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ABSTRAKT 

Pro svou diplomovou práci jsem si zvolila tématiku vzdělávání sester v intenzivní péči. 

V oblasti sesterského vzdělávání bylo nutné reagovat na nové trendy v Evropské unii.  

V posledních letech se situace na poli vzdělávání v mnohém změnila. Zákon č. 201/2017 
Sb. přinesl novinku v tom, že byl zrušen kreditní systém vzdělávání a z tohoto důvodu je 

možné usuzovat, že tím motivace sester ke vzdělávání mohla poklesnout. 

Teoretická část popisuje historii intenzivní péče ve světě a v České republice. Zmíněna je 

historie vzdělávání sester v intenzivní péči a historie specializačního vzdělávání sester 

v České republice. V další kapitole je poukázáno na současnou situaci intenzivní péče, 

požadavky na kvalifikační vzdělání všeobecné sestry a kompetence sestry specialistky.  

Avizovány jsou možnosti vzdělávání v intenzivní péči v současné době včetně 

celoživotního vzdělávání. Nedílnou součástí je kapitola motivace.  

Hlavním cílem mojí diplomové práce bylo zjistit motivaci sester ke specializačnímu 

vzdělávání v intenzivní péči. V dílčím cíli jsem poté mapovala motivaci sester se nadále 

vzdělávat v rámci celoživotního vzdělávání.  

Zvoleny byly výzkumné otázky:  

 

1.Jaký náhled mají samy sestry z intenzivní péče na specializační vzdělání?  

2.Jsou sestry pracující na intenzivní péči dostatečně motivovány k dalšímu celoživotnímu 

vzdělávání? 

3.Jaký typ celoživotního vzdělávání sestry v intenzivní péči preferují? 

4.Je dostatečná podpora ze strany zaměstnavatele k dalšímu vzdělávání? 

 

Pro výzkumné šetření jsem zvolila metodu kvantitativního šetření pomocí dotazníků 

vlastní konstrukce, které probíhalo v populaci sester pracujících v intenzivní péči v pražské 

fakultní nemocnici a ve středočeské nemocnici městského typu. Dotazníkového šetření se 

účastnilo 102 respondentů. Výsledky šetření z obou typů nemocnic byly navzájem 

porovnány.  

Z výzkumného šetření, které probíhalo během ledna a února 2019 vyplynulo, že sestry 

považují specializační vzdělání za důležité a přínosné, ukázalo se, že sestry nebyly 

dostatečně motivovány se celoživotně vzdělávat, nejvíce preferovaným typem vzdělání 

bylo specializační studium a sestry z obou nemocnic neměly dostatečnou podporu od 

zaměstnavatele k dalšímu vzdělávání. 

Získaná data z výzkumného šetření bych chtěla poskytnout vedení nemocnice. Výsledky 

šetření by mohly přispět k cílenější motivaci zaměstnavatelů v celoživotním vzdělávání pro 



sestry, a tím se zasadit o co nejvyšší kvalitu péče. Další možností je publikovat data na 

seminářích, či konferencích. 

Klíčová slova: intenzivní péče, specializační vzdělávání, motivace, sestra  



ABSTRACT 

For my diploma thesis I chose the topic of education of nurses in intensive care. In the field 

of nursing education, it was necessary to respond to new trends in the European Union. In 

recent years, the situation in the field of education has changed in many ways. Act No. 

201/2017 Coll. it has brought a novelty that the credit system of education has been 

abolished and it is therefore possible to conclude that the motivation of nurses to education 

may have fallen. 

The theoretical part describes the history of intensive care in the world and in the Czech 

Republic. Mentioned is the history of nursing education in intensive care and the history of 

nursing education in the Czech Republic. The next chapter points to the current situation of 

intensive care, the requirements for qualification education of a nurse and the competence 

of a nurse specialist. The possibilities of intensive care education, including lifelong 

learning, are being announced. An integral part is the motivation chapter. 

The main aim of my thesis was to find out the motivation of nurses to specialize in 

intensive care. Subsequently, I then mapped the nurses' motivation to continue their 

education in lifelong learning. 

Research questions were chosen: 

1.What preview do nurses themselves have from intensive care to specialized education? 

2. Are intensive care nurses sufficiently motivated to further lifelong learning? 

3.What type of lifelong learning do nurses in intensive care prefer? 

4. Is there sufficient support from the employer for further education? 

 

For the research I chose the method of quantitative investigation using the own 

construction questionnaires, which took place in the population of nurses working in 

intensive care in the Prague Teaching Hospital and in the Central Bohemian hospital of the 

city type. 102 respondents participated in the questionnaire survey. The results of 

investigations from both types of hospitals were compared. 

The research carried out in January and February 2019 showed that nurses considered 

specialized education, which is considered a specialized study and nurses from both 

hospitals. employer for further education. 

I would like to provide the hospital management with the data obtained from the research. 

The results of the survey could contribute to a more targeted motivation of employers in 

lifelong learning for nurses and thus strive for the highest quality of care. Another option is 

 



to publish data in seminars or conferences. 

Key words: intensive care, specialization education, motivation, nurse 
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Úvod 

V oblasti medicíny a s tím spojené ošetřovatelské péče se vyvíjí vše velkou rychlostí, jak 

snad není patrno v jiném oboru. Z tohoto důvodu je nutné akceptovat nové vývojové 

trendy v intenzivní medicíně a současně tím reagovat změnami ve vzdělávání sester 

v intenzivní péči, a to jak ve specializovaném, tak i v dalším celoživotním vzdělávání. 

V oblasti intenzivní péče je vzdělání sester tím více důležité, čím je zvyšující se počet 

pacientů, kteří potřebují právě intenzivní péči. Stále a rychle se měnící trendy v medicíně 

je třeba respektovat, přistupovat k novým vědeckým postupům a současně získávat 

adekvátní a nejnovější informace v této oblasti. Neodmyslitelný je vývoj nového a stále se 

modernizujícího technického vybavení. V péči o nemocného je neustále kladen velký 

důraz na bezpečí a kvalitu péče dle platných standardů. 

Začátky vzniku samotné intenzivní péče se nedají zcela přesně určit. Určitým stimulem pro 

vznik intenzivní péče bylo válečné období, kdy na bojištích vojáci utrpěly různá těžká, či 

smrtelná zranění. Jejich množství bylo tak velké, že se těžko dalo zvládat v polních 

podmínkách. Zejména potom v poválečném období se utvářely ve světě první jednotky 

intenzivní péče a v podstatě se formoval i nový obor intenzivní medicína. S dalším 

postupujícím časem lékaři a další odborníci vynalézaly nové metody a přístroje pro léčbu 

svých nemocných. Takovéto změny nutně musely být impulsem i pro tehdejší sestry, které 

byly v souladu s vývojem nuceny se vzdělávat. Po světovém vzoru začaly i v naší 

republice vznikat první jednotky intenzivní péče, kde pracovaly lékaři, kteří se učili od 

zkušených odborníku ze zahraničí. 

V současné době dochází ke změnám ve vzdělávání všeobecných sester, ke změnám 

v délce vzdělávání, ale i ke změnám v oborech vzdělávání všeobecně, jako například 

obnovení oboru dětská sestra, či dětská sestra pro intenzivní péči. Vysoká odbornost a 

medicína založená na důkazech zajišťuje pacientům záruku odborné ošetřovatelské péče 

právě v oblasti specializované intenzivní péče. 

Ve zdravotnických zařízeních je poskytována léčebná péče, její součástí je péče 

ošetřovatelská, která tvoří většinu náplně činnosti všeobecných sester. Ty tvoří početnou 

skupinu nelékařských zdravotnických pracovníků, kteří jsou vždy v přímém a těsném 

kontaktu s nemocnými. Není tedy pochyb, že právě všeobecné sestry při své péči o 

nemocné mohou určitým způsobem ovlivnit celkový stav nemocného a v neposlední řadě i 

kvalitu prováděné péče. 

Moje práce se zaměřuje právě na vzdělávání sester v intenzivní péči, na jejich motivaci a 

rovněž přístupu k celoživotnímu vzdělání právě v době, kdy došlo ke změnám v koncepci 

sesterského vzdělávání. 
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1.  Současný stav poznání 

1.1.   Historie intenzivní péče 

Počátky léčení nemocných jsou nesporně tak staré jako lidstvo samo. S lidským životem 

vznikaly i různé obtíže a nemoci. V období starověké medicíny potřebu léčit nemocné 

dokazují například zachované obrázky civilizace v Mezopotámii a z údolí řeky Nilu, na 

kterých byly načrtnuty jakési operační výkony. První písemný doklad o použití celkové 

anestezie je zaznamenán v knize Genesis z roku 3500 před naším letopočtem. V té době se 

k této anestezii využívalo opium nebo alkohol, či mandragora, a také směsi různých rostlin 

a odvarů z nich. 

