 36,84% (n=42). 

 

Tab. 83: Jak jste celkově spokojený/á, jak jste se cítil/a dopoledne? 

Kategorie:  Četnost (n)       

(n) 

Rel. četnost (v %)  

 (v %) velmi spokojený/á 11 9,65 

spokojený/á 50 43,86 

ani spokojený/á ani nespokojený/á 43 37,72 

nespokojený/á 10 8,77 

Celkem:  114 100,00 

 

 Možnost „spokojený/á“ zvolilo celkem 9,65% (n=11) respondentů. Necelá 

polovina účastníků šetření 43,86% (n=50) se pozitivně vyjádřila k variantě 

„spokojený/á“. Neutrální možnost zvolilo celkem 37,72% (n=43) dotázaných. A nejméně 

zvolenou variantou byla „nespokojený/á“ celkem 8,77% (n=10) respondenty. 

 

Tab. 84: Jak jste celkově spokojený/á s tím, jak jste se cítil/a odpoledne? 

Kategorie:  Četnost (n)       

(n) 

Rel. četnost (v %)   

(v %) velmi spokojený/á 9 7,89 

spokojený/á 52 45,61 

ani spokojený/á ani nespokojený/á 37 32,46 

nespokojený/á 16 14,04 

Celkem:  114 100,00 

 

 Nejméně označovanou odpovědí se stala odpověď „velmi spokojený/á 7,89% 

(n=9) respondenty. Jako druhou nejméně označovanou variantou byla varianta 

„nespokojený/á“ celkem ji označilo 14,04% (n=16) dotázaných. Neutrální volbu „ani 

spokojený/á ani nespokojený zvolilo celkem 32,46% (n=37) dotázaných. Nejvíce 
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označovanou možností byla možnost „spokojený/á“ celkem ji označilo 45,61% (n=52) 

účastníků šetření. 

 

Tab. 85: Jak jste celkově spokojený/á s tím, jak jste se cítil/a večer (po večeři před 

spaním)? 

Kategorie:  Četnost (n)       

(n) 

Rel. četnost (v %)   

(v %) velmi spokojený/á 11 9,65 

spokojený/á 46 40,35 

ani spokojený/á ani nespokojený/á 47 41,23 

nespokojený/á 10 8,77 

Celkem:  114 100,00 

 

 Variantu „nespokojený/á zvolilo celkem 8,77% (n=10) respondentů. Další 

nejméně zvolenou možností byla možnost „velmi spokojený/á“, a to v počtu 9,65% 

(n=11) účastníky šetření. Spokojených se na základě stejnojmenné odpovědi vyjádřilo 

celkem 40,35% (n=46) dotázaných. Největší zastoupení počtu zvolených odpovědí měla 

odpověď „ani spokojený/á ani nespokojený/á, celkem ji označilo 41,23% (n=47) 

respondentů. 
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3.6 Diskuze 

V této části bakalářské práce budou diskutovány výsledky vlastního šetření 

především ve vztahu k dříve stanoveným hypotézám. Vzhledem k tomu, že se 

v odborných literárních a v časopiseckých zdrojích informací nepodařilo dohledat 

relevantní dříve realizovaná šetření stejného nebo podobného desigenu, bylo upuštěno od 

komparace výsledků vlastní práce s dříve realizovanými studiemi.  

 

 

3.6.1 Zhodnocení výsledků vlastní práce ve vztahu k pracovním hypotézám  

 

V rámci této podkapitoly budou diskutovány výsledky vlastní práce ve vztahu 

k následujícím hypotézám:  

H1: Lze předpokládat, že četnosti odpovědí respondentů na jednotlivé položky 

dotazníku se nebudou statisticky významně lišit v závislosti na věku dotazovaných. 

H2: Lze očekávat, že četnosti odpovědí respondentů na jednotlivé položky 

dotazníku se nebudou statisticky významně lišit v závislosti na délce praxe účastníků 

šetření.  

H3: Lze předpokládat, že odpovědi respondentů na jednotlivé položky dotazníku 

se nebudou statisticky významně lišit v závislosti na druhu chronotypu zjištěného u 

dotazovaných (tendence k rannímu nebo večernímu typu). 

H4: Lze předpokládat, že odpovědi účastníků šetření na jednotlivé položky 

dotazníku se nebudou statisticky významně lišit v závislosti na jejich pocitu únavy během 

pracovní směny. 

H5: Lze očekávat, že odpovědi respondentů na jednotlivé položky dotazníku se 

nebudou statisticky významně lišit v závislosti na jejich pocitu únavy na konci pracovní 

směny. 

 

Vzhledem k relativně malé četnosti zkoumaného vzorku respondenů (n = 114), 

bylo nutné sloučit vybrané charakteristiky respondentů do větších, logicky uspořádaných 

skupin tak, aby bylo možné provést základní statistickou analýzu pomocí 

neparametrického statistického testu významnosti Pearsonova Chí – kvadrátu a její 

výsledky korektně interpretovat. Soubor dat (v žádné ze sledovaných charakteristik) 

nevykazoval parametry normálního rozdělení.  
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Z tohoto důvodu byl použit shora uvedený neparametrický statistický test významnosti. 

Pro vlastní statistickou analýzu byly stanoveny tyto kategorie charakterizující účastníky 

šetření:    

Z hlediska věku byl soubor respondentů rozdělen podle hodnoty mediánu na dvě 

kategorie, a to na respondenty ve věku do 34 let včetně a na respondenty ve věku 35 a 

více let. Četnost dotazovaných v obou věkových kategoriích je uvedena v následující 

tabulce. 

  

Tab. 86: Kategorie - věk 

Kategorie: Četnost (n)      

(n) 

Rel. četnost  (v %) 
Do 34 let 66 57,89 

35 let a více 48 42,11 

Celkem: 114 100,00 

 

Z hlediska doby trvání směnného provozu byli respondenti rovněž rozděleni na 

dvě skupiny a to na respondenty s praxí do 10 let a na respondenty s praxí 11 a více let. 

Četnost respondentů v obou skupinách je uvedena v tab. 87.  

  

Tab. 87: Doba trvání směnného provozu 

Kategorie:  Četnost (n)      

(n) 

Rel. četnost  (v %) 
Do 10 let 62 54,39 

11 let a více  52 36,84 

Celkem:  114 100,00 

 

 K provedení statistické analýzy bylo nutné soubor rozdělit také podle tendence 

respondentů k typickému chronotypu – tj. k rannímu nebo k večernímu typu. Četnosti 

respondentů podle těchto tendencí jsou prezentovány v tab. 88. 

 

Tab. 88: Tendence k rannímu nebo večernímu typu 

Kategorie:  Četnost (n)      

(n) 

Rel. četnost  (v %) 
Tendence k rannímu typu 61 53,51 

Tendence k večernímu typu  53 46,49 

Celkem:  114 100,00 

 

Pro statistickou analýzu bylo nutné rovněž kategorizovat odpovědi respondentů 

na položku dotazníku zjišťující pocit únavy v průběhu pracovní směny. Zde byly 

vytvořeny dvě kategorie.  
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První kategorii tvořili respondenti, kteří cítí velmi často nebo často únavu v průběhu 

pracovní směny. Druhou skupinu tvořili respondenti, kteří v průběhu pracovní směny 

únavu necítí vůbec nebo spíše výjimečně (méně často). Četnosti respondentů v obou 

skupinách jsou uvedeny v tab. 89.  

 

Tab. 89: Pocit únavy v průběhu pracovní směny 

Kategorie:  Četnost (n) Rel. četnost  (v %) 
Velmi často, často  75 65,79 

Méně často, vůbec  39 34,21 

Celkem:  114 100,00 

 

Zkoumaný vzorek respondentů bylo nutné kategorizovat také podle uváděných 

pocitů únavy na konci pracovní směny. I zde byly vytvořeny dvě skupiny dotazovaných. 

První skupina obsahovala respondenty, kteří únavu na konci pracovní směny cítí často 

nebo vždy. Ve druhé skupině byli účastníci šetření, kteří na konci pracovní směny únavu 

vůbec necítí nebo ji cítí, avšak ne vždy. Četnosti respondentů v těchto nově vytvořených 

kategoriích jsou zachyceny v následující tabulce.   

 

Tab. 90: Pocity únavy na konci pracovní směny 

Kategorie:  Četnost (n)      

(n) 

Rel.četnost  (v %) 
Vždy, často 68 59,65 

Ne vždy, vůbec  46 40,35 

Celkem:  114 100,00 

 

 V následujícím rozsáhlém tabelárním přehledu jsou prezentovány výsledky 

Pearsonova chí – kvadrátu, tedy výsledky statistického testování shora uvedených 

hypotéz. Pomocí specializovaného software STATISTICA CZ 12 bylo provedeno celkem 

425 statistických analýz. Statistická významnost byla posuzována na standardní hladině 

obvyklé pro dotazníková šetření tohoto typu, tj. na hladině 0,05.  

