
Příloha č. 1: Žádost o udělení souhlasu s výzkumem 

Vážená paní XY 

Ředitelka/náměstkně pro ošetřovatelskou péči 

 

                        ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU S VÝZKUMEM 

 

Vážená paní ředitelko/ náměstkyně pro ošetřovatelskou péči, 

dovoluji si Vás tímto oslovit a požádat o povolení k provedení výzkumného šetření ve Vaší 

nemocnici pro moji diplomovou práci. 

Moje diplomová práce se zabývá vzděláváním všeobecných sester v intenzivní péči. Hlavním 

cílem práce bude zjistit motivaci sester ke specializačnímu vzdělání v intenzivní péči a dílčím 

cílem bude zjistit, jestli jsou sestry motivovány k celoživotnímu vzdělávání. Kvantitativní 

výzkumné šetření bude probíhat pomocí dotazníků vlastní konstrukce. Šetření bude realizováno 

v populaci všeobecných sester pracujících na JIP a ARO. 

Pokud budete mít zájem, mohu Vám výsledky zmiňovaného výzkumu poskytnout. 

Děkuji Vám za laskavé vyřízení mojí žádosti. 

Ivana Klozová 

studentka NMgr. 1. LF UK obor Intenzivní péče 

Email: ivca.235@seznam.cz 

 

V Praze 20. 12. 2018 

 

 

mailto:ivca.235@seznam.cz


Příloha č. 2: Dotazník  

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

chtěla bych Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku. Jsem studentkou navazujícího 

magisterského studia na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, obor Intenzivní péče. 

Dotazník bude sloužit jako podklad pro vypracování diplomové práce nazvané: „Vzdělávání 

sester v intenzivní péči“. Dotazník je anonymní a dobrovolný, zabere Vám zhruba 10-20 minut 

času a jeho vyplněním souhlasíte s účastí ve výzkumu. 

Předem Vám velice děkuji za Váš čas a ochotu věnované vyplnění dotazníku.  

S poděkováním studentka Ivana Klozová, Email: ivca.235@seznam.cz 

Pokyny pro vyplnění dotazníku: 

1. Dotazník je anonymní, proto neuvádějte své jméno ani konkrétní pracoviště. 

2. Odpovídejte pravdivě na všechny otázky. 

3. Označte kroužkem vždy jen jednu odpověď. 

 

1. Jaké je vaše pohlaví? 

a) žena 

  b) muž 

 

2. Jaká je délka vaší praxe? 

a) do 1 roku 

b) 1-5 let 

c)  6-10 let 

  d) 11- 20let 

            e) více než 20 let 

 

3. Jaký je váš věk? 

a) do 25 let 

b) 26–30 let 

c) 31–40 let 

d) 41–50 let 

e) 51 – více let     

 

4. Na jakém pracovišti pracujete? 

a) ARO (anesteziologicko-resuscitační oddělení) 

b) JIP (jednotka intenzivní péče) 

 

5. Jaké je vaše nejvyšší vzdělání 

a) SZŠ 

b) VOŠ 

c) SZŠ + specializační studium  

d) VOŠ + specializační studium 

e) VŠ 
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f) VŠ + specializační studium intenzivní péče 

g) jiné (uveďte) 

 

6. Domníváte se, že je vysokoškolské vzdělávání v intenzivní péči pro sestry důležité? 

           a) ano 

           b) spíše ano  

           c) nevím  

           d) spíše ne 

           e) ne 

 

7. Co je podle Vás přínosem vysokoškolského studia? 

          a) uznání kvalifikace v zemích Evropské unie 

          b) společenská prestiž 

          c) výuka angličtiny v ošetřovatelství 

          d) získání akademického titulu 

          e) jiné (uveďte) 

 

8. Uvádějte důvody, které vás vedly (případně by vedly) ke studiu na vysoké škole? 

         a) zvýšení kvalifikace 

         b) touha po kariérním postupu 

         c) postup do vyšší platové třídy 

         d) požadavek zaměstnavatele 

         e) chci jít pracovat do zahraničí 

         f) touha po vysokoškolském vzdělání 

         g) vysoká škola pro mne mnoho znamená 

         h) specializované vzdělání a titul 

        ch) o studium na vysoké škole nemám zájem 

i)jiné (uveďte) 

 

9. Jak nahlížíte na specializační studium intenzivní péče? 

         a) je důležité  

         b) je přínosné a dostatečné 

         c) je kvalitní v teoretické rovině 

         d) je kvalitní v oblasti praktické výuky  

         e) je zdlouhavé, náročné na čas 

         f) není nutné 

         g) jiné (uveďte) 

 

 

 

 

 

 



10. Po jak dlouhé době po nástupu na pracoviště intenzivní péče nebo anesteziologicko-

resuscitační péče, je podle vás vhodné si specializované vzdělání v intenzivní péči doplnit? 