Další významné objevy, které jsou různou měrou spjaty s intenzivní léčbou nebo daly 

podnět pro její vznik, se datují do šestnáctého století. Roku 1516 Peter Angherius popsal 

jihoamerický jed kurare a jeho účinky na lidský organizmus. Roku 1542 A. Vesalius 

vykonal na zvířatech první tracheální intubaci. A. Paré v roce 1562 vyvolal stlačením 

nervových kmenů místní anestezii. Sedmnácté století přineslo rok 1646, kdy M. Severino 

vykonal první anestezii chladem. V roce 1657 R. Boyle a Ch. Wren poprvé aplikovali 

intravenózně opium psovi. Osmnácté století je významné rokem 1771, a to objevem 

kyslíku Priestleyem a Scheeleem. V roce 1798 aplikoval Davy analgézii kysličníkem 

dusným. Devatenácté století se zapsalo rokem 1806, kdy F. Sertürner izoloval z opia 

morfin. V roce 1846 T. G. Morton demonstroval anestetické vlastnosti éteru. V roce 1847 

použil poprvé J. Simpson chloroformovou anestézii. V roce 1862 T. Skinner vyhotovil 

masku k inhalaci anestetik. V roce 1871 Trendelenburg provedl první anestezii přes 

tracheální kanylu. Heidenhain v roce 1872 popsal inhibiční účinek atropinu na vylučování 

slin. J. Corning v roce 1885 provedl první pomocnou kokainovou epidurální anestézii. F. 

Hewitt použil v roce 1887 první anesteziologický přístroj, kterým mohla být podávána 

směs kyslíku a kysličníku dusného. V roce 1891 K. Schleich aplikoval první infiltrační 

anestezii a v roce 1898 A. Bier aplikoval první subarachnoidální anestezii. Rok 1900 se 

zapsal využitím první premedikace Schneiderleinem, který zkombinoval skopolamin a 

morfin (Bohuš a kolektiv, 1987). 

Intenzivní medicína společně s intenzivní péčí se v podstatě pozvolna formovaly během 

druhé světové války, kdy speciálně školené sestry ošetřovaly raněné a současně rovněž 

vykonávaly pooperační péči. V období po ukončení války se lékaři i sestry vraceli do 

civilních nemocnic a snažili se zde uplatňovat systém práce, který se naučili v průběhu 

válečných časů. V té době začaly vznikat první jednotky intenzivní péče. V začátcích se 

jednalo spíše o pooperační pokoje na odděleních chirurgie. Dobré výsledky, které byly 

dosaženy v péči o nemocné na těchto pokojích, byly podnětem pro vznik podobných 

pokojů i pro nemocné s koronárními problémy. Následně začaly vznikat jednotky 

intenzivní péče neurochirurgické, popáleninové i dialyzační (Bohuš a kolektiv, 1987). 
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1.2.   Historie vzniku jednotek intenzivní péče ve světovém měřítku 

Základní kámen moderní intenzivní péče byl v podstatě položen v roce 1950. V této době 

pan profesor Peter Safar utvořil koncepci pokročilé podpory života. Byl to určitý program 

zajišťující pečování o nemocné v sedaci a ventilování v samotném prostředí intenzivní 

péče. Jmenovaný pan profesor je stále považován za prvního intenzivistu a někdy i za otce 

kardiopulmonální resuscitace. Svoje zásluhy má i na poli organizace funkčního systému 

rychlé záchranné služby coby pojízdných jednotek intenzivní péče a jejich důležité 

návaznosti na hospitalizační péči. 

V době padesátých a dalších let bylo dosaženo značného pokroku v léčbě kriticky 

nemocných, a to díky velmi rychlému rozvoji technických pomůcek, které měly právem 

svoje nezastupitelné místo právě v intenzivní medicíně. V roce 1953 založil Bjorn Ibsen 

v Kodani téměř první jednotku intenzivní péče. Impulsem byla epidemie dětské obrny. Při 

léčbě nemocných na této jednotce intenzivní péče bylo využito takzvaných železných plic. 

Byl to přístroj, jenž sestával z kovové komory, která v periodickém výměnném provozu 

střídavě vytvářela podtlak a přetlak. Nemocným s obrnou hrozilo ochrnutí bránice a 

jmenovaný přístroj byl pro ně v té době jedinou nadějí na záchranu života (Bartůněk, 

Jurásková, 2016). 

Dalším mezníkem byl rok 1960, kdy američtí lékaři Quinton, Dollare a Scribner představili 

novou metodu hemodialýzy. Tato metoda byla založena na využití umělých cévek, které 

byly voperovány do podkoží a spojovaly pažní tepnu a žílu. Lze říci, že známost této 

metody posloužila jako impuls pro vznik takzvaných dialyzačních jednotek, které velmi 

rozhodujícím způsobem přispěly k dosažení snížení mortality závažně nemocných. 

Rok 1964 se do historie zapsal v podobě otevření provozu první koronární jednotky. 

Iniciátorem byl americký kardiolog Bernard Lown. Tato jednotka byla vybavena 

elektronickým systémem trvale umožňujícím kontrolu srdeční aktivity a dýchací činnosti. 

Rovněž v oblasti neonatologické péče bylo dosaženo velkého pokroku, v roce 1986 lékaři 

tohoto oboru poprvé využili systém zabraňující náhlé srdeční smrti kojenců, takzvaný 

baby-protektor, který monitoroval dýchání (Bartůněk, Jurásková, 2016). 

1.3.   Historie intenzivní péče v České republice 

Zavádění a rozvoj intenzivní medicíny a intenzivní péče mělo svou historii i v naší 

republice. V roce 1948 zřídil MUDr. J. Škvařil první anesteziologické oddělení v tehdejším 

Československu v místech nynější Ústřední vojenské nemocnice v Praze.  

V roce 1959 absolvoval roční stáž v Kodani MUDr. Dvořáček a seznámil se s technikou 

umělé plicní ventilace i s nejnovější koncepcí oboru anesteziologie. Díky tomuto pobytu 
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mohl svoje poznatky, zkušenosti a novinky předat tehdejší široké lékařské obci (Bartůněk, 

Jurásková, 2016). 

V roce 1965 podle skandinávského modelu soustředili a spojili lékaři MUDr. Keszler a 

MUDr. Racenberg svoje nemocné vyžadující umělou plicní ventilaci a intenzivní péči do 

adaptovaných prostor Nemocnice Na Františku. V roce 1965 byl také započat provoz 

prvního nelůžkového anesteziologického oddělení ve Všeobecné nemocnici v Praze. 

V roce 1967 bylo takovéto oddělení otevřeno v Kladně za velkého přispění MUDr. 

Lemona a zde bylo tehdy vůbec poprvé nazváno oddělením ARO. Rok 1969 dovolil 

založení první koronární jednotky v Praze v Krči. V roce 1971 byl zahájen provoz první 

koronární jednotky ve Všeobecné nemocnici v Praze. Rok 1972 je významný vytvořením 

první jednotky intenzivní péče oborové interní na 3. interní klinice Všeobecné nemocnice 

v Praze. V roce 1972 ve Fakultní nemocnici v Praze vzniklo oddělení ARO, které bylo 

pětilůžkové. V průběhu vývoje bylo toto oddělení přetransformováno a bylo základem pro 

vznik celé kliniky anesteziologie a resuscitace, psal se rok 1981. Klinika byla významná 

nejen léčbou nemocných, ale vůbec jako první v republice zahájila pregraduální výuku 

studentů v rámci chirurgie a interního lékařství. Teprve, téměř po deseti letech, byl otevřen 

pouze volitelný předmět Neodkladná medicína, po roce výuky se ukázalo, že je třeba ho 

změnit na povinný se zakončením řádnou zkouškou (Bartůněk, Jurásková, 2016). 

V roce 1983 byl odstartován provoz jednotky intenzivní péče s osmi lůžky na čtvrté interní 

klinice ve Všeobecné nemocnici v Praze. Tato jednotka byla přetransformována v průběhu 

let 1988 až 1990 na oddělení akutní medicíny, které čítalo dvacet jedno lůžko pro 

nemocné. Zde probíhala intenzivní diferencovaná péče, která v sobě zahrnovala i vůbec 

první jednotku akutní angiologické péče s vlastním tolik potřebným katetrizačním sálem. 

Bez zajímavosti není fakt, že zdejší oddělení akutní medicíny zaujímalo ve své době 

plných deset procent veškerých monitorovaných lůžek ve Všeobecné fakultní nemocnici 

v Praze (Bartůněk, Jurásková, 2016). 

1.4.   Historie vzdělávání sester v intenzivní péči 

1.4.1.  Osobnost první anesteziologické sestry 

Do historie utváření oboru anesteziologické resuscitační intenzivní péče, a s tím spojené 

výuky a výchovy sester se neodmyslitelně zapsala paní Alena Stárková narozená roku 

1925. Svoje studium započala na Ošetřovatelské škole kongregace Milosrdných sester 

svatého Karla Boromejského na Malé Straně v Praze. Svoje studium zakončila diplomovou 

zkouškou. Ihned po tomto studiu se zapsala na lékařskou fakultu Univerzity Karlovy 

v Praze. Zde studovala dva roky, a poté z rodinných důvodů studium ukončila. Pracovně se 

angažovala v odborné knihovně Spojených farmaceutických závodů. V té době ji přizval 

primář Spinadel ke spolupráci na anesteziologické oddělení Ústřední vojenské nemocnice, 

které tehdy vedl. Na tomto oddělení se zdokonalovala v technice práce anesteziologické 

sestry a prohlubovala svoje znalosti ve spolupráci s primářem Spinadelem. V tomto období 

práce anesteziologické sestry představovala přípravu instrumentačního stolku, materiálu i 
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samotného anesteziologického přístroje včetně anestetických roztoků a plynů. Další 

činností anesteziologické sestry byla asistence při nutné intubaci a dalších následných 

léčebných technikách. Sestra Stárková zvládala rovněž techniky místní i celkové anestezie, 

endotracheální intubace i laryngoskopie, které byla potom schopna sama aplikovat u 

nemocných dle požadavků lékařů (Pokorný, 2007).  