 Statisticky významné výsledky, tj. výsledky, u kterých je vypočítaná p hodnota 

nižší než stanovená hladina statistické významnosti 0,05, jsou v tabelárním přehledu 

označeny tučně a zároveň jsou barevně odlišeny od výsledků, které statisticky významné 

nejsou. 
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Tab. 91: Výsledky Pearsonova chí - kvadrátu 

Proměnná  v
ěk

  

d
o
b

a
 t

rv
á
n

í 
sm

ěn
n

éh
o
 

p
ro

v
o
zu

  

ra
n

n
í 

/ 
v
eč

er
n

í 
ty

p
 

p
o
ci

t 
ú

n
a
v
y
 n

a
 k

o
n

ci
 

p
ra

co
v
n

í 
sm

ěn
y
  

p
o
ci

t 
ú

n
a
v
y
 v

 p
rů

b
ěh

u
 

p
ra

co
v
n

í 
sm

ěn
y
  

Pohlaví  0,32659 0,51082 0,31564 0,54110 0,51162 

Pracovní pozice  0,57130 0,21335 0,82121 0,69710 0,91211 

Vyberte typ Vaší směnnosti  0,05520 0,09047 0,25414 0,53610 0,35266 

Jak často na sobě zpravidla cítíte únavu během směny 

v zaměstnání?  
0,09778 0,68007 0,26637 0,00000 0,00000 

Na konci směny (denní i noční služby)  0,55871 0,82167 0,16927 0,00000 0,00000 

Kdy přibližně byste vstávali, kdyby záleželo na vás?  0,00151 0,86168 0,00029 0,77218 0,77275 

Kdy přibližně byste šli spát, kdyby to záleželo jen na vás?  0,00004 0,86841 0,00006 0,32733 0,71404 

Pokud musíte vstávat v určitou dobu ráno, jak moc spoléháte na 
budík?  

0,09436 0,16495 0,27981 0,02276 0,04636 

Jak lehce ráno vstáváte? (Nejste-li vzbuzeni neočekávaně.)  0,00058 0,12608 0,00404 0,00345 0,01757 

Jak se cítíte první půlhodinu poté, co vstanete?  0,00203 0,08132 0,00012 0,00424 0,00641 

Jak velký hlad cítíte první půlhodinu poté, co vstanete?  0,04888 0,00500 0,22674 0,54533 0,28297 

První půlhodinu po vstávání ráno  0,01815 0,02961 0,00998 0,00153 0,00471 

Pokud byste druhý den měli volno, kdy byste šli spát v porovnání 
s tím, jak běžně chodíte spát?  

0,01974 0,50093 0,00439 0,21094 0,80906 

Rozhodli jste se cvičit. Přítel vám cvičení doporučí dvakrát týdně 
a nejvhodnější dobu pro něj stanoví 7. až 8. hodinu ráno Pokud 
budete uvažovat jen v rámci svých biologických hodin, jaký 

podáte výkon?  

0,00276 0,93596 0,00908 0,57296 0,66473 

V kolik hodin přibližně večer se cítíte unavení a potřebujete jít 
spát?  

0,00704 0,08426 0,00029 0,00802 0,03995 

Chcete být plně koncentrovaní a zvládnout dobře zkoušku, která 
bude náročná a potrvá 2 hodiny. Jak si naplánujete den, záleží na 
vás. S ohledem jen na vaše biologické hodiny, jaké časové 
rozmezí pro zkoušku zvolíte?  

0,00060 0,16306 0,00005 0,28681 0,20639 

Pokud půjdete spát ve 23 hodin, jak moc budete v tuto dobu 
unavení?  

0,02355 0,10908 0,01066 0,32992 0,70682 

Z nějakého důvodu jste šli spát později o několik hodin, než 
chodíte spát běžně, ale druhý den nemusíte v určitou dobu 
vstávat. Jak se to projeví?  

0,00007 0,76743 0,00016 0,60558 0,66527 

Jednu noc budete muset v rámci služby být vzhůru mezi 04 – 06 

h. Druhý den nemáte žádné povinnosti. Kterou z následujících 
možností zvolíte?  

0,16131 0,13294 0,03500 0,71310 0,71583 

Musíte 2 hodiny fyzicky těžce pracovat. Den poté máte volno. 
S ohledem jen na biologické hodiny, jaký čas zvolíte?  

0,00159 0,46308 0,00053 0,19065 0,13340 

Čeká vás fyzicky náročná práce. Přítel vám nabídne, že práci si 
můžete rozdělit během týdne na dvě samostatné hodiny. 
Nejvhodnější dobou je 22 – 23 h. S ohledem na vaše biologické 

hodiny, jak se s prací vypořádáte?  

0,00697 0,82041 0,00105 0,13723 0,54613 

Předpokládejme, že si můžete zvolit pracovní dobu. Pracovat 
budete 5 hodin denně včetně přestávek, práce vás baví a jste 
ohodnoceni podle výkonu. V jakou dobu byste přibližně začali 
pracovat?  

0,00224 0,05543 0,00012 0,53427 0,34518 

Kdy přibližně přes den se cítíte nejlépe?  0,00306 0,27362 0,00614 0,36480 0,32010 

Lidé se rozlišují na ranní a večerní typ. Který z nich jste vy?  0,00000 0,08385 0,00000 0,61323 0,33204 

Jak byste hodnotil/a kvalitu svého života?  0,21779 0,37229 0,08650 0,97656 0,86268 

Jak jste spokojen/a se svým zdravím?  0,69152 0,29446 0,47089 0,37695 0,32438 

Do jaké míry Vám bolest brání v tom, co potřebujete dělat?  0,55252 0,78064 0,23489 0,71388 0,87098 
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Jak moc potřebujete lékařskou péči, abyste mohl/a fungovat 

v každodenním životě?  
0,38657 0,31691 0,25230 0,80735 0,27013 

Jak moc Vás těší život?  0,01772 0,27519 0,00014 0,87949 0,94319 

Nakolik se Vám zdá, že Váš život má smysl?  0,85202 0,70893 0,83089 0,71817 0,63513 

Jak se dokážete soustředit?  0,97350 0,66810 0,64743 0,66769 0,57756 

Jak bezpečně se cítíte ve svém každodenním životě?  0,87172 0,13788 0,60188 0,44040 0,55723 

Jak zdravé je prostředí, ve kterém žijete?  0,66037 0,85909 0,82246 0,92109 0,94256 

Máte dost energie pro každodenní život?  0,64210 0,10815 0,02512 0,71238 0,76116 

Dokážete akceptovat svůj tělesný vzhled?  0,90908 0,68485 0,25177 0,20566 0,23922 

Máte dost peněz na uspokojení svých potřeb?  0,60247 0,83493 0,65223 0,38550 0,63484 

Máte přístup k informacím, které potřebujete pro svůj 
každodenní život?  

0,93337 0,25450 0,93959 0,48502 0,43067 

Máte možnost věnovat se svým zálibám?  0,34250 0,56459 0,37842 0,15704 0,03935 

Jak se dokážete pohybovat?  0,85562 0,12834 0,80312 0,70449 0,84284 

Jak jste spokojen/a se svým spánkem?  0,99638 0,39311 0,97643 0,11026 0,11821 

Jak jste spokojen/a se svou schopností provádět každodenní 
činnosti?  

0,78430 0,22850 0,20535 0,27885 0,55413 

Jak jste spokojen/a se svým pracovním výkonem?  0,77677 0,89746 0,37463 0,15826 0,15097 

Jak jste spokojen/a sám/sama se sebou?  0,62019 0,74105 0,06736 0,32726 0,55342 

Jak jste spokojen/a se svými osobními vztahy?  0,33613 0,48825 0,22750 0,97340 0,98342 

Jak jste spokojen/a se svým sexuálním životem?  0,24986 0,34761 0,31437 0,28301 0,12400 

Jak jste spokojen/a s podporou, kterou Vám poskytují přátelé?  0,78438 0,29557 0,88554 0,99505 0,98103 

Jak jste spokojen/a s podmínkami v místě, kde žijete?  0,40238 0,99022 0,76302 0,15466 0,31750 

Jak jste spokojena/a s dostupností zdravotní péče?  0,48198 0,79787 0,26749 0,67000 0,54566 

Jak jste spokojen/a s dopravou?  0,04717 0,88255 0,02835 0,04410 0,03777 

Jak často prožíváte negativní pocity, jako je např. rozmrzelost, 
beznaděj, úzkost nebo deprese?  

0,89964 0,35809 0,53565 0,04790 0,00858 

Jak často jste se musel/a do svých každodenních činností nutit?  0,36901 0,96301 0,19914 0,37117 0,23689 

Jak často vám dlouho trvalo dokončení každodenních činností?  0,79701 0,73927 0,79965 0,52152 0,64433 

Jak často jste měl/a pocit, že nejste schopen/a své každodenní 
činnosti vykonávat?  