          a) zahájit studium ihned po nástupu na specializované pracoviště 

          b) zahájit studium do dvou let po nástupu na specializované pracoviště 

          c) zahájit studium do čtyř let 

          d) zahájit po více než čtyřech letech 

          e) jiné (uveďte) 

 

11. Které důvody vás motivovaly (případně by motivovaly) ke specializačnímu studiu 

v intenzivní péči?  

        a) ucelené vzdělání 

        b) uznání od zaměstnavatele 

        c) srovnatelné postavení se sestrami v Evropské unie 

        d) lepší finanční situace 

        e) lepší postavení v kolektivu 

        f) povýšení 

        g) uznání a respekt v kolektivu 

        h) chci ještě pokračovat v dalším studiu 

      ch) vlastní prestiž, možnost seberealizace 

        i) zdokonalení vlastní práce 

        j) jiné (uveďte)       

 

12. Jaké specializační vzdělávání v intenzivní péči preferujete? 

         a) vysokoškolské studium intenzivní péče  

         b) specializační studium (tzv. ARIP) 

         c) obě výše jmenované mají stejnou úroveň 

         d) nejvhodnější je specializované studium na vyšší odborné škole 

         e) jiné (uveďte) 

 

13. Myslíte, že by celoživotní vzdělávání sester v intenzivní péči mělo být povinné? 

          a) ano 

          b) spíše ano 

          c) nevím 

          d) spíše ne 

          e) ne 

 

14. Jaké aspekty případně znesnadňují vaše celoživotní vzdělávání? 

          a) nedostatečné finanční ohodnocení 

          b) nadměrně přesčasových hodin 

          c) vysoké pracovní vytížení 

          d) nepříznivá rodinná situace 

          e) zaučování nových pracovníků 

          f) malý zájem zaměstnavatele 

          g) na vzdělání nemám dostatek času 



          h) jiné (uveďte) 

15. Bylo by pro vás období bez vzdělávání obdobím demotivace a stagnace v osobním a 

odborném rozvoji v intenzivní péči? 

           a) ano 

           b) spíše ano 

           c) nevím 

           d) spíše ne 

           e) ne 

            

16. Jaký máte názor na zkrácenou verzi studia tzv. 4+1(po novelizaci zákona 96/2004 Sb. 

zákonem 201/2017Sb.) 

a) souhlasím s tímto typem vzdělávání 

b) spíše souhlasím 

c) žádný 

            d) spíše nesouhlasím 

            e) nesouhlasím s tímto vzděláváním 

 

17. Po zrušení kreditního systému vzdělávání sester se chcete sám/sama i nadále aktivně 

vzdělávat (účastnit se odborných konferencí a seminářů, e-learningové studium…)? 

           a) ano 

           b) spíše ano 

           c) nevím 

           d) spíše ne 

           e) ne 

            

18. Jak nahlížíte na celoživotní vzdělávání pro sestry? 

          a) je nezbytné pro každou sestru 

          b) není potřebné u všech sester 

          c) je důležité u vedoucích pracovníků 

          d) mělo by být pouze dobrovolné 

          e) mělo by být finančně oceněno 

          f) mělo by být zdarma  

          g) mělo by být rozmanitější 

          h) jiné (uveďte)   

 

19. Jaký preferujete způsob dalšího vzdělávání v intenzivní péči v rámci celoživotního 

vzdělávání? 

            a) e-learning 

b) školení organizované zaměstnavatelem 

c) certifikované kurzy 

d) další specializační vzdělávání 

e) tematické simulační situace 

f) odborné konference a semináře 

           g) jiné (uveďte) 



 

20. Jaké školení o nejnovějších doporučeních v intenzivní péči v rámci celoživotního 

vzdělávání bylo pro vás nejvíce přínosné? 

a) stomie 

b) hojení chronických ran v intenzivní péči 

c) sepse 

d) péče o dialyzovaného nemocného 

e) péče o port 

f) péče o Broviac katetr 

g) péče o CŽK (centrální žilní katetr) 

h) péče o intubovaného nemocného 

          ch) péče o nemocného s hrudní drenáží 

            i) základy hodnocení křivek EKG pro nelékaře 

j) KPR (kardiopulmonální resuscitace) v postupech 

           k) péče o nemocného s V. A. C. systémem (podtlaková drenáž) 

           l) komunikace s umírajícím nemocným 

         m) jiné (uveďte)   

21. Jakým způsobem jste informován/a o nabídce možností dalšího vzdělávání 

v intenzivní péči v rámci celoživotního vzdělávání? 

a) sleduji aktivně sám/a 

  b) informuji se na svém pracovišti 

  c) upozorní mne nadřízený 

   d) sleduji nabídku v médiích 

    e) nechávám si zasílat nabídky e-mailem 

            f) u zaměstnavatele 

            g) jiné (uveďte) 