Pro své schopnosti byla sestra Stárková pověřena proškolováním nově nastupujících sester 

v odvětví anesteziologické instrumentace v rámci Ústřední vojenské nemocnice v Praze. 

Její velký význam byl i na poli pedagogiky. Pracovala jako učitelka na střední 

zdravotnické škole, kde vyučovala ošetřovatelské techniky. V průběhu času a působení 

jako pedagog si byla vědoma potřeby neustálého vzdělávání sester. V souvislosti s touto 

potřebou byla vydána v roce 1961 příručka Anesteziologická technika (Pokorný, 2007). 

Autoři se snažili v knize shrnout zkušenosti anesteziologické praxe pro potřeby školení 

anesteziologických pracovníků. Jejich dlouholeté zkušenosti ukázaly, že je potřeba 

poskytovat informace o celé řadě detailů práce, o kterých se v obvyklých 

anesteziologických učebnicích té doby nepsalo. Anesteziologická technika nebyla určena 

začátečníkům. Byla sepsána jako příručka k doplnění základního anesteziologického 

vzdělání lékařů i sester, a poukázala na význam a rozsah práce anesteziologické 

instrumentářky (Pokorný, Stárková, 1961).  

Sestra Stárková byla spoluautorkou, a rovněž významnou přispívatelkou. O příručku byl 

velký zájem, na trhu byla velice záhy rozebrána, v roce 1964 vyšlo další přepracované 

vydání, kde sestra Stárková obšírně popsala zvláštnosti v práci anesteziologických sester. 

Příručka se stala na dlouhou dobu v podstatě jedinou učebnicí pro sestry, které se 

vzdělávaly v oboru anesteziologické resuscitační péče. 

Následující období strávila sestra Stárková v postavení vrchní sestry anesteziologicko – 

resuscitačního oddělení Ústřední vojenské nemocnice v Praze. V roce 1969 přišla nabídka 

na spolupráci při výuce studentů subkatedry anesteziologie v Institutu pro další vzdělávání 

lékařů a farmaceutů v Praze. Nabídku neodmítla, a začala působit jako odborná 

instruktorka oboru anesteziologie. V roce 1970 se stala držitelkou diplomu „Certified 

Registered Nurse Anesthetist“, který udělovala Americká asociace anesteziologických 

sester. 

Vznik Fakultní nemocnice Motol znamenal pro sestru Stárkovou určitý mezník, práci ve 

Vojenské nemocnici ukončila, a nastoupila do Motola, do nově otevřeného pavilonu 

resuscitační péče pro děti (Pokorný, 2007).   

1.4.2.  Historie specializačního vzdělávání sester v České republice 

Se vznikem a vývojem jednotek intenzivní péče šla ruku v ruce i nutnost vzdělání pro 

sestry, které na těchto jednotkách pracovaly. Brzy bylo ale jasné, že základní profesní 
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příprava sester nebude stačit rychle se rozvíjející praxi. V té době nebylo možné studium 

pro sestry zásadním způsobem změnit. (Bartůněk, Jurásková, 2016). 

Kvalifikační vzdělávání středních zdravotních pracovníků bylo uskutečňováno na úrovni 

středních škol. Žádná další možnost návazného studia nebyla. Sestry se vzdělávaly 

individuálně, měly pouze malé možnosti, které se v podstatě omezovaly jen na čtení 

odborných článků a návštěvy různých tematických konferencí. Tento stav nutně vyžadoval 

založení instituce, která by zajistila pro všeobecné sestry kontinuální umožňování jejich 

dalšího rozvoje znalostí a dovedností jako reakci na rychlý pokrok v oboru ošetřovatelství, 

ale i v lékařských oborech. Významnou událostí bylo založení Střediska pro další 

vzdělávání Středních zdravotnických pracovníků 1. 1. 1960 na Střední zdravotnické škole 

v Brně (Stručná historie a vývoj Centra v datech). 

Od šedesátých let měly všeobecné sestry možnost se vzdělávat v pomaturitním studiu 

v úseku práce instrumentování na operačním sále.  K tomuto studiu je opravňovala 

vyhláška Ministerstva zdravotnictví Československé socialistické republiky (Vyhláška č. 

44/1966 Sb.). 

Sedmdesátá léta, konkrétně rok 1971, znamenala významný mezník v oblasti 

specializačního vzdělávání. Konečně byly právně zakotveny podmínky pro specializační 

studium ve vyhlášce č. 72/1971 Sb. 

Tento legislativní dokument zaručoval vzdělávání pro zdravotní sestry. Tímto se v podstatě 

odstartovalo vyhranění a osamostatnění oboru anesteziologicko-resuscitační péče pro 

ženské sestry a dětské sestry v pomaturitním studiu v oboru anestezie resuscitace a 

intenzivní péče (Vyhláška č.72/1971 Sb.). 

V osmdesátých letech bylo specializační studium upraveno vyhláškou č. 77/1981 MZ 

ČSR. Vyhláška upravovala specializaci a vyšší specializaci středních zdravotnických 

pracovníků. Zdravotní sestry, ženské sestry a dětské sestry mohly získat specializaci 

v úsecích práce instrumentování na operačním sále a anesteziologie, resuscitace a 

intenzivní péče (Vyhláška 77/1981 Sb.).  

V roce 1986 byly poprvé stanoveny činnosti sester se specializací v anesteziologii, 

resuscitaci a intenzivní terapii. Konkrétní činnosti upravovala směrnice Ministerstva 

zdravotnictví Československé socialistické republiky (Kompetence nelékařských 

zdravotnických pracovníků, 2015). V roce 1988 došlo k vytvoření pedagogických 

dokumentů k pomaturitnímu specializačnímu studiu v úseku práce Anesteziologie, 

resuscitace a intenzivní péče. Studium bylo zahájeno ve školním roce 1988/1989, a to pro 

zdravotní sestry, ženské sestry a dětské sestry. Rok 1989 znamenal pro Českou republiku, 

ale i pro samotné zdravotnictví změny ve společenském životě a v pojetí poskytované 

zdravotnické péče. Bylo nutno reagovat i změnami ve vzdělávání a přispět ke zvýšení 
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úrovně kvality ošetřovatelské péče Ještě několik let po roce 1989 byla v ČR velmi 

rozšířená sít SZŠ, ale mnoho absolventů právě těchto škol mělo již možnost pokračovat ve 

studiu na vyšších zdravotnických školách v oboru Všeobecná sestra nebo v dalších 

nelékařských oborech (Plevová, Slowik, 2008). Stále byla však v platnosti směrnice č. 

10/1986 o náplni činnosti sester pracujících na ARO a JIP. 

Rok 1992 umožnil otevření jednoletého studia v oboru Sestra pro intenzivní péči na 

některých středních zdravotnických školách. Odtud vycházely absolventky oboru 

Zdravotní a dětská sestra pro intenzivní péči.  

Pro absolventy středních a vyšších zdravotnických škol bylo určeno další vzdělávání 

v oboru Diplomovaná sestra v intenzivní péči. Toto studium bylo završeno závěrečnou 

absolutorskou zkouškou. Úspěšní absolventi získali titul Diplomovaný specialista v oboru 

Intenzivní péče. Velmi zásadní změnou ve vzdělávání sester bylo u nás přijetí zákona č. 

96/2004 Sb., o nelékařských povoláních. Odbornou způsobilost k výkonu povolání 

v ošetřovatelství bylo možné získat absolvováním zdravotnického bakalářského studijního 

programu nebo absolvováním tříletého studia VOŠ (Kutnohorská, 2010). 

Změny v oblasti specializačního vzdělávání představovalo vydání zákona č. 96/2004, Sb. 

Samotný vzdělávací program byl rozdělen do jednotlivých modulů s určeným počtem 

kreditů (Zákon č. 96/2004 Sb.).  

Vzdělávat se mohly všeobecné sestry v oboru specializace Ošetřovatelská péče 

v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči a získaly odbornost Sestra pro intenzivní péči 

(Nařízení vlády č. 463/2004 Sb.). 

Od roku 2006 do roku 2012 se mohly sestry specialistky vzdělávat v podoborech 

specializace v intenzivní péči, a to sestra pro intenzivní péči se zaměřením na neodkladnou 

péči, sestra pro intenzivní péči se zaměřením na anesteziologii, sestra pro intenzivní péči se 

zaměřením na umělou plicní ventilaci, sestra pro intenzivní péči se zaměřením na 

očišťovací metody krve, a rovněž porodní asistentka pro intenzivní péči (Vyhláška č. 

424/2004 Sb.).  

Rok 2011 přinesl vyhlášku č. 55/2011 Sb., „o činnostech“, kde jsou v § 54 vymezeny 

činnosti všeobecné sestry se specializovanou způsobilostí (Vyhláška č. 55/2011 Sb.). 

V roce 2012 byl vydán metodický pokyn Ministerstva zdravotnictví, v němž jsou uvedeny 

rámcové vzdělávací programy specializačního vzdělávání pro nelékařské zdravotnické 

pracovníky (Věstník č.1/2012). 

 

Rok 2017 přinesl vyhlášku č. 391/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb., o 

činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění vyhlášky 

č. 2/2016 Sb. (Vyhláška 391/2017 Sb.). V té době byl rovněž novelizován zákon č. 

201/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb. 
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Vzdělání na vysoké škole je možné v intenzivní péči získat v magisterském studiu 

Intenzivní péče na 1. lékařské fakultě v Praze, na lékařské fakultě v Ostravě, a rovněž na 

Masarykově univerzitě v Brně (Danyi, 2016). 
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2.  Současnost intenzivní péče 

Ošetřovatelství jako obor má svoji specifickou teoretickou i klinickou základnu, není 

závislé na jiných zdravotnických profesích, ale je důležitou součástí zdravotní péče. Sama 

koncepce oboru byla zveřejněna v roce 1998, a znovu aktualizovaná v roce 2004. 