0,44244 0,59796 0,41529 0,43143 0,33478 

Jak často jste odložil/a provádění svých každodenních činností?  0,61971 0,08228 0,71723 0,77516 0,92421 

Během posledních 7 dnů jsem měl/a v důsledku svého problému 
se spánkem pocit, že jsem byl/a po pracovní stránce nečinný/á.  

0,41790 0,14897 0,10047 0,66238 0,45542 

Jak často jste se cítil/a nešťastný?  0,50371 0,90251 0,08980 0,55062 0,62011 

Jak často jste se cítil/a úzkostný/á?  0,45033 0,23491 0,33702 0,17915 0,10081 

Jak často jste se cítil/a nervózní?  0,46411 0,37926 0,42930 0,73915 0,81236 

Jak často jste se cítil/a nespokojený/á, protože jste nebyl/a ve 
formě?  

0,37529 0,90824 0,02822 0,73776 0,59855 

Jak často jste pociťoval/a úzkost kvůli tomu, jestli se vám podaří 
usnout?  

0,55888 0,08771 0,27060 0,77223 0,35694 

Jak často jste byl/a podrážděný/á kvůli tomu, že jste se uprostřed 
noci vzbudil/a?  

0,44481 0,72547 0,26274 0,95440 0,93903 

Jak často jste byl/a nespokojený/á kvůli tomu, že vám dělalo 
potíže znovu usnout uprostřed noci?  

0,76634 0,52193 0,31759 0,96470 0,97313 

Jak často jste byl/a podrážděný/á kvůli tomu, že jste se při 
probuzení necítil/a odpočinutý/á?  

0,27203 0,44713 0,14247 0,26036 0,86926 

Během posledních 7 dnů jsem se cítil/a unavený/á dopoledne.  0,20859 0,19040 0,10774 0,91362 0,94522 

Během posledních 7 dnů jsem se cítil/a unavený/á odpoledne.  0,93000 0,29967 0,35866 0,53627 0,84474 

Během posledních 7 dnů jsem se cítil/a unavený/á večer (po 
večeři a před spaním).  

0,17528 0,02478 0,08562 0,54259 0,83685 

Během posledních 7 dnů jsem se cítil/a ne tak aktivní, jak bych 
chtěl/a být.  

0,93604 0,15785 0,57933 0,63727 0,51379 

Během posledních 7 dnů jsem se cítil/a vyčerpaný/á.  0,59710 0,12922 0,14120 0,32461 0,38144 
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Během posledních 7 dnů jsem cítil/a omezení, pokud se týká 

pocitu radosti ze společenských aktivit.  
0,03442 0,41471 0,01553 0,94741 0,43759 

Během posledních 7 dnů jsem cítil/a omezení, pokud se týká 
mých koníčků/zábavy.  

0,01931 0,28343 0,00659 0,84777 0,47742 

Během posledních 7 dnů jsem se cítil/a příliš unavený/á na to, 
abych si někam zašel/šla.  

0,10472 0,17030 0,04676 0,17257 0,62652 

Během posledních 7 dnů jsem se cítil/a méně motivovaný/á ke 

kontaktům s jinými lidmi.  
0,26134 0,18884 0,09115 0,72185 0,77734 

Během posledních 7 dnů jsem měl/a potíže dělat věci pro svoji 
rodinu.  

0,05302 0,10607 0,02553 0,22633 0,08853 

Během posledních 7 dnů jsem nebyl/a schopen/schopna 
spolupracovat se svojí rodinou, tak jak bych chtěl/a.  

0,50775 0,56699 0,13166 0,51727 0,28768 

Během posledních 7 dnů jsem měl/a potíže se soustředit na věci, 

které jsem dělal/a.  
0,56408 0,23443 0,13889 0,88256 0,93550 

Během posledních 7 dnů jsem měl/a potíže zapamatovat si určité 
věci.  

0,85360 0,19051 0,39191 0,20126 0,04927 

Během posledních 7 dnů jsem měl/a potíže naučit se nové věci.  0,26246 0,04029 0,42808 0,17207 0,12131 

Jak jste byl/a během posledních 7 dnů spokojený/á se svoji 
schopností spát?  

0,39329 0,87328 0,41673 0,45332 0,27950 

Jak jste byl/a během posledních 7 dnů spokojený/á s tím, jak 
odpočinutý/á jste se cítil/a při probuzení?  

0,23560 0,45756 0,03198 0,04494 0,11411 

Jak jste se během posledních 7 dnů spokojený/á se svoji 
schopností spát, tak dlouho, jak jste potřeboval/a?  

0,52549 0,71491 0,65999 0,16502 0,27027 

Jak jste byl/a během posledních 7 dnů spokojený/á se svoji 
schopností spát, aniž byste se uprostřed noci vzbudil/a?  

0,95479 0,68526 0,63143 0,29849 0,66048 

Jak jste byl/a během posledních 7 dnů spokojený/á se svoji 
schopností znovu usnout, když jste se uprostřed noci probudil/a?  

0,97434 0,53373 0,70891 0,54261 0,68576 

Jak jste celkově spokojený/á s tím, jak jste se cítil/a dopoledne?  0,71091 0,19419 0,12341 0,01165 0,01310 

Jak jste celkově spokojený/á s tím, jak jste se cítil/a odpoledne?  0,95577 0,24395 0,57745 0,20896 0,17763 

Jak jste celkově spokojený/á s tím, jak jste se cítil/a večer (po 

večeři před spaním)?  
0,81711 0,62678 0,78531 0,70128 0,58621 

 

Ze shora uvedeného tabelárního přehledu vyplývají ve vztahu k dříve stanoveným 

pracovním hypotézám následující závěry:  

 

H1: Lze předpokládat, že četnosti odpovědí respondentů na jednotlivé položky 

dotazníku se nebudou statisticky významně lišit v závislosti na věku dotazovaných. 

 

S odkazem na provedenou statistickou analýzu vlastních dat lze konstatovat, že se 

u většiny položek dotazníku nevyskytuje statisticky významný rozdíl v distribuci 

odpovědí respondentů mezi jednotlivé proměnné v závislosti na jejich věku. Výjimky 

byly zaznamenány u položek:   

  

„Kdy přibližně byste vstávali, kdyby záleželo na vás?“    (p=0,00151) 

„Kdy přibližně byste šli spát, kdyby to záleželo jen na vás?“   (p=0,00004) 

„Jak lehce ráno vstáváte? (Nejste-li vzbuzeni neočekávaně.)“   (p=0,00058) 

„Jak se cítíte první půlhodinu poté, co vstanete?“     (p=0,00203) 

„Jak velký hlad cítíte první půlhodinu poté, co vstanete?“   (p=0,04888) 
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„První půlhodinu po vstávání ráno.“       (p=0,01815) 

„V kolik hodin přibližně večer se cítíte unavení a potřebujete jít spát?“  (p=0,00704) 

„Pokud půjdete spát ve 23 hodin, jak moc budete v tuto dobu unavení?“  (p=0,02355) 

„Z nějakého důvodu jste šli spát později o několik hodin, než chodíte spát běžně, ale 

druhý den nemusíte v určitou dobu vstávat. Jak se to projeví?“   (p=0,00007) 

„Musíte 2 hodiny fyzicky těžce pracovat. Den poté máte volno. S ohledem jen na 

biologické hodiny, jaký čas zvolíte?“      (p=0,00159) 

„Čeká vás fyzicky náročná práce. Přítel vám nabídne, že práci si můžete rozdělit během 

týdne na dvě samostatné hodiny. Nejvhodnější dobou je 22 – 23 h. S ohledem na vaše 

biologické hodiny, jak se s prací vypořádáte?“     (p=0,00697) 

„Předpokládejme, že si můžete zvolit pracovní dobu. Pracovat budete 5 hodin denně 

včetně přestávek, práce vás baví a jste ohodnoceni podle výkonu. V jakou dobu byste 

přibližně začali pracovat?“        (p=0,00224) 

„Kdy přibližně přes den se cítíte nejlépe?“      (p=0,00306) 

„Lidé se rozlišují na ranní a večerní typ. Který z nich jste vy?“   (p=0,00000) 

„Jak moc Vás těší život?“        (p=0,01772) 

„Jak jste spokojen/a s dopravou?“       (p=0,04717) 

„Během posledních 7 dnů jsem cítil/a omezení, pokud se týká pocitu radosti  

ze společenských aktivit.“        (p=0,03442) 

„Během posledních 7 dnů jsem cítil/a omezení, pokud se týká mých koníčků/zábavy.“  

          (p=0,01931) 

 

Kromě těchto 18 výjimek (z celkem 85 položek dotazníku), lze konstatovat, že 

věk účastníků šetření zásadně neovlivnil jejich odpovědi na jednotlivé položky dotazníku.  

 

Pro každou testovanou položku dotazníku byla pomocí statistického software 

STATISTICA CZ 12 vytvořena vícerozměrná kontingenční tabulka tak jako 

v následujícím příkladě, ve kterém tabulka zachycuje odpovědi respondentů na otázku 

zjišťující jejich únavu v první půlhodině po probuzení.  
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Tab. 92: Jak se cítíte první půlhodinu poté, co vstanete? 