 

22. Jak získáváte informace o inovacích v ošetřovatelských postupech v intenzivní péči 

v rámci celoživotního vzdělávání? 

  a) sleduji v odborné literatuře 

  b) informuji se v elektronických informačních zdrojích 

   c) informuji se na odborných seminářích, konferencích 

  d) získávám na odborných stážích v České republice 

   e) sleduji na webových stránkách odborných společností 

    f) nacházím v odborných časopisech 

   g) jiné (uveďte) 

 

23. Jaké kurzy v rámci celoživotního vzdělávání byste měl/a zájem absolvovat? 

           a) rozšířený kurz EKG  

           b) mentorský  

           c) perioperační péče 

           d) manažerský 

           e) v oblasti práva v intenzivní péči 

           f) inovativní postupy kardiopulmonální resuscitaci 



           g) kanylace radiální arterie 

           h) jiné (uveďte) 

 

24. Co Vás motivuje k celoživotnímu vzdělávání v intenzivní péči. 

            a) podpora zaměstnavatele 

            b) získávání aktuálních informací v ošetřovatelských postupech 

            c) praktický nácvik 

            d) možnost ohodnocení od zaměstnavatele 

            e) získávání novinek v oblasti ošetřovatelské péče 

            f) možnost veřejně vystupovat 

            g) možnost setkávání s kolegy/kolegyněmi 

            h) možnost prezentovat svůj názor/návrh 

           ch) nic mne nemotivuje 

             i) jiné (uveďte) 

 

25. Jak vnímáte svoji práci v intenzivní péči? 

  a) velice pozitivně   

b) spíše pozitivně 

c) tato práce mne naplňuje 

d) jsem celkem spokojená/ý 

e) negativně  

f) je to práce jako každá jiná            

  g) většinou negativně   

           h) práce mne nenaplňuje     

         ch) nemohu jednoznačně říci 

i) jiné (uveďte) 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 3: Diplom 

                  

Obrázek 1: Diplom 

 
Zdroj: HOVORKOVÁ, Nicole. Historie a současnost kritické a intenzivní péče. České Budějovice, 

2016. Bakalářská práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Vedoucí práce PhDr. Andrea 

Hudáčková, Ph.D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 4: Alena Stárková-Palečková 

Obrázek 2: Alena Stárková-Palečková 

 
Zdroj: HOVORKOVÁ, Nicole. Historie a současnost kritické a intenzivní péče. České Budějovice, 2016. 

Bakalářská práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Vedoucí práce PhDr. Andrea 

Hudáčková, Ph.D. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha   č. 5: Podrobnější analýza 

 

Tabulka 62: Podrobnější analýza 

PRAXE VĚK VZDĚLÁNÍ POČET 

RESPONDENTŮ 

do 1 roku 26-30 let vysoká škola 1 

 

 

 

 

 

 

1-5 let 

 

 

 

 

 

 

do 25 let 

střední zdravotní škola 2 

střední zdravotní škola a specializační 

studium 

1 

vyšší odborná škola 1 

 

vysoká škola 1 

 

 

26-30 let 

střední zdravotní škola a specializační 

studium 

2 

vyšší odborná škola 6 

vysoká škola 1 

vysoká škola a specializační studium 1 

41-50 let střední zdravotní škola 1 

 

 

 

 

 

 

6-10 let 

do 25 let střední zdravotní škola a specializační 

studium 

1 

 

 

 

26-30 let 

střední zdravotní škola 1 

střední zdravotní škola a specializační 

studium 

1 

vyšší odborná škola a specializační 

studium 

8 

vysoká škola 2 

vysoká škola a specializační studium 5 

 

31-40 let 

vyšší odborná škola a specializační 

studium 

1 

vysoká škola 1 

 

 

 

 

 

11-20 let 

 

26-30 let 

vyšší odborná škola a specializační 

studium 

15 

vysoká škola a specializační studium 10 

 

 

 

 

31-40 let 

střední zdravotní škola a specializační 

studium 

1 

vyšší odborná škola 

 

1 

vyšší odborná škola a specializační 

studium 

 

14 

 

vysoká škola a specializační studium 

 

2 

 



 

 

 

 

 

 

více než 20 

let 

31-40 let střední zdravotní škola a specializační 

studium 

3 

 

 

 

41-50 let 

střední zdravotní škola 3 

střední zdravotní škola a specializační 

studium 

8 

vyšší odborná škola a specializační 

studium 

1 

vysoká škola a specializační studium 2 

jiné 1 

 

51 a více let 

střední zdravotní škola 1 

střední zdravotní škola a specializační 

studium 

1 

vysoká škola a specializační studium 2 

Zdroj: vlastní zpracování 

                       

 

 

 

 

 

 