Ošetřovatelství je samostatná vědní disciplína. Jejím hlavním úkolem je aktivní 

vyhledávání a uspokojování biologických, psychických, sociálních a spirituálních potřeb 

nemocného i zdravého člověka. Ošetřovatelství se zaměřuje hlavně na udržení a 

podporování zdraví, na navrácení zdraví, rozvíjení soběstačnosti, rovněž na zmírňování 

utrpení nevyléčitelně nemocného. Svůj velký význam má při zajištění důstojného a 

poklidného umírání a smrti (Ptáček, Bartůněk a kolektiv, 2011). 

Nezastupitelným prvkem současného ošetřovatelství je důraz kladený na kvalitu, 

komplexnost a profesionalitu přístupu zdravotnického personálu k nemocným. Tento 

přístup je považován v dnešní době za zcela samozřejmý a je permanentně sledovaným 

ukazatelem kvalitní a individuálně poskytované zdravotní péče. Technologický rozvoj 

medicíny adekvátně směřuje ke stanovení co nejpřesnějších diagnóz, sofistikované léčbě i 

k vedení přesné a bezpečné zdravotnické dokumentace (Tomková, Křivková, 2016).  

Velmi charakterizujícím rysem dnešního moderního ošetřovatelství je dokonalé 

systematické hodnocení a plánování ošetřovatelského procesu a uspokojování potřeb 

nemocného. V intenzivním ošetřovatelství je velmi náročné, ale zároveň neméně důležité 

aplikovat holistický přístup k nemocným. Zde je role všeobecné sestry nezastupitelná a 

závisí na jejích dovednostech, citlivosti a odolnosti v tak náročném prostředí plně 

uspokojovat potřeby nemocných. Ošetřovatelský proces v prostředí intenzivní péče je 

zároveň myšlenkovým algoritmem pro sestry při plánování vlastní ošetřovatelské péče a 

jednak systémem jednotlivých kroků a vysoce odborných postupů v ošetřovatelském 

procesu péče o nemocného (Trachtová, 2013). 

Dalším určujícím rysem moderního ošetřovatelství je dodržování etických zásad v procesu 

ošetřovatelské péče. Etika v práci sestry v sobě spojuje všechny problémy ošetřovatelské 

péče. V roce 1991 byly v České republice formovány přesné etické normy 

v ošetřovatelském povolání v návaznosti na obdobné dokumenty v zahraničí (Haškovcová, 

2015).  

To, že dnešní intenzivní medicína i intenzivní ošetřovatelská péče slaví své úspěchy je 

podmíněno předchozím vývojem a je jistě dobré se vracet do historie, aby bylo možné 

nadále zlepšovat a zkvalitňovat, poučit se z předchozích objevů, ale i pochybení a 

nedobrých rozhodnutí. 
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Pokrok, kterého nesporně dosáhla lékařská věda v uplynulých letech, je skutečně obrovský 

a rozvoj medicíny s sebou nese vedle nesporného prospěchu pro lidstvo i nové problémy, 

výzvy, otázky i změny, které je nutno řešit (Ptáček, Bartůněk a kolektiv, 2015). 

V oblasti intenzivní péče je třeba zvládat explozi nových poznatků, technologií, informací, 

či literatury. Profesionálové v ošetřovatelské péči, tedy i sestry musejí pracovat se 

změnami zdravotnické praxe a nadále souvisle rozvíjet své vědomosti a znalosti (Jarošová, 

Zeleníková, 2014). 

2.1.   Regulované povolání všeobecné sestry 

Regulovaným povoláním nebo činností se rozumí takové povolání nebo činnost, pro 

jejichž výkon jsou právními předpisy členského státu EU předepsány určité požadavky, 

bez jejichž splnění nemůže osoba toto povolání či činnost vykonávat (Gregůrková, 2011). 

Některá povolání jsou velmi náročná na odborné znalosti, jejich výkon je spojen s 

možností ohrožení zdraví a životů jiných lidí, a proto je nemůže vykonávat kdokoliv. Patří 

k nim právě povolání všeobecné sestry. Kompetentní orgány na národní i mezinárodní 

úrovni toto povolání přísně kontrolují stanovením zákonných a podzákonných norem, 

kterými je regulují (Čím je regulováno povolání sester a porodních asistentek?, 2000). 

Dnem 1. 9. 2017 vstoupil v platnost zákon číslo 201/2017 Sb. Tento zákon mění zákon č. 

96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských 

zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče, 

a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů o podmínkách 

získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu 

zdravotnického povolání ve znění pozdějších předpisů, který zásadně změnil kontrolu 

celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků a podmínky k výkonu 

povolání bez odborného dohledu. Zákon byl vyhlášen 12. 7. 2017 ve Sbírce zákonů v 

částce 72 pod číslem 201/2017 Sb. (Zákon č. 96/2004 Sb.). 

Kreditní systém byl zrušen, avšak povinnost celoživotního vzdělávání zůstává v zákoně 

zachována v souladu se směrnicí EU 2005/36/ES. Čl. 22 písm. b), kde je uvedeno, že 

členský stát EU v souladu se specifickými postupy každého členského státu zajistí další 

vzdělávání a odbornou přípravu, aby osoby, které ukončily vzdělávání, byly s to držet krok 

s vývojem v daném povolání v rozsahu, který je nezbytný pro zachování bezpečného a 

účinného výkonu tohoto povolání. Vzdělávání by tedy mělo být zajištěno prostřednictvím 

státu, tedy zaměstnavatelů (Šnajdrová, 2017). 

2.2.   Požadavky na kvalifikační vzdělání všeobecné sestry 

V současné době je možné získat kvalifikaci pro výkon povolání všeobecné sestry na 

vysoké škole v bakalářském studijním programu Všeobecná sestra a dále na vyšší odborné 

škole zdravotnické v oboru Diplomovaná všeobecná sestra. 

http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?O=7&T=880
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Vyšší odborné vzdělávání je ukončováno absolutoriem, které se skládá z obhajoby 

absolventské práce a teoretické zkoušky z předmětů ošetřovatelství a ošetřovatelství v 

klinických oborech i zkoušky z cizího jazyka (Kvalifikační standard Všeobecná sestra, 

2018). 

Dne 1. září 2017 nabyl účinnosti zákon č. 201/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 96/2004 

Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských 

zdravotnických povolání, který umožňuje získat kvalifikaci všeobecné sestry minimálně 

ročním studiem na vyšší odborné škole (tzv. 4 + 1) (Havelková, Co byste měli vědět o 

novele zákona o nelékařských zdravotnických povoláních, 2017). 

Zkrácené studium na VOŠ (4+1) v délce trvání minimálně jeden rok. Studium je 

standardně ukončeno absolutoriem a absolvent získává neakademický titul DiS. (4+1 už od 

září 2017!, 2017). 

Dle výše jmenovaného zákona je možné získat kvalifikaci v oboru Praktická sestra, kam 

spadají všichni dosavadní zdravotničtí asistenti nebo ti, kteří tento obor právě studují. Od 

školního roku 2019/2020 pak bude obor zdravotnický asistent úplně zrušen a nahrazen 

oborem praktická sestra. Praktická sestra je absolventem SZŠ v oboru praktická sestra 

nebo absolventem SZŠ v oboru zdravotnický asistent, pokud bylo studium prvního ročníku 

zahájeno nejpozději ve školním roce 2018/2019, a rovněž absolventem akreditovaných 

kvalifikačních kurzů v oboru praktická sestra či zdravotnický asistent a další, kdo doposud 

získali způsobilost zdravotnického asistenta (4+1 už od září 2017!. 2017). 

Praktickou sestrou se mohou stát i ti, kteří absolvovali šest semestrů akreditovaného 

zdravotnického bakalářského studia pro přípravu všeobecných sester nebo tři ročníky vyšší 

odborné školy v oboru diplomovaná všeobecná sestra. Vzdělání praktické sestry je 

zakončeno maturitou, kompetence má tedy nižší než všeobecná sestra. (Havelková, 2017). 
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3.  Sestra pro intenzivní péči 

Sestra pro intenzivní péči v rámci anesteziologicko-resuscitační, intenzivní péče a akutního 

příjmu vykonává činnosti při poskytování ošetřovatelské péče o pacienta staršího 10 let, u 

kterého dochází k selhání základních životních funkcí nebo toto selhání hrozí (Vyhláška č. 

55/2011 Sb.). 