 

p = 0,0203 

 

Z tabelárního přehledu vyplývá, že 30 min. po probuzení trpí ospalostí více 

respondenti ve věku do 34 let (cca 77 % respondentů). U dotazovaných ve věku 35 a více 

let to bylo pouze cca 64 % účastníků šetření v této věkové skupině. Na základě výsledků 

statistické analýzy lze konstatovat, že vlastním šetřením byl zjištěn statisticky významný 

rozdíl mezi četnostmi odpovědí na položku zjišťující ospalost do 30 min. po probuzení a 

věkem respondentů v tom smyslu, že pocity ospalosti statisticky častěji uvedli mladší, 

než starší účastníci šetření. Pokud bychom stanovili operacionalizované hypotézy k této 

statistické analýze, museli bychom přijmout alternativní hypotézu, která vyjadřuje 

statisticky významný rozdíl mezi sledovanými proměnnými.  

 

H2: Lze očekávat, že četnosti odpovědí respondentů na jednotlivé položky 

dotazníku se nebudou statisticky významně lišit v závislosti na délce praxe účastníků 

šetření.  

S odkazem na provedenou statistickou analýzu (viz. tab. 91), lze konstatovat, že 

odpovědi respondentů, se u převážně většiny položek dotazníku neliší v závislosti na 

délce praxe účastníků šetření. S výjimkou níže uvedených položek dotazníku (n = 4), lze 

tuto hypotézu s platností pro vlastní soubor respondentů a použitou metodu šetření 

přijmout:  

Jak se cítíte první 

půlhodinu poté, co 

vstanete? 

Pozorované četnosti 

Věk do 34 let včetně Věk 35let a více 
Řádkové 

součty 

ospalá/ý 24 4 28 

Sloupc. četn. 36,36% 8,33%  

Řádk. četn. 85,71% 14,29%  

mírně ospalý/á 27 24 51 

Sloupc. četn. 40,91% 50,00%  

Řádk. četn. 52,94% 47,06%  

celkem svěží 13 13 26 

Sloupc. četn. 19,70% 27,08%  

Řádk. četn. 50,00% 50,00%  

svěží 2 7 9 

Sloupc. četn. 3,03% 14,58%  

Řádk. četn. 22,22% 77,78%  

Sloupce celk. 66 48 114 
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„Jak velký hlad cítíte první půlhodinu poté, co vstanete?“  (p=0,00500) 

„První půlhodinu po vstávání ráno.“       (p=0,02961) 

„Během posledních 7 dnů jsem se cítil/a unavený/á večer (po večeři a před spaním).“ 

         (p=0,02478) 

„Během posledních 7 dnů jsem měl/a potíže naučit se nové věci.“ (p=0,04029) 

 

H3: Lze předpokládat, že odpovědi respondentů na jednotlivé položky dotazníku 

se nebudou statisticky významně lišit v závislosti na druhu chronotypu zjištěného u 

dotazovaných (tendence k rannímu nebo večernímu typu).  

 

S odkazem na výsledky statistického testování (viz. tab. 91), lze konstatovat, že 

se odpovědi respondentů, u převážné většiny položek dotazníku, neliší v závislosti na 

druhu jejich chronotypu (tj. na tendenci k rannímu nebo večernímu typu). Stejně jako 

v předchozím případě, lze hypotézu s platností pro vlastní soubor respondentů a použitou 

metodu přijmout, avšak s výjimkou následujících položek (n = 16), u kterých byly 

zjištěny statisticky významné rozdíly:  

 

„Kdy přibližně byste vstávali, kdyby záleželo na Vás?“    (p=0,00029) 

„Kdy přibližně byste šli spát, kdyby to záleželo jen na Vás?“  (p=0,00006) 

„Jak lehce ráno vstáváte?“ (Nejste-li vzbuzeni neočekávaně).  (p=0,00404) 

„Jak se cítíte první půlhodinu poté, co vstanete?“    (p=0,00012) 

„První půlhodinu po vstávání ráno.“      (p=0,00998) 

„Pokud byste druhý den měli volno, kdy byste šli spát v porovnání s tím, jak běžně 

chodíte spát?“         (p=0,00439) 

„V kolik hodin přibližně večer se cítíte unavení a potřebujete jít spát?“ (p=0,00029) 

„Pokud půjdete spát ve 23 hodin, jak moc budete v tuto dobu unavení?“ (p=0,01066) 

„Z nějakého důvodu jste šli spát později o několik hodin, než chodíte spát běžně, ale 

druhý den nemusíte v určitou dobu vstávat. Jak se to projeví?“  (p=0,00016) 

„Předpokládejme, že si můžete zvolit pracovní dobu. Pracovat budete 5 hodin denně 

včetně přestávek, práce vás baví a jste ohodnoceni podle výkonu. V jakou dobu byste 

přibližně začali pracovat?“       (p=0,00012) 

„Kdy přibližně přes den se cítíte nejlépe?“     (p=0,00614) 

„Lidé se rozlišují na ranní a večerní typ. Který z nich jste vy?“  (p=0,00000) 

„Jak moc Vás těší život?“       (p=0,00014) 
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„Jak jste spokojen/a s dopravou?“      (p=0,02835) 

 „Během posledních 7 dnů jsem měl/a potíže dělat věci pro svoji rodinu“. (p=0,02553) 

„Jak jste byl/a během posledních 7 dnů spokojený/á s tím, jak odpočinutý/á jste se cítil/a 

při probuzení?“        (p=0,03198) 

 

 V následující vícerozměrné kontingenční tabulce jsou zachyceny odpovědi 

respondentů na otázku zjišťující únavu po dobu prvních 30 minut po probuzení 

v závislosti na jejich chronotypu.  

Tab. 93: První půlhodinu po vstávání ráno (únava) 

 

Statistickou analýzou shora prezentovaných dat byla vypočtena p hodnota 

0,00998. To znamená, že byl zaznamenán statisticky významný rozdíl mezi odpověďmi 

respondentů zjišťující přítomnost únavy do půl hodiny po probuzení a jejich tendencí 

k rannímu nebo k večernímu chronotypu v tom smyslu, že účastníci šetření tendující 

k večernímu typu častěji uváděli pocit únavy (cca v 79 %) než účastnící šetření blížící se 

rannímu chronotypu, kteří pocity únavy uváděli pouze v cca 52 %. Zjištěný cca 27% 

rozdíl je statisticky významný na hladině 0,05.  

 

 

 

 

První půlhodinu po vstávání ráno: 
Pozorované četnosti 

Tendence 

k večernímu typu 

Tendence 

k rannímu typu 

Řádkové 

součty 

cítíte velkou únavu 13 5 18 

Sloupc. četn. 24,53% 8,20%  

Řádk. četn. 72,22% 27,78%  

cítíte mírnou únavu 29 27 56 

Sloupc. četn. 54,72% 44,26%  

Řádk. četn. 51,79% 48,21%  

jste celkem svěží 10 25 35 

Sloupc. četn. 18,87% 40,98%  

Řádk. četn. 28,57% 71,43%  

jste velmi svěží 1 4 5 

Sloupc. četn. 1,89% 6,56%  

Řádk. četn. 20,00% 80,00%  

Sloupce celk. 53 61 114 
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H4: Lze předpokládat, že odpovědi účastníků šetření na jednotlivé položky 

dotazníku se nebudou statisticky významně lišit v závislosti na jejich pocitu únavy 

během pracovní směny. 

 

S odkazem na provedenou statistickou analýzu (viz. tab. 91), lze konstatovat, že 

se odpovědi respondentů, se u převážné většiny položek dotazníku neliší v závislosti na 

pocitu únavy účastníků šetření na konci pracovní směny. S výjimkou níže uvedených 

položek dotazníku, lze hypotézu s platností pro vlastní soubor respondentů a použitou 

metodiku přijmout.  

 

„Pokud musíte vstávat v určitou dobu ráno, jak moc spoléháte na budík?“ (p=0,02276) 

„Jak lehce ráno vstáváte? (Nejste-li vzbuzeni neočekávaně.)“  (p=0,00345) 

„V kolik hodin přibližně večer se cítíte unavení a potřebujete jít spát?“ (p=0,00802) 

 

H5: Lze očekávat, že odpovědi respondentů na jednotlivé položky dotazníku se 

nebudou statisticky významně lišit v závislosti na jejich pocitu únavy na konci pracovní 

směny. 

 

I v tomto případě lze, s odkazem na provedenou statistickou analýzu (viz. tab. 91), 

konstatovat, že se odpovědi respondentů, u převážné většiny položek dotazníku, neliší 

v závislosti na pocitu únavy respondentů na konci pracovní směny. Statisticky významné 

rozdíly byly zaznamenány pouze u dvou položek dotazníku:  

 

„V kolik hodin přibližně večer se cítíte unavení a potřebujete jít spát?“ (p=0,03995) 

 „Jak často prožíváte negativní pocity, jako je např. rozmrzelost, beznaděj, úzkost nebo 

deprese?“         (p=0,00858) 

 

 Na závěr této části diskuse je nutné zdůraznit, že ne všechny výsledky statistické 

analýzy lze z důvodu nerovnoměrné distribuce dat korektně interpretovat. Nelze proto 

vyloučit, že pokud bude obdobné šetření provedeno u početnějšího souboru respondentů, 

budou výsledky statistické analýzy odlišné od těch, které jsou prezentovány v této práci.  
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3.6.2 Porovnání výsledků s dříve realizovanými studiemi  

Analýzou dostupných literárních a časopiseckých zdrojů informací nebyl zjištěn 

výzkum, jehož výsledky by bylo možné použít pro komparaci s výsledky vlastního 

šetření.  

Dříve realizované studie měly natolik odlišný design, že by porovnání jejich 

závěrů s výsledky vlastního šetření nepřineslo korektní výsledky. Z tohoto důvodu bylo 

upuštěno od komparace výsledků vlastní práce se závěry obdobných, dříve realizovaných 

studií.  
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ZÁVĚR  

Záměrem předložené bakalářské práce bylo zjistit, zda a případně do jaké míry, 

ovlivňuje výkon práce ve směnném provozu kvalitu spánku respondentů a také jak se 

zmíněná kvalita spánku odráží v celkovém hodnocení kvality života účastníků šetření. 

K naplnění tohoto záměru práce byly stanoveny následující cíle:  

1. Přinést základní přehled teoretických poznatků z dříve realizovaných studií 

souvisejících s řešeným tématem práce.  

2. Cílové skupině sester a zdravotnických záchranářů zadat standardizované 

dotazníky k získání informací nezbytných k naplnění záměru práce.  

3. Získaná data utřídit, vyhodnotit a statisticky zpracovat.  

4. Interpretovat výsledky vlastní práce a porovnat je s výsledky dříve realizovaných 

studií na stejné nebo obdobné téma. 

V obecné rovině lze konstatovat, že cíle práce byly splněny a podařilo se rovněž naplnit 

i vlastní záměr práce, tj. zjistit, zda směnný provoz  ovlivňuje kvalitu spánku a přeneseně 

i kvalitu života zdravotnických pracovníků. Pouze u čtvrtého cíle práce se nepodařilo 

porovnat výsledky vlastní práce s dříve realizovanými studiemi na stejné nebo obdobné 

téma, neboť se v dostupných literárních a časopiseckých zdrojích informací nenachází 

komparovatelné studie obdobného zaměření nebo studie se stejným nebo alespoň 

podobným výzkumným designem.  

 

Výsledky vlastní výzkumné studie, jejíž podstata spočívala v dotazníkovém šetření 

provedeném u respondentů/tek pracujících v intenzivní péči ve třech pražských 

zdravotnických zařízeních, jsou souhrnně prezentovány v rozsáhlých tabelárních 

přehledech zařazených v kapitole výsledky práce. Výsledky vlastní práce byly statisticky 

testovány s využitím neparametrického statistického testu významnosti Pearsonova Chí 

– kvadrátu s cílem zjistit, zda se odpovědi respondentů statisticky významně liší podle 

jejich věku, délky praxe ve směnném provozu, tendenci k chronotypu a k výskytu pocitů 

únavy v průběhu a  na konci pracovní směny.  

 

Bylo identifikováno několik statisticky významných rozdílů v distribuci odpovědí na 

jednotlivé položky dotazníků v závislosti na věku účastníků šetření. Statisticky významné 

rozdíly byly zjištěny například u položky zjišťující, kdy by dotazovaní vstávali, pokud by 

to záviselo na nich.  
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Mladší respondenti častěji uváděli pozdější časy vstávání, než starší účastníci šetření (p 

= 0,00151) a naopak, pokud by to záleželo na nich samotných, chodili by spát později, 

než starší respondenti ve věku 35+ (p =0,00004). Zajímavý výsledek byl zaznamenán 

např. u položky zjišťující snadnost ranního vstávání při normálním probuzení. 

Zde se negativně vyjádřilo statisticky významně více respondentů ve věku do 34 let 

včetně, než v případě starších účastníků šetření (p = 0,00058). Pozoruhodné výsledky 

byly zaznamenány v odpovědi na otázku „Předpokládejme, že si můžete zvolit pracovní 

dobu. Pracovat budete 5 hodin denně včetně přestávek, práce vás baví a jste ohodnoceni 

podle výkonu. V jakou dobu byste přibližně začali pracovat?“ Více respondentů do 34 let 

by chtělo pracovat mezi 09:00 a 14:00 hodinou, starší účastníci šetření by byli ochotni 

začít pracovat dříve (p = 0,00224). Mladší účastníci šetření se sami častěji zařazovali mezi 

večerní typy než starší účastníci šetření. Dotazovaní ve věku do 34 let včetně, také častěji 

pozitivně odpovídali na otázku „Jak Vás baví život?“, než starší účastníci šetření (p = 

0,01772).  

 

Z dotazníkového šetření vyplynul také statisticky významný rozdíl v četnosti odpovědí 

na položku zjišťující obtíže při učení v posledních sedmi dnech. Obtíže tohoto typu častěji 

odmítli respondenti s praxí delší než 10 let, než účastníci šetření s kratší praxí (p = 

0,04029).  

 

Respondenti tendující k večernímu chronotypu, u položky zjišťující „Jak lehce ráno 

vstáváte? (Nejste-li vzbuzeni neočekávaně)“ častěji volili odpovědi vyjadřující obtíže při 

vstávání, než respondenti tendující k rannímu typu. Všechny položky, u kterých byl 

zjištěn statisticky významný rozdíl v odpovědích v souvislosti s tendencí respondentů 

k příslušnému chronotypu, odpovídají typické charakteristice ranního nebo večerního 

typu. Na již zmíněnou otázku „Předpokládejme, že si můžete zvolit pracovní dobu. 

Pracovat budete 5 hodin denně včetně přestávek, práce Vás baví a jste ohodnoceni podle 

výkonu. V jakou dobu byste přibližně začali pracovat?“ nepřekvapivě večerní typy 

dotazovaných častěji volily pozdější pracovní dobu (14:00 – 19:00 hod.) než ranní typy 

(p = 0,0012).  

 

Při vstávání se častěji spoléhají na budík dotazovaní, kteří jsou vždy nebo často unavení 

na konci pracovní směny než respondenti, kteří únavu nepociťují v takové intenzitě.  
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I v tomto případě jsou rozdíly v odpovědích statisticky významné (p = 0,02276). Obdobné 

výsledky byly zjištěny také u položek „Jak lehce ráno vstáváte? (Nejste-li vzbuzeni 

neočekávaně.)“ (p = 0,00345). Negativní pocity, jako je např. rozmrzelost, beznaděj, 

úzkost nebo deprese častěji prožívají respondenti, kteří jsou vždy nebo často unaveni na 

konci pracovní směny, než ti, kteří únavu vnímají méně intenzivně nebo vůbec (p = 

0,04790). Tyto negativní prožitky častěji uváděli respondenti, kteří na sobě velmi často 

nebo často cítí únavu nejen po skončení pracovní směny, ale i v jejím průběhu (0,03777). 

 

Z hlediska kvality života nebyly zaznamenány významně negativní četnosti odpovědi 

respondentů na jednotlivé položky dotazníku a také nebyla zaznamenána vyšší četnost 

položek, u kterých byl zaznamenán statisticky významný rozdíl ve vztahu ke shora 

uvedeným proměnným. Tendence k horším odpovědím u respondentů do 34 let včetně a 

s praxí s kratší 10ti let může nasvědčovat skutečnosti, že si tyto skupiny respondentů 

dosud nenašly kompenzační mechanismy související s narušenou pravidelností spánku 

z důvodu práce ve směnném provozu a lze předpokládat, že starší účastníci šetření a 

respondenti s delší praxí již tyto mechanismy našli a úspěšně je používají.  

 

K vlastnímu výzkumnému šetření bych rád dodal, že má omezenou platnost na použitou 

metodiku i výzkumný vzorek dotazovaných. Nebylo úkolem (ani zadáním) bakalářské 

práce indexovat kvalitu života respondentů, ale posoudit, jak se nepravidelnost spánku 

související se směnným režimem odráží v odpovědích respondentů na jednotlivé položky 

dotazníku kvality života. Identifikace konkrétních negativně prožívaných oblastí má větší 

význam, než indexace celkové kvality života respondentů.  

 

V rámci dotazníkového šetření bylo sebráno velké množství dat a provedeno velké 

množství statistických analýz, které nelze v plném rozsahu v bakalářské práci popsat a 

interpretovat. Z tohoto důvodu se chci problematice věnovat i nadále, výsledky vlastního 

šetření dopracovat a vhodnou formou prezentovat odborné veřejnosti.  