 

Přitom zejména může bez odborného dohledu a bez indikace lékaře: 

 

• sledovat a analyzovat údaje o zdravotním stavu pacienta, hodnotit fyziologické 

funkce, analyzovat křivku elektrokardiogramu, hodnotit závažnost stavu, 

• zahajovat a provádět kardiopulmonální resuscitaci se zajištěním dýchacích cest a s 

použitím dostupného technického vybavení, včetně defibrilace srdce elektrickým 

výbojem po provedení záznamu elektrokardiogramu, 

• pečovat o dýchací cesty pacienta i při umělé plicní ventilaci, včetně odsávání z 

dolních cest dýchacích, provádět tracheobronchiální laváže u pacienta se 

zajištěnými dýchacími cestami, 

• zajišťovat stálou připravenost pracoviště, včetně funkčnosti speciální přístrojové 

techniky a materiálního vybavení; sledovat a analyzovat údaje na speciální 

přístrojové technice, rozpoznávat technické komplikace a řešit je, 

• hodnotit a ošetřovat arteriální vstupy, včetně zajištění jejich průchodnosti; 

 

bez odborného dohledu na základě indikace lékaře: 

 

• provádět měření a analýzu fyziologických funkcí pacienta specializovanými 

postupy pomocí přístrojové techniky, včetně využití invazivních metod, 

• provádět katetrizaci močového měchýře mužů, 

• zavádět gastrickou a duodenální sondu pacientovi v bezvědomí, 

• provádět výplach žaludku u pacienta se zajištěnými dýchacími cestami, 

• vykonávat činnosti u pacienta s akutním a chronickým selháním ledvin, který 

vyžaduje léčbu dostupnými očišťovacími metodami krve, 

• vykonávat činnosti v souvislosti s umělou plicní ventilací i v domácí péči, včetně 

poučení o používání pomůcek a obsluze zdravotnických prostředků pacienta a jím 

určených osob, 

• vykonávat činnosti spojené s přípravou, průběhem a ukončením aplikace metod 

léčby bolesti, 

• vykonávat činnosti při přípravě, v průběhu a bezprostředně po ukončení všech 

způsobů celkové a místní anestézie, 

• provádět punkci artérií k jednorázovému odběru krve a kanylaci k invazivní 

monitoraci krevního tlaku s výjimkou arterie femoralis, 

• podávat léčivé přípravky do epidurálního katetru; 
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pod odborným dohledem lékaře: 

 

• aplikovat transfuzní přípravky a přetlakové objemové náhrady, 

• provádět extubaci tracheální kanyly, 

• provádět externí kardiostimulaci“ (Vyhláška č. 55/2011 Sb.). 

 

3.1.   Možnosti vzdělávání sester v intenzivní péči v současnosti 

Intenzivní péče o nemocné je poskytována na jednotce intenzivní péče. Jednotka intenzivní 

péče je součástí lůžkového zdravotnického zařízení. „Akutní lůžková péče intenzivní je 

poskytována pacientovi v případech náhlého selhávání nebo náhlého ohrožení základních 

životních funkcí nebo v případech, kdy lze tyto stavy předpokládat.“ (Zákon č. 327/2011 

Sb.). 

Prováděná intenzivní péče zahrnuje vysoce multidisciplinární přístup, tedy lékařskou a 

ošetřovatelskou péči. V rukou všeobecné sestry je právě řádně poskytovaná ošetřovatelská 

péče, vyplnění požadavků a saturace potřeb nemocného je plně závislá na jejích 

znalostech, nabytých zkušenostech (Tomová, Křivková, 2016). 

Specializační vzdělávání v oboru zahrnuje program ukončený závěrečnou atestační 

zkouškou. Specializačním studiem se zvyšuje kredit absolventa, zlepšují se jeho poznatky 

v konkrétním oboru. Specializační vzdělávání poskytuje akreditované zařízení, kterému 

byla udělena nebo prodloužena akreditace Ministerstvem zdravotnictví na základě žádosti 

a splnění všech stanovených podmínek k uskutečňování jmenovaného vzdělávání nebo 

jeho části podle vzdělávacího programu zveřejněného ve Věstníku Ministerstva 

zdravotnictví, který je v souladu s nařízením vlády č. 31/2010 Sb. (Specializační 

vzdělávání, 2014). 

Dle Nařízení vlády č. 31/2010 Sb. je možné pro všeobecné sestry specializační vzdělávání 

v těchto programech:  

• Intenzivní péče 

• Perioperační péče 

• Ošetřovatelská péče v pediatrii 

• Intenzivní péče v pediatrii 

• Ošetřovatelská péče v interních oborech 

• Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech 

• Ošetřovatelská péče v psychiatrii 

• Perfuziologie 

• Komunitní ošetřovatelská péče (Nařízení vlády č. 31/2010 Sb.). 
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„Cílem specializačního vzdělávání v oboru Intenzivní péče je získání specializované 

způsobilosti s označením odbornosti Sestra pro intenzivní péči osvojením si potřebných 

teoretických znalostí, praktických dovedností, návyků týmové spolupráce i schopnosti 

samostatného rozhodování pro činnosti stanovené platnou legislativou.“ (Vzdělávací 

program specializačního vzdělávání v oboru INTENZIVNÍ PÉČE). 

Uchazeči o jmenované vzdělání musí splňovat určité podmínky. Prvořadé je získání 

odborné způsobilosti k výkonu povolání všeobecné sestry dle zákona č. 105/2011 Sb., 

kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních 

(Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru INTENZIVNÍ PÉČE). 

Zákon o nelékařských povoláních specifikuje způsobilost k výkonu povolání všeobecné 

sestry takto, odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry se získává 

absolvováním 

 

a) nejméně tříletého akreditovaného zdravotnického bakalářského studijního oboru pro 

přípravu všeobecných sester, 

 

b) nejméně tříletého studia v oboru diplomovaná všeobecná sestra na vyšších 

zdravotnických školách, 

 

c) studia v oboru diplomovaná všeobecná sestra na vyšší zdravotnické škole v délce 

nejméně jeden rok, jde-li o zdravotnického pracovníka, který získal odbornou způsobilost 

k výkonu povolání praktické sestry, zdravotnického záchranáře, porodní asistentky nebo 

dětské sestry nebo byl-li přijat do vyššího než prvního ročníku vzdělávání, 

 

d) vysokoškolského studia ve studijních programech a studijních oborech psychologie-

péče o nemocné, pedagogika-ošetřovatelství, pedagogika-péče o nemocné, péče o nemocné 

nebo učitelství odborných předmětů pro střední zdravotnické školy, pokud bylo studium 

prvního ročníku zahájeno nejpozději v akademickém roce 2003/2004, 

 

e) tříletého studia v oboru diplomovaná dětská sestra nebo diplomovaná sestra pro 

psychiatrii na vyšších zdravotnických školách, pokud bylo studium prvního ročníku 

zahájeno nejpozději ve školním roce 2003/2004, 

 

f) studijního oboru všeobecná sestra na střední zdravotnické škole, pokud bylo studium 

prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 2003/2004, 

 

g) studijního oboru zdravotní sestra, dětská sestra, sestra pro psychiatrii, sestra pro 

intenzivní péči, ženská sestra nebo porodní asistentka na střední zdravotnické škole, pokud 

bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 1996/1997, nebo 
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h) tříletého studia v oboru diplomovaná porodní asistentka na vyšších zdravotnických 

školách, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 

2003/2004.“ (Zákon č. 96/2004 Sb.). 

 

Specializační vzdělávání 

Program specializačního vzdělávání obsahuje celkem 560 hodin teoretického vzdělávání a 

rovněž praktického vyučování. Praktická výuka tvoří nejméně 50 % celkového počtu 

hodin, včetně odborné praxe na pracovištích v akreditovaných zdravotnických zařízeních, a 

to v rozsahu stanoveném tímto vzdělávacím programem. Vzdělávací program zahrnuje 

základní modul, a také moduly odborné. Podmínkou pro získání specializované 

způsobilosti v oboru Intenzivní péče je zařazení do oboru specializačního vzdělávání, dále 

výkon povolání v příslušném oboru specializačního vzdělávání v délce minimálně jednoho 

roku z období šesti let v rozsahu minimálně poloviny ustanovené týdenní pracovní doby 

nebo minimálně dva roky v rozsahu minimálně jedné pětiny ustanovené týdenní pracovní 

doby k datu přihlášení se k atestační zkoušce. Další podmínkou je absolvování teoretické 

výuky a absolvování povinné odborné praktické výuky v rozsahu stanoveném vzdělávacím 

programem. Náleží sem i podmínka úspěšného složení atestační zkoušky (Vzdělávací 

program specializačního vzdělávání v oboru INTENZIVNÍ PÉČE). 

3.2.   Vysokoškolské studium v intenzivní péči 

Hlavním cílem specializačního vzdělávání v oboru intenzivní péče je získání 

specializované způsobilosti a získání odbornosti Sestra pro intenzivní péči, osvojení si 

znalostí, dovedností, a rovněž nácvik týmové spolupráce i samostatného rozhodování 

(Věstník č.1/2012). 

Vysokoškolské vzdělání v oboru Intenzivní péče je možné získat na 3. lékařské fakultě 

Univerzity Karlovy v Praze, dále na Masarykově univerzitě v Brně a na Ostravské 

univerzitě v Ostravě. 

Na Masarykově Univerzitě v Brně je možné studovat navazující magisterský obor 

Intenzivní péče, a to jak v prezenční, tak v kombinované formě (Studijní programy – 

Medicína, zdraví a pečovatelství).  

Na Ostravské Univerzitě v Ostravě na lékařské fakultě je možné studovat navazující 

magisterský obor Intenzivní péče v kombinované formě (Nabízené studijní programy a 

obory pro přijímací řízení). 
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3.3.   Celoživotní vzdělávání v intenzivní péči 

Kontinuální vzdělávání sester vyplývá z dané povinnosti nelékařských zdravotnických 

pracovníků prohlubovat si neustále odborné znalosti a praktickou zručnost (Kutnohorská, 

2010). 

Pro zajištění vysoké úrovně teoretické i praktické přípravy je nutné naučit se postupně řešit 

stále nové typy problémů, které vznikají při práci na jednotce intenzivní péče v rámci 

každodenní praxe (Autorský kolektiv, 2011).      