 

Závěrem bych rád zdůraznil, že záměrem bakalářské práce nebylo detailním způsobem 

popsat a vysvětlit řešenou problematiku, ale nastínit řešený problém a alespoň z části 

identifikovat oblasti lidského života, které nepravidelný spánek související se směnným 

provozem negativně ovlivňuje. Zda a jak se tento úmysl podařilo naplnit, ponechám na 

posouzení laskavého čtenáře.         
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Příloha A: dotazník  

Vážená paní/slečno, vážený pane, 

jmenuji se David Kučera, jsem studentem 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy oboru 

Všeobecná sestra. 

Prosím Vás o vyplnění dotazníku.  

Dotazník se zaměřuje na výzkum vlivu směnného provozu na kvalitu života 

zdravotnických pracovníků, a to všeobecných sester a zdravotnických záchranářů 

pracujících ve zdravotnickém zařízení. Dotazníkové šetření probíhá anonymně. Po 

vyplnění dotazníku jej vložte, prosím, do připravené obálky. Každá obálka je určena pro 

jeden dotazník, tak aby byla řádně zachována anonymita a intimita Vašich odpovědí.  

Vaše vyjádření subjektivních pocitů a faktů na základě zvolených odpovědí napomůže 

k tomu, aby zdravotnictví bylo vnímáno a respektováno jako jedna z důležitých a 

potřebných složek pro dnešní společnost. 

Pokyny pro vyplnění jsou vždy předepsány před každou části dotazníku. 

Získaná data a další informace z tohoto dotazníku budou použity výhradně pro 

zpracování bakalářské práce.  

Děkuji za Váš čas a ochotu podílet se na tomto výzkumu.  

 

A) Prosím, označte vždy jen jednu odpověď, popř. dopište číslovku. 

 

B) Pohlaví:  

1. muž 

2. žena  

C) Věk: 

___ roků. 

 

D) Kolik roků pracujete ve směnném provozu?  

 ___měsíců/let (nehodící se seškrtněte) 

 

E) Pracovní pozice: 

1. všeobecná sestra se specializací 

2. všeobecná sestra bez specializace 

3. zdravotnický záchranář  

4. praktická sestra  
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F) Vyberte typ Vaší směnnosti: 

1. 12-ti hodinové směny, denní a noční služby  

2. 12-ti hodinové směny, jen denní služby 

3. 12-ti hodinové směny, jen noční služby 

4. jiné  

G) Jak často na sobě zpravidla cítíte únavu během směny v zaměstnání? 

1. velmi často  

2. často  

3. méně často  

4. únava se u mě neprojevuje v zaměstnání 

H) Na konci směny (denní i noční služby):  

1. jsem vždy unavený/á a vyčerpaný/á 

2. jsem často unavený/á a vyčerpaný/á 

3. nejsem vždy unavený/á a vyčerpaný/á  

4. nejsem vůbec unavený/á a vyčerpaný/á  

 

CH) Kompozitní škála ranních a večerních typů 

Prosím, označte vždy jen jednu variantu (kroužkem čísla v závorce), která nejvíce 

odpovídá skutečnosti.  

 

I) Kdy přibližně byste vstávali, kdyby záleželo na vás?  

[5] 05:00 – 06:30 h   

[4] 06:30 – 07:45 h  

[3] 07:45 – 09:45 h  

[2] 09:45 – 11:00 h  

[1] 11:00 – 12:00 h  

 

J) Kdy přibližně byste šli spát, kdyby to záleželo jen na vás?  

[5] 20:00 – 21:00 h  

[4] 21:00 – 22:15 h  

[3] 22:15 – 00:30 h 

[2] 00:30 – 01:45 h  

[1] 01:45 – 03:00 h 

 

K) Pokud musíte vstávat v určitou dobu ráno, jak moc spoléháte na budík?  

[4] vůbec  

[3] téměř ne  

[2] někdy 

[1] hodně  

L) Jak lehce ráno vstáváte? (Nejste-li vzbuzeni neočekávaně.) 

[1] velmi obtížně  

[2] poměrně těžce  

[3] celkem snadno  

[4] velmi snadno  
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M) Jak se cítíte první půlhodinu poté, co vstanete?  

[1] ospalá/ý 

[2] mírně ospalý/á 

[3] celkem svěží  

[4] svěží  

 

N) Jak velký hlad cítíte první půlhodinu poté, co vstanete? 

[1] nemám hlad 

[2] mírný hlad 

[3] mám hlad 

[4] mám velký hlad  

 

O) První půlhodinu po vstávání ráno: 

[1] cítíte velkou únavu  

[2] cítíte mírnou únavu  

[3] jste celkem svěží  

[4] jste velmi svěží  

 

P) Pokud byste druhý den měli volno, kdy byste šli spát v porovnání s tím, jak běžně 

chodíte spát? 

[4] později ne 

[3] méně než o hodinu později  

[2] o 1 – 2 hodiny později  

[1] o více než 2 hodiny později  

 

 

Q) Rozhodli jste se cvičit. Přítel vám cvičení doporučí dvakrát týdně a nejvhodnější 

dobu pro něj stanoví 7. až 8. hodinu ráno Pokud budete uvažovat jen v rámci svých 

biologických hodin, jaký podáte výkon?  

[4] budete v dobré kondici  

[3] podáte přijatelný výkon  

[2] cvičení bude obtížné  

[1] cvičení bude pro vás velmi náročné  

 

R) V kolik hodin přibližně večer se cítíte unavení a potřebujete jít spát?  

[5] 20:00 – 21:00 h 

[4] 21:00 – 22:15 h 

[3] 22:15 – 00:45 h 

[2] 00:45 – 02:00 h 

[1] 02:00 – 03:00 h 

 

S) Chcete být plně koncentrovaní a zvládnout dobře zkoušku, která bude náročná a 

potrvá 2 hodiny. Jak si naplánujete den, záleží na vás. S ohledem jen na vaše 

biologické hodiny, jaké časové rozmezí pro zkoušku zvolíte? 

[6] 08 – 10 h 

[4] 11 – 13 h 

[2] 15 – 17 h 

[0] 19 – 21 h 
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T) Pokud půjdete spát ve 23 hodin, jak moc budete v tuto dobu unavení?  

[0] nebudu  

[2] trochu  

[3] celkem dost  

[5] hodně  

 

U) Z nějakého důvodu jste šli spát později o několik hodin, než chodíte spát běžně, 

ale druhý den nemusíte v určitou dobu vstávat. Jak se to projeví?  

[4] vzbudím se v podobnou dobu a neusnu  

[3] vzbudím se v podobnou dobu a budu malátný/á 

[2] vzbudím se v podobnou dobu a znovu usnu  

[1] vzbudím se později, než běžně vstávám  

 

V) Jednu noc budete muset v rámci služby být vzhůru mezi 04 – 06 h. Druhý den 

nemáte žádné povinnosti. Kterou z následujících možností zvolíte?  

[1] nepůjdu si lehnut, dokud mi neskončí služba 

[2] zdřímnu si před a po službě  

[3] dobře se vyspím před službou a zdřímnu si po skončení  

[4] budu spát jen před službou  

 

W) Musíte 2 hodiny fyzicky těžce pracovat. Den poté máte volno. S ohledem jen na 

biologické hodiny, jaký čas zvolíte?  

[4] 8 – 10 h 

[3] 11 – 13 h 

[2] 15 – 17 h 

[1] 19 – 21 h 

 

X) Čeká vás fyzicky náročná práce. Přítel vám nabídne, že práci si můžete rozdělit 

během týdne na dvě samostatné hodiny. Nejvhodnější dobou je 22 – 23 h. S ohledem 

na vaše biologické hodiny, jak se s prací vypořádáte?  

[1] bez problémů 

[2] přijatelně  

[3] obtížně  

[4] velmi obtížně  

 

Y) Předpokládejme, že si můžete zvolit pracovní dobu. Pracovat budete 5 hodin 

denně včetně přestávek, práce vás baví a jste ohodnoceni podle výkonu. V jakou 

dobu byste přibližně začali pracovat?  

[5] 5hodinová pracovní doba začínající v 05 – 08 h 

[4] 5hodinová pracovní doba začínající v 08 – 09 h 

[3] 5hodinová pracovní doba začínající v 09 – 14 h 

[2] 5hodinová pracovní doba začínající v 14 – 17 h 

[1] 5hodinová pracovní doba začínající v 17 – 04 h 

 

Z) Kdy přibližně přes den se cítíte nejlépe?  

[5] 05 – 08 h 

[4] 08 – 10 h 

[3] 10 – 17 h 

[2] 17 – 22 h 

[1] 22 – 05 h 
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AA) Lidé se rozlišují na ranní a večerní typ. Který z nich jste vy?  

[6] jednoznačně ranní  

[4] spíše ranní než večerní  

[2] spíše večerní než ranní  

[1] určitě večerní typ  

 

 

AB) Kvalita života – dotazník Světové zdravotnické organizace  

Tento dotazník zjišťuje, jak vnímáte kvalitu svého života, zdraví a ostatních životních 

oblastí. Odpovězte, prosím, na všechny otázky. Pokud si nejste jist/a, jak na nějakou 

otázku odpovědět, vyberte prosím jednu odpověď, která se Vám zdá nejvhodnější. Často 

to bývá to, co Vás napadne jako první.  

Berte přitom v úvahu, jak běžně žijete, své plány, radosti i starosti. Ptáme se na Váš život 

za poslední dva týdny. Máme tedy na mysli poslední dva týdny. 

Přečtěte si, prosím, každou otázku, zhodnoťte své pocity a zakroužkujte u každé 

otázky to číslo stupnice, které nejlépe vystihuje Vaši odpověď.  

 

AC) Jak byste hodnotil/a kvalitu svého života?  

[1] velmi špatná  

[2] špatná  

[3] ani špatná ani dobrá  

[4] dobrá  

[5] velmi dobrá  

 

AD) Jak jste spokojen/a se svým zdravím?  

[1] velmi nespokojen/a 

[2] nespokojen/a 

[3] ani spokojen/a ani nespokojen/a 

[4] spokojen/a 

[5] velmi spokojen/a 

 

Následující otázky zjišťují, jak moc jste během posledních dvou týdnů prožíval/a určité 

věci. 

AE) Do jaké míry Vám bolest brání v tom, co potřebujete dělat?  
[1] vůbec ne 

[2] trochu 

[3] středně 

[4] hodně 

[5] maximálně  

 

AF) Jak moc potřebujete lékařskou péči, abyste mohl/a fungovat v každodenním 

životě? 

[1] vůbec ne 

[2] trochu 

[3] středně 

[4] hodně 

[5] maximálně  
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AG) Jak moc Vás těší život?  

[1] vůbec ne 

[2] trochu 

[3] středně  

[4] hodně  

[5] maximálně  

 

AH) Nakolik se Vám zdá, že Váš život má smysl?  

[1] vůbec ne 

[2] trochu 

[3] středně 

[4] hodně  

[5] maximálně  

 

ACH) Jak se dokážete soustředit?  

[1] vůbec ne 

[2] trochu 

[3] středně  

[4] hodně  

[5] maximálně  

 

AI) Jak bezpečně se cítíte ve svém každodenním životě?  

[1] vůbec ne 

[2] trochu 

[3] středně 

[4] hodně  

[5] maximálně  

 

AJ) Jak zdravé je prostředí, ve kterém žijete?  

[1] vůbec ne 

[2] trochu 

[3] středně 

[4] hodně 

[5] maximálně  

 

Následující otázky zjišťují, v jakém rozsahu jste dělal/a nebo mohl/a provádět určité 

činnosti v posledních dvou týdnech.  

 

AK) Máte dost energie pro každodenní život?  

[1] vůbec ne 

[2] spíše ne 

[3] středně  

[4] většinou ano 

[5] zcela  
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AL) Dokážete akceptovat svůj tělesný vzhled?  

[1] vůbec ne 

[2] spíše ne 

[3] středně  

[4] většinou ano 

[5] zcela  

 

AM) Máte dost peněz na uspokojení svých potřeb? 

[1] vůbec ne 

[2] spíše ne 

[3] středně  

[4] většinou ano 

[5] zcela  

 

AN) Máte přístup k informacím, které potřebujete pro svůj každodenní život?  

[1] vůbec ne 

[2] spíše ne 

[3] středně  

[4] většinou ano 

[5] zcela  

 

AO) Máte možnost věnovat se svým zálibám?  

[1] vůbec ne  

[2] spíše ne 

[3] středně  

[4] většinou ano 

[5] zcela  

 

AP) Jak se dokážete pohybovat?  

[1] velmi špatně  

[2] špatně  

[3] ani špatně ani dobře  

[4] dobře  

[5] velmi dobře  

 

Další otázky se zaměřují na to, jak jste byl/a šťastný/á nebo spokojený/á s různými 

oblastmi svého života v posledních dvou týdnech.  

 

AQ) Jak jste spokojen/a se svým spánkem?  

[1] velmi nespokojen/a 

[2] nespokojen/a 

[3] ani spokojen/a ani nespokojen/a  

[4] spokojen/a  

[5] velmi spokojen/a  
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AR) Jak jste spokojen/a se svou schopností provádět každodenní činnosti?  

[1] velmi nespokojen/a 

[2] nespokojen/a 

[3] ani spokojen/a ani nespokojen/a  

[4] spokojen/a  

[5] velmi spokojen/a  

 

AS) Jak jste spokojen/a se svým pracovním výkonem?  

[1] velmi nespokojen/a 

[2] nespokojen/a 

[3] ani spokojen/a ani nespokojen/a  

[4] spokojen/a  

[5] velmi spokojen/a  

 

AT) Jak jste spokojen/a sám/sama se sebou?  

[1] velmi nespokojen/a 

[2] nespokojen/a 

[3] ani spokojen/a ani nespokojen/a  

[4] spokojen/a  

[5] velmi spokojen/a  

 

AU) Jak jste spokojen/a se svými osobními vztahy?  

[1] velmi nespokojen/a 

[2] nespokojen/a 

[3] ani spokojen/a ani nespokojen/a  

[4] spokojen/a  

[5] velmi spokojen/a  

 

AV) Jak jste spokojen/a se svým sexuálním životem?  

[1] velmi nespokojen/a 

[2] nespokojen/a 

[3] ani spokojen/a ani nespokojen/a  

[4] spokojen/a  

[5] velmi spokojen/a  

 

AW) Jak jste spokojen/a s podporou, kterou Vám poskytují přátelé?  

[1] velmi nespokojen/a 

[2] nespokojen/a 

[3] ani spokojen/a ani nespokojen/a  

[4] spokojen/a  

[5] velmi spokojen/a  

 

AX) Jak jste spokojen/a s podmínkami v místě, kde žijete?  

[1] velmi nespokojen/a 

[2] nespokojen/a 

[3] ani spokojen/a ani nespokojen/a  

[4] spokojen/a  

[5] velmi spokojen/a  
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AY) Jak jste spokojena/a s dostupností zdravotní péče?  

[1] velmi nespokojen/a 

[2] nespokojen/a 

[3] ani spokojen/a ani nespokojen/a  

[4] spokojen/a  

[5] velmi spokojen/a  

 

AZ) Jak jste spokojen/a s dopravou?  

[1] velmi nespokojen/a 

[2] nespokojen/a 

[3] ani spokojen/a ani nespokojen/a  

[4] spokojen/a  

[5] velmi spokojen/a  

 

Následující otázka se týká toho, jak často jste prožíval/a určité věci během dvou týdnů.  

 

BA) Jak často prožíváte negativní pocity, jako je např. rozmrzelost, beznaděj, úzkost 

nebo deprese?  

[1] nikdy 

[2] někdy 

[3] středně  

[4] celkem často  

[5] neustále  

 

Stupnice vlivu spánku  

Účelem tohoto dotazníku je zjistit, jaký vliv měl váš problém se spánkem na váš život a 

jak jste se cítil/a během posledních 7 dnů. Termín „problém se spánkem“ označuje 

v celém dotazníku potíže se spánkem, které vedou k pocitu únavy při probuzení. Každou 

otázku si prosím pečlivě přečtěte a odpovězte na ni pokud možno co nejupřímněji.  

 

Každodenní činnosti: 

BB) Jak často jste se musel/a do svých každodenních činností nutit? 

[1] vždy  

[2] často 

[3] někdy  

[4] zřídka  

[5] nikdy 

 

BC) Jak často vám dlouho trvalo dokončení každodenních činností?  

[1] vždy  

[2] často 

[3] někdy  

[4] zřídka  

[5] nikdy 
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BD) Jak často jste měl/a pocit, že nejste schopen/a své každodenní činnosti 

vykonávat?  

[1] vždy  

[2] často 

[3] někdy  

[4] zřídka  

[5] nikdy 

 

BE) Jak často jste odložil/a provádění svých každodenních činností?  

[1] vždy  

[2] často 

[3] někdy  

[4] zřídka  

[5] nikdy 

 

BF) Během posledních 7 dnů jsem měl/a v důsledku svého problému se spánkem pocit, 

že jsem byl/a po pracovní stránce nečinný/á. 

[1] po celou dobu 

[2] po většinu doby 

[3] po určitou dobu  

[4] po krátkou dobu 

[5] vůbec ne  

 

Vliv na pocity během dne: 

Odpovězte, prosím na následující otázky. Pomůžete nám tak pochopit, jak váš problém 

se spánkem ovlivnil to, jak jste se cítil/a během posledních 7 dnů.  

BG) Jak často jste se cítil/a nešťastný?  

[1] vždy  

[2] často 

[3] někdy  

[4] zřídka  

 

[5] nikdy 

BH) Jak často jste se cítil/a úzkostný/á?  

[1] vždy  

[2] často 

[3] někdy  

[4] zřídka  

[5] nikdy 

 

BCH) Jak často jste se cítil/a nervózní?  