Celoživotní vzdělávání upravuje článek 22 směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2005/36/ES, a rovněž zákon č. 201/2017 Sb., kdy byl zrušen kreditní systém 

vzdělávání. Povinnost celoživotního vzdělávání pro sestry však zůstává. 

Celoživotním vzděláváním se rozumí průběžné obnovování, zvyšování, prohlubování a 

doplňování vědomostí, dovedností a způsobilosti zdravotnických pracovníků a jiných 

odborných pracovníků v příslušném oboru v souladu s rozvojem oboru a nejnovějšími 

vědeckými poznatky. Je povinné pro všechny zdravotnické pracovníky a jiné odborné 

pracovníky.  

Formy celoživotního vzdělávání: 

• specializační vzdělávání 

• certifikované kurzy  

• inovační kurzy v akreditovaných zařízeních, která jsou akreditována pro 

vzdělávací program, kterým se získává odborná, specializovaná nebo zvláštní 

odborná způsobilost pro konkrétní činnosti, v nichž si má zdravotnický pracovník 

obnovit znalosti a dovednosti; inovační kurzy pro činnosti, které jsou součástí 

odborné způsobilosti, mohou pořádat také zdravotnická zařízení, která zajišťují 

praktické vyučování pro střední, vyšší odborné nebo vysoké školy v příslušném 

oboru 

• odborné stáže v akreditovaných zařízeních, která jsou akreditována pro vzdělávací 

program, kterým se získává odborná, specializovaná nebo zvláštní odborná 

způsobilost pro konkrétní činnosti, v nichž si má zdravotnický pracovník stáží 

prohloubit znalosti a dovednosti 

• účast na školicích akcích, konferencích, kongresech a sympoziích, pokud tak 

stanoví právní předpis pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání 

bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků 

• publikační, pedagogická a vědecko-výzkumná činnost 

• samostatné studium odborné literatury (Celoživotní vzdělávání NZPL).       
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V rámci celoživotního vzdělávání mají všeobecné sestry se specializovanou způsobilostí 

pro intenzivní péči možnost absolvovat certifikované kurzy v oblasti například: 

• kanylace arterie radialis a dekanylace arterií 

• ošetřovatelské péče v anesteziologii u dětí 

• resuscitační a intenzivní péče o děti (Certifikovaný kurz, 2014). 

Seznam certifikovaných kurzů pro nelékařské zdravotnické pracovníky zveřejňuje MZ ČR 

na svém webu. 

3.4.   Motivace sester 

Tak jako vše, má i motivace svoji historii. Fenoménem motivace se zabývalo velké 

množství psychologů. Z nich dále jmenovaní se zasloužili o to, aby z jejich pojetí a 

výkladu motivace bylo čerpáno i v současné době. Prvním velmi výrazným psychologem 

dvacátého století, který postuloval teorii motivace byl Henry Murray. Ten se zabýval 

motivací založenou na potřebách vyššího řádu a podtrhl význam myšlenek, pocitů a emocí 

pro lidskou motivaci. Další významnou osobností byl psycholog Abraham Maslow, který 

objasňoval lidskou motivaci na základě naplnění potřeb na různých úrovních (Marciano, 

2013).  

Motivace je chápána jako velmi důležitý nástroj úspěchu (Vévoda a kolektiv, 2013). 

Motivací se rozumí psychický stav vyvolávající aktivitu, chování nebo jednání a směřující 

je nastaveným směrem v jehož průběhu jedinec zpracovává nejrůznější podněty a přetváří 

je v pohnutky, motivy vlastní činnosti. Motivace je ustavující složkou každé osobnosti 

(Vláčil). Motivaci lze přiřadit ke klíčovým faktorům úspěchu při realizování osobních i 

jiných cílů (Zítková, Pokorná, Mičudová, 2015). Podle Urbana motivovat lidi předpokládá 

chápat nejen okolnosti, které k jejich motivaci přispívají, ale také ty, které jí brání. 

S motivací souvisí motivační faktory. Ty lze třídit různými způsoby. Nejvíce využívané je 

rozdělení na vnitřní a vnější faktory motivace. K vnitřním faktorům patří samostatnost, 

nové schopnosti, viditelné výsledky a společenský význam. Vnější faktory zahrnují 

odměnu – finanční, či nefinanční a dále pochvalu, uznání a osobní či společenskou prestiž 

(Urban, 2017). 

Součástí motivace je motiv, což je pohnutka zaměřená na uspokojování určitých potřeb, 

jedná se o jistou psychologickou tendenci narovnat určitý stav, který může pramenit 

z nedostatku nebo přetlaku. Motivy lze rovněž dělit, a to na biologické motivy (primární, 

vrozené, sebezáchovné), jedná se o základní fyziologické cyklické potřeby člověka. 

Psychické motivy (sekundární, získané) se uplatňují při vnitřní motivaci a směřují 

k uchování vnitřního řádu a k nastolení duševní pohody. Sociální motivy (sekundární, 

získané) regulují mezilidské vztahy i jejich prožívání (Motivace, motivování a motivační 
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teorie). Motivy mívají určitý cíl, a tím i směr, intenzitu, variabilitu a zaměření na cíl a 

trvalost. Primární motivy jsou označovány také jako biogenní, organické, viscerogenní, 

instinktivní, vrozené, nenaučené. Obvykle je pod pojmem primární motiv chápán časově 

prioritní nebo podstatný význam motivu pro chování jedince. 

Sekundární motivy, tedy sociogenní, naučené nebo získané jsou motivy, které jsou 

modifikovány určitým socio-kulturním prostředím a jsou získávány během života. 

Sekundární motivy formují jednání člověka a naopak. Během života dochází k jejich 

aktualizaci a následně i k jejich případné změně (Šmahaj, 2012). Vhodná motivace sester 

k celoživotnímu vzdělávání může být cesta ke zkvalitnění ošetřovatelské péče a je jistě 

úzce spjata s motivací k práci. 

Vlastní hodnoty člověka jsou jeho cenným zdrojem postojů a motivací (Vévoda a kol., 

2013). Každý jedinec je osobností tehdy, když má svou tvář, je-li autorem svých činů, když 

nekopíruje a nenapodobuje, když zodpovědně stojí za tím, co dělá, když jedná s vědomím 

důsledků svých činů. Osobností se rozumí osobitost, odlišnost jedince od jiných jedinců 

(Říčan, 2010). Chce-li někdo motivovat pracovníky, měl by poznat právě osobnost jedince, 

měl by postihnout jeho připravenost plnit pracovní úkoly s důrazem na jeho motivační 

složku. Z poznaného je možné se domnívat, že cokoli pracovník vnímá jako hodnotu, může 

být pro něho motivací a naopak. Motivaci může ovlivňovat řada faktorů, k nimž lze počítat 

pohlaví, věk, inteligence, vzdělání i demografickém faktory (Vévoda a kol., 2013). 

Základem organizace zdravotní péče jsou pracoviště, kde pracují pracovníci jednotlivých 

specializací a druhů vzdělání. Jejich kompetence, vztahy, tedy i pracovně právní vztahy 

jsou přesně stanoveny. Zajištění kvality současné zdravotní péče není reálné bez týmové 

spolupráce. Sestry svým vzděláním zvyšují své postavení v týmu a jejich motivace má vliv 

na výsledky poskytované zdravotní péče (Vévoda a kol., 2013). 

Motivace sester je v současné době předním tématem k diskuzi. Lze konstatovat, že 

motivace zaměstnanců je považována za klíčový faktor na cestě k úspěchu. Motivace 

v ošetřovatelské profesi je o to více důležitá, protože na ní závisí personální stav na pozici 

všeobecná sestra. Relativní nedostatek sester se projevuje napříč všemi obory. Sestry 

migrují do jiných zemí, či dokonce mohou odcházet z profese úplně. Problém nedostatku 

sester se promítá do kvality ošetřovatelské péče, ale i do finančních ztrát. Současné 

fundované ošetřovatelství očekává sestru coby uznávaného odborníka v samotném oboru 

působení. Hlavním zájmem moderního ošetřovatelství je poskytovat vysoce kvalitní, 

humánní a vědecky podloženou ošetřovatelskou péči (Postoj sester k profesi a jejich 

motivace k dalšímu vzdělávání, 2018). 

Základní cestou ke správné motivaci zaměstnanců je tedy odhalit, jaká konkrétní motivace 

je pro ně zásadní. Zdroje motivace lze vidět v několika dimenzích. Může to být motivace 

založená na samotné práci, její zajímavosti, či možnosti osobního růstu. Další motivačním 
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faktorem je finanční a jiné hmotné ohodnocení. A v neposlední řadě motivace spjatá s 

reputací, posláním, a společenskou prestiží práce (Urban, 2017). 

Důležité jsou základní stimuly k pracovní motivaci. Patří sem finanční odměna, pochvala, 

dále zajímavý úkol, který bude výzvou dělat něco zajímavého. Ke stimulům lze přiřadit 

rovněž delegování kompetencí, a tím vlastně delegování odpovědnosti, která výrazně 

zvyšuje motivaci členů celého týmu, samotná pracovní náplň, a tím možnost seberealizace 

je rovněž dobrým stimulem. V neposlední řadě stimuluje pozornost manažera, který pokud 

chce motivovat a stimulovat měl by uplatňovat situační vedení lidí, tedy individuální 

přístup ke každému (Němeček,2017). 

Za pozitivní motivátory jsou označovány také mezilidské vztahy, příjemné pracovní 

prostředí, dobré materiální vybavení, získávání vědomostí a zajímavá práce (Pražský, 

2012). 