[1] vždy  

[2] často 

[3] někdy  

[4] zřídka  

[5] nikdy 
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BI) Jak často jste se cítil/a nespokojený/á, protože jste nebyl/a ve formě?  

[1] vždy  

[2] často 

[3] někdy  

[4] zřídka  

[5] nikdy 

 

Vliv na pocity během noci: 

Odpovězte, prosím na následující otázky. Pomůžete nám tak pochopit, jak váš problém 

se spánkem ovlivnil to, jak jste se cítil/a během posledních 7 dnů.  

 

BJ) Jak často jste pociťoval/a úzkost kvůli tomu, jestli se vám podaří usnout?  

[1] vždy  

[2] často 

[3] někdy  

[4] zřídka  

[5] nikdy 

 

BK) Jak často jste byl/a podrážděný/á kvůli tomu, že jste se uprostřed noci 

vzbudil/a?  

[1] vždy  

[2] často 

[3] někdy  

[4] zřídka  

[5] nikdy 

 

BL) Jak často jste byl/a nespokojený/á kvůli tomu, že vám dělalo potíže znovu 

usnout uprostřed noci?  

[1] vždy  

[2] často 

[3] někdy  

[4] zřídka  

[5] nikdy 

 

BM) Jak často jste byl/a podrážděný/á kvůli tomu, že jste se při probuzení necítil/a 

odpočinutý/á?  

[1] vždy  

[2] často 

[3] někdy  

[4] zřídka  

[5] nikdy 

 

Únava: 

Odpovězte, prosím na následující otázky. Pomůžete nám tak pochopit, jak váš problém 

se spánkem ovlivnil míru energie, kterou jste měl/a, a jak unavený/á jste se cítil/a během 

posledních 7 dnů. 
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BN) Během posledních 7 dnů jsem se cítil/a unavený/á dopoledne.  

[1] po celou dobu 

[2] po většinu doby 

[3] po určitou dobu  

[4] po krátkou dobu 

[5] vůbec ne  

 

BO) Během posledních 7 dnů jsem se cítil/a unavený/á odpoledne. 

[1] po celou dobu 

[2] po většinu doby 

[3] po určitou dobu  

[4] po krátkou dobu 

[5] vůbec ne  

BP) Během posledních 7 dnů jsem se cítil/a unavený/á večer (po večeři a před 

spaním). 

[1] po celou dobu 

[2] po většinu doby 

[3] po určitou dobu  

[4] po krátkou dobu 

[5] vůbec ne  

 

BQ) Během posledních 7 dnů jsem se cítil/a ne tak aktivní, jak bych chtěl/a být.  

[1] po celou dobu 

[2] po většinu doby 

[3] po určitou dobu  

[4] po krátkou dobu 

[5] vůbec ne  

 

BR) Během posledních 7 dnů jsem se cítil/a vyčerpaný/á.  

[1] po celou dobu 

[2] po většinu doby 

[3] po určitou dobu  

[4] po krátkou dobu 

[5] vůbec ne  

 

Vliv na vztahy s lidmi a aktivity: 

Odpovězte, prosím na následující otázky. Pomůžete nám tak pochopit, jak váš problém 

se spánkem ovlivnil váš společenský život, volnočasové aktivity a vztahy během 

posledních 7 dnů. 

 

BS) Během posledních 7 dnů jsem cítil/a omezení, pokud se týká pocitu radosti ze 

společenských aktivit.  

[1] po celou dobu 

[2] po většinu doby 

[3] po určitou dobu  

[4] po krátkou dobu 

[5] vůbec ne  
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BT) Během posledních 7 dnů jsem cítil/a omezení, pokud se týká mých 

koníčků/zábavy. 

[1] po celou dobu 

[2] po většinu doby 

[3] po určitou dobu  

[4] po krátkou dobu 

[5] vůbec ne  

 

BU) Během posledních 7 dnů jsem se cítil/a příliš unavený/á na to, abych si někam 

zašel/šla. 

[1] vždy  

[2] často  

[3] někdy 

[4] zřídka 

[5] nikdy  

 

BV) Během posledních 7 dnů jsem se cítil/a méně motivovaný/á ke kontaktům 

s jinými lidmi.  

[1] vždy  

[2] často  

[3] někdy 

[4] zřídka 

[5] nikdy  

 

BW) Během posledních 7 dnů jsem měl/a potíže dělat věci pro svoji rodinu.  

[1] po celou dobu  

[2] po většinu doby  

[3] po určitou dobu  

[4] po krátkou dobu  

[5] vůbec ne  

 

BX) Během posledních 7 dnů jsem nebyl/a schopen/schopna spolupracovat se svojí 

rodinou, tak jak bych chtěl/a.  

[1] po celou dobu  

[2] po většinu doby  

[3] po určitou dobu  

[4] po krátkou dobu  

[5] vůbec ne  

 

Duševní únava:  

Odpovězte, prosím na následující otázky. Pomůžete nám tak pochopit, jak váš problém 

se spánkem ovlivnil vaše soustředění, paměť a vaši schopnost přemýšlet během 

posledních 7 dnů 
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BY) Během posledních 7 dnů jsem měl/a potíže se soustředit na věci, které jsem 

dělal/a.  

[1] po celou dobu  

[2] po většinu doby  

[3] po určitou dobu  

[4] po krátkou dobu  

[5] vůbec ne  

 

BZ) Během posledních 7 dnů jsem měl/a potíže zapamatovat si určité věci.  

[1] po celou dobu  

[2] po většinu doby  

[3] po určitou dobu  

[4] po krátkou dobu  

[5] vůbec ne  

CA) Během posledních 7 dnů jsem měl/a potíže naučit se nové věci.  

[1] po celou dobu  

[2] po většinu doby  

[3] po určitou dobu  

[4] po krátkou dobu  

[5] vůbec ne  

 

Spokojenost se spánkem: 

Odpovězte, prosím na následující otázky. Pomůžete nám tak pochopit, jak jste byl/a 

během posledních 7 dnů spokojen/a.  

 

CB) Jak jste byl/a během posledních 7 dnů spokojený/á se svoji schopností spát?  

[1] velmi spokojený/á 

[2] spokojený/á 

[3] ani spokojený/á ani nespokojený/á 

[4] nespokojený/á 

[5] velmi nespokojený/á 

 

CC) Jak jste byl/a během posledních 7 dnů spokojený/á s tím, jak odpočinutý/á jste 

se cítil/a při probuzení?  

[1] velmi spokojený/á 

[2] spokojený/á 

[3] ani spokojený/á ani nespokojený/á 

[4] nespokojený/á 

[5] velmi nespokojený/á 

 

CD) Jak jste se během posledních 7 dnů spokojený/á se svoji schopností spát, tak 

dlouho, jak jste potřeboval/a?  

[1] velmi spokojený/á 

[2] spokojený/á 

[3] ani spokojený/á ani nespokojený/á 

[4] nespokojený/á 

[5] velmi nespokojený/á 
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CE) Jak jste byl/a během posledních 7 dnů spokojený/á se svoji schopností spát, aniž 

byste se uprostřed noci vzbudil/a?  

[1] velmi spokojený/á 

[2] spokojený/á 

[3] ani spokojený/á ani nespokojený/á 

[4] nespokojený/á 

[5] velmi nespokojený/á 

 

CF) Jak jste byl/a během posledních 7 dnů spokojený/á se svoji schopností znovu 

usnout, když jste se uprostřed noci probudil/a?  

[1] velmi spokojený/á 

[2] spokojený/á 

[3] ani spokojený/á ani nespokojený/á 

[4] nespokojený/á 

[5] velmi nespokojený/á 

 

CG) Jak jste celkově spokojený/á s tím, jak jste se cítil/a dopoledne?  

[1] velmi spokojený/á 

[2] spokojený/á 

[3] ani spokojený/á ani nespokojený/á 

[4] nespokojený/á 

[5] velmi nespokojený/á 

 

CH) Jak jste celkově spokojený/á s tím, jak jste se cítil/a odpoledne?  

[1] velmi spokojený/á 

[2] spokojený/á 

[3] ani spokojený/á ani nespokojený/á 

[4] nespokojený/á 

[5] velmi nespokojený/á 

 

CCH) Jak jste celkově spokojený/á s tím, jak jste se cítil/a večer (po večeři před 

spaním)?  

[1] velmi spokojený/á 

[2] spokojený/á 

[3] ani spokojený/á ani nespokojený/á 

[4] nespokojený/á 

[5] velmi nespokojený/á 
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Příloha B: Dotazník světové zdravotnické organizace – kvality života (WHOQOL – 

BREF)  
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Příloha D: Žádost o povolení dotazníkového šetření  
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Příloha C: Dotazník stupnice vlivu spánku (Sleep impact scale) 
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Příloha D: Žádost o dotazníkové šetření  
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Příloha E: Žádost o dotazník Kvality života (WHOQOL – BREF) 
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Příloha F: Písemný souhlas prostřednictvím e-meilu + zaslání originálního 

dotazníku kvality života Světové zdravotnické organizace (WHOQOL – BREF)  

 

 