Pro cílenou motivaci je potřeba odstranit zbytečné demotivující faktory. Pokud tyto faktory 

převáží hodnotu faktorů motivačních, nelze očekávat, že budou zaměstnanci s chutí 

vykonávat činnost, která je po nich požadována. Pocity nespravedlivého ohodnocení, a to 

nejen finančního, projevy nedůvěry, neustálá kritika, která není vyvážena žádnou formou 

pochvaly, bagatelizace názorů, nápadů či připomínek svém důsledku vedou k poklesu 

pracovní morálky na pracovišti (Urban, 2017). 

V ošetřovatelském procesu bývají časté demotivační faktory ve smyslu stresující a fyzicky 

náročné práce, může se jevit nepravidelnost ve směnách, nízké finanční ohodnocení, 

nedostatek volného času, či nízký počet personálu. Přidávají se faktory, které překážejí v 

péči o pacienty, nárůst administrativy, špatná komunikace s nadřízenými a další (Vévoda a 

kol., 2013). 

Vzhledem k současnému reformnímu stavu ve zdravotnictví, který je charakteristický 

nedostatkem ekonomických zdrojů, nevyhovujícím mzdovým systémem, nedostatkem 

sester, mají manažeři v ošetřovatelství na kterémkoli stupni řízení nelehký úkol, tedy najít 

vhodné způsoby a metody motivace svých zaměstnanců, a tím i zabezpečovat kvalitu 

poskytované zdravotní a ošetřovatelské péče. V mnohých nemocnicích chybí pracovní 

motivační strategie, péče o zaměstnance a jejich pracovní podmínky. V práci 

ošetřovatelského manažera na kterémkoli stupni řízení je důležité analyzovat všechno, co 

je možné ovlivnit v řídícím procesu ve prospěch motivace v práci sester, ale i cíleně 

identifikovat demotivační faktory (Pražský, 2012). 
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4.  Použité metody  

4.1.   Cíl práce 

Cílem mojí diplomové práce bylo zjistit motivaci sester ke specializačnímu vzdělávání 

v intenzivní péči a dílčím cílem bylo zmapovat motivaci sester se nadále vzdělávat v rámci 

celoživotního vzdělávání. 

4.1.1.  Výzkumné otázky 

Na základě nastudované odborné literatury a zkušeností z praxe jsem zformulovala 

následující výzkumné otázky, na které bude odpovězeno analýzou získaných dat. 

 

Otázka č. 1: Jaký náhled mají samy sestry z intenzivní péče na specializační vzdělání? 

 

Otázka č. 2: Jsou sestry pracující na intenzivní péči dostatečně motivovány k dalšímu 

celoživotnímu vzdělávání? 

 

Otázka č. 3: Jaký typ celoživotního vzdělávání sestry v intenzivní péči preferují? 

 

Otázka č. 4: Je dostatečná podpora ze strany zaměstnavatele k dalšímu vzdělávání? 

 

4.2.   Metodika práce 

Pro výzkumné šetření jsem využila kvantitativní typ výzkumu. Samotný výzkum byl 

proveden pomocí strukturovaného dotazníku. Kvantitativní výzkum představuje metodu 

standardizovaného vědeckého výzkumu, který charakterizuje jevy za pomoci proměnných, 

které jsou koncipovány takovým způsobem, aby mohly měřit určité vlastnosti 

(Kvantitativní výzkum, Hendl, 2016). 

4.3.   Organizace výzkumu 

Před vlastní distribucí dotazníků respondentům proběhlo pilotní šetření v prosinci 2018, 

kdy jsem 12 dotazníků poskytla kolegyním k vyplnění a požádala je o názor, zdali jsou 

dotazníky pro ně srozumitelné. Zjistila jsem, že kolegyně neměly k otázkám v dotazníku a 

ani k jeho vyplnění žádné připomínky, a proto jsem tedy mohla přistoupit k vlastnímu 

výzkumnému šetření. Výzkumné šetření probíhalo na čtyřech klinikách fakultní nemocnice 

v Praze a na třech odděleních městské nemocnice. Před plánovaným výzkumným šetřením 

jsem elektronickou cestou oslovila v Praze náměstkyni pro ošetřovatelskou péči a požádala 

ji o svolení k výzkumu. Paní náměstkyně s výzkumem souhlasila, zaslala mně patřičný 

formulář se žádostí o výzkum a já jsem ho osobně předala vrchním sestrám jednotlivých 

klinik. S vrchními sestrami jsem se současně domluvila na distribuci dotazníků. Dotazníky 
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jsem v neprůhledných obalech osobně předala staničním sestrám jednotlivých jednotek 

intenzivní péče a anesteziologicko-resuscitačního oddělení a ony je dále rozdávaly 

k vyplnění.  Respondentům bylo zdůrazněno, že jejich účast na výzkumném šetření je 

dobrovolná, na jejich uvážení a s jejich souhlasem. Po ukončení výzkumného šetření jsem 

si dotazníky v uzavřených obalech vyzvedla osobě opět u staničních nebo vrchních sester. 

Vzor žádosti je uveden v příloze č.1. 

4.4.   Struktura dotazníku 

Dotazník jsem vyhotovila samostatně pod supervizí vedoucí mojí diplomové práce. Pro 

výzkumné šetření jsem využila zaměřený výběr podle předem stanovených kritérií. 

V případě mého výzkumu se jednalo o sestry pracující na jednotkách intenzivní péče a 

rovněž anesteziologicko-resuscitačním oddělení dvou nemocnic, a to jedné fakultní 

nemocnice v Praze a jedné městské nemocnice ve Středočeském kraji. Výzkumný vzorek 

čítal celkem sto dva sester. V městské nemocnici se výzkumu zúčastnilo 43 respondentů a 

v Praze se výzkumu zúčastnilo 59 respondentů.  

Dotazník byl složen z úvodního slova s náležitými formálnostmi a vysvětlením účelu 

samotného výzkumného šetření. Na začátku byly uvedeny pokyny k vyplnění dotazníku. 

Dotazník obsahoval dvacet pět otázek, které byly zaměřeny tak, aby pomocí nich bylo 

možno zodpovědět výzkumné otázky. Úvodní byly zaměřeny na zjišťování základních dat 

o respondentech, ze kterých vyplynulo několik obecných údajů. Dále byly zařazeny otázky 

zjišťující délku praxe, pracoviště a nejvyšší vzdělání respondentů. Pro dosažení cíle bylo 

zformulováno patnáct výzkumných otázek polouzavřených a deset uzavřených. Celkově se 

dotazník skládal z 25 výzkumných otázek. Sběr dat probíhal v lednu a únoru 2019. Vzor 

dotazníku je uveden v příloze č. 2. 

4.5.   Etické aspekty výzkumu 

V oblasti výzkumu jsem se snažila dodržovat základní etické požadavky. Ochrana 

osobních údajů respondentů byla vysoce respektovanou a významnou součástí etiky v 

mém výzkumu a v neposlední řadě i anonymita účastníků důležitá k ochraně soukromí. 

Respondenti byly v počátku výzkumu seznámeni s tím, že jejich účast je dobrovolná a 

anonymní, a tudíž nemají uvádět svoje pracoviště ani jméno. V rámci zaručení ochrany 

osobních údajů, jsou dokumenty schvalující výzkum, a rovněž tak originály navrácených 

dotazníků uloženy u autorky diplomové práce. Dle legislativy byla tímto zaručena ochrana 

osobních údajů respondentů, kteří se účastnili mého výzkumu v souladu s právem 

Evropské unie a k naplnění práva každého na ochranu před neoprávněným zasahováním do 

soukromí (Zákon č. 101/2000 Sb.). Rovněž byla zajištěna ochrana respondentů 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (Co to je 

GDPR ? ). 
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Samotná práce i nakládání s osobními údaji probíhaly v souladu s ochranou osobních 

údajů. Získaná data byla použita pouze k výzkumným účelům a v plné míře zaručují 

anonymitu respondentek, které se výzkumu účastnily. Nejsou tedy známa jména 

respondentek a ani konkrétní pracoviště, ve kterých bylo prováděno výzkumné šetření. 

Osoby nebylo možno identifikovat ani v průběhu zpracování dat. Žádná data, která by 

umožnila jakoukoli identifikaci zúčastněných respondentek na výzkumu, nebyla 

zveřejněna. Tato data jsou dostupná pouze autorce této práce. 

4.6.   Zpracování dat 

Zpracování kvantitativních dat proběhlo následujícím způsobem: získané údaje z tištěných 

dotazníků byly zpracovány statistickými metodami pomocí programu Microsoft Office 

v operačním systému Windows a promítnuty do tabulek. Tabulky zobrazují hodnoty 

v absolutním vyjádření a v hodnotách relativní četnosti v procentech. V tabulkách bylo 

využito označení následujících charakteristik: 

f1 = n1/N, kde f1 = relativní četnost v procentech 

n1 = absolutní četnost 

N = celková četnost 
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5.  Výsledky  

Celkový počet rozdaných dotazníků činil 110 kusů. Ve fakultní nemocnici jsem rozdala 64 

kusů dotazníků, zpět jsem jich obdržela 59 kusů, což bylo 92,19 % z celkového počtu a 

nevrácených dotazníků bylo 5 kusů, což bylo 7,81 % z celkového počtu. 

V městské nemocnici jsem rozdala 46 kusů dotazníků, zpět jsem obdržela 43 kusů 

dotazníků, což bylo 93,48 % z celkového počtu a nevráceny byly 3 kusy dotazníků, což 

bylo 6,52 % z celkového počtu. 

Tabulka 1: Návratnost dotazníků – Fakultní nemocnice 

Návratnost dotazníků  ni fi 

vráceno 59   92,19 % 

nevráceno  5    7,81 % 

Celkem                     64               100,00 % 

 Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tabulka 2: Návratnost dotazníků – Městská nemocnice 

Návratnost dotazníků ni fi 

vráceno 43 93,48 % 

nevráceno   3  6,52 % 

Celkem 46              100,00 % 

 Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf 1: Návratnost dotazníků 

  
Zdroj: vlastní zpracování 
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Otázka č. 1 Jaké je vaše pohlaví? 

Tabulka 3: Pohlaví respondentů – Fakultní nemocnice  

Pohlaví respondentů ni fi 

žena 59 100,00 % 

muž  0    0,00 % 

Celkem                 100,00 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tabulka 4: Pohlaví respondentů – Městská nemocnice 

Pohlaví respondentů ni fi 

žena 43 100,00 % 

muž   0     0,00 % 

Celkem 43 100,00 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf 2: Pohlaví respondentů 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

Graf znázorňuje, že výzkumného šetření se zúčastnily samé ženy. 
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Otázka č. 2 Jaká je délka vaší praxe? 

Tabulka 5: Délka praxe – Fakultní nemocnice 

       Délka praxe ni fi 

do 1 roku   0 0,00 % 

1 – 5 let 10 16,95 % 

 6 – 10 let 10 16,95 % 

11 – 20 let 30 50,85 % 

více než 20 let    9 15,25 % 

Celkem 59               100,00 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tabulka 6: Délka praxe – Městská nemocnice 

       Délka praxe ni fi 

do 1 roku   1 2,33 % 

1 – 5 let   6 13,95 % 

6 – 10 let 10 23,26 % 

11 – 20 let 13 30,23 % 

více než 20 let 13 30,23 % 

Celkem 43               100,00 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf 3: Délka praxe 

 
Zdroj: vlastní zpracování 
 

Graf znázorňuje, že nejvíce respondentek 50,85 % (30) ve fakultní nemocnici mělo praxi 

v rozmezí mezi jedenácti a dvaceti lety, druhý nejvyšší počet 16,95 % (10) respondentek 



35 

 

měl praxi v rozmezí šesti až deseti let a rovněž stejný počet 16,95 % (10) respondentek 

mělo praxi v rozmezí jednoho roku až pěti let a nejméně 15,25 % (9) respondentek mělo 

praxi více než dvacet let, s praxí do jednoho roku nebyla žádná respondentka. 

 

V městské nemocnici naopak bylo nejvíce 30,23 % (13) respondentek s praxí více než 

dvacet let, praxi v rozmezí jedenácti až dvaceti let mělo rovněž 30,23 % (13) respondentek. 

Praxi v rozmezí jednoho roku až pěti let mělo 13,95 % (6) respondentek. Nejmenší počet 

2,33 % (1) respondentek zde měl praxi do jednoho roku. 

 

Otázka č. 3 Jaký je váš věk? 

Tabulka 7: Věk respondentek – Fakultní nemocnice  
   Věk respondentek ni fi 

               do 25 let   3 5,08 % 

 

            26 – 30 let 

22  37,29 % 

            31 – 40 let 18  30,51 % 

            41 – 50 let 16  27,12 % 

            51 – více let 0  0,00 % 

Celkem 59               100,00 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka 8: Věk respondentek – Městská nemocnice  

   Věk respondentek ni fi 

   do 25 let 3 6,98 % 

26 – 30 let 31 72,09 % 

31 – 40 let 5 11,63 % 

41 – 50 let 0 0,00 % 

   51 – více let 4 9,30 % 

Celkem 43               100,00 % 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf 4: Věk respondentek 

 
Zdroj: vlastní zpracování  
 

Graf znázorňuje věk respondentek. Nejvíce respondentek 37,29 % (22) ve fakultní 

nemocnici bylo ve věku v rozmezí dvaceti šesti až třiceti let, druhý největší počet 30,51 % 

(18) respondentek byl ve věku třiceti jedna až čtyřiceti let, 27,12 % (16) respondentek bylo 

ve věku v rozmezí čtyřiceti jedna až padesáti let a nejméně 5,08 % (3) respondentek bylo 

ve věku do dvaceti pěti let. Ve věku padesáti jedna let a více nebyla žádná respondentka. 

 

V městské nemocnici bylo nejvíce 72,09 % (31) respondentek ve věku v rozmezí dvaceti 

šesti až třiceti let, druhým nejvyšším počtem 11,63 % (5) respondentek byla skupina ve 

věku v rozmezí třiceti jedna až čtyřiceti let. Ve věku v rozmezí padesáti jedna a více let 

bylo 9,30 % (4) respondentek, 6,98 % (3) respondentek bylo do dvaceti pěti let věku. Ve 

věku v rozmezí čtyřiceti jedna až padesáti let nebyla žádná respondentka. 

 

Otázka č. 4 Na jakém pracovišti pracujete? 

Tabulka 9: Název pracoviště – Fakultní nemocnice 

Název pracoviště ni fi 

anesteziologicko-

resuscitační oddělení 

  0      0,00 % 

jednotka intenzivní péče 59 100,00 % 

Celkem 59 100,00 % 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tabulka 10: Název pracoviště – Městská nemocnice  

Název pracoviště ni fi 

anesteziologicko-

resuscitační oddělení 

12  27,91 % 

jednotka intenzivní péče 31 72,09 % 

Celkem 43               100,00 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf 5: Název pracoviště 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

Graf znázorňuje pracoviště respondentek. Ve fakultní nemocnici nejvíce respondentek 100 

% (59) pracovalo na jednotce intenzivní péče a žádná respondentka nepracovala na 

anesteziologicko-resuscitačním oddělení. 

 

V městské nemocnici pracovalo nejvíce 72,09 % (31) respondentek na jednotce intenzívní 

péče a nejméně 27,91 % (12) respondentek pracovalo na anesteziologicko-resuscitačním 

oddělení. 
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Otázka č. 5 Jaké je vaše nejvyšší vzdělání? 

Tabulka 11: Nejvyšší vzdělání – Fakultní nemocnice 

       Nejvyšší vzdělání  ni  fi 

střední zdravotní škola    3  5,08 % 

vyšší odborná škola   6 10,18 % 

střední zdravotní škola + 

specializační studium IP 

  9 15,25 % 

vyšší odborná škola + 

specializační studium IP 

20  33,90 % 

          vysoká škola   2    3,39 % 

vysoká škola + 

specializační studium IP 

19  32,20 % 

jiné (uveďte)   0     0,00 % 

Celkem 59 100,00 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tabulka 12: Nejvyšší vzdělání – Městská nemocnice  

       Nejvyšší vzdělání ni fi 

střední zdravotní škola 5 11,63 % 

vyšší odborná škola 2   4,65 % 

střední zdravotní škola + 

specializační studium IP 

9 20,93 % 

vyšší odborná škola + 

specializační studium IP 

19 44,18 % 

vysoká škola 4   9,30 % 

vysoká škola +   

specializační studium IP 

3   6,98 % 

jiné (uveďte) 1   2,33 % 

Celkem 43 100,00 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tabulka 13: Výčet odpovědi jiné 

 Fakultní nemocnice Městská nemocnice 

výčet odpovědi jiné - střední škola 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf 6: Nejvyšší vzdělání 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf znázorňuje vzdělání respondentek. Nejvíce respondentek 33,90 % (20) ve fakultní 

nemocnici dosáhlo nejvyššího vzdělání na vyšší odborné škole spolu se specializačním 

studiem intenzivní péče, vysokou školu a specializační studium intenzivní péče mělo 32,20 

% (19) respondentek, střední zdravotní školu a specializační studium mělo 15,25 % (9) 

respondentek, vyšší odbornou školu mělo 10,18 % (6) respondentek, střední zdravotní 

školu mělo 5,08 % (3) respondentek, vysokou školu mělo 3,39 % (2) respondentek, což byl 

nejmenší počet, možnost jiné odpovědi nevyužila žádná respondentka. 

 

V městské nemocnici byla největší skupina 44,18 % (19) respondentek s nejvyšším 

vzděláním na vyšší odborné škole společně se specializačním studiem, střední zdravotní 

školu a specializační studium IP mělo 20,93 % (9) respondentek, střední zdravotní školu 

mělo 11,63 % (5) respondentek, vysokou školu mělo 9,30 % (4) respondentek, vysokou 

školu se specializačním studiem IP mělo 6,98 % (3) respondentek, vyšší odbornou školu 

mělo 4,65 % (2) respondentek a 2,33 % (1) respondentek uvedlo střední školu jako 

možnost odpovědi „jiné“. 
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Otázka č. 6 Domníváte se, že je vysokoškolské vzdělávání v intenzivní péči pro sestry 

důležité? 

Tabulka 14: Důležitost vysokoškolského vzdělávání v intenzivní péči – Fakultní 

nemocnice 

Důležitost  

vysokoškolského 

vzdělávání v intenzivní 

péči 

ni fi 

ano 18 30,51 % 

spíše ano 11 18,64 % 

nevím 7 11,87 % 

spíše ne 8 13,56 % 

ne 15 25,42 % 

Celkem 59               100,00 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tabulka 15: Důležitost vysokoškolského vzdělávání v intenzivní péči – Městská 

nemocnice 

Důležitost  

vysokoškolského 

vzdělávání v intenzivní 

péči 

ni fi 

ano 12 27,91 % 

spíše ano   2 4,65 % 

nevím 10 23,26 % 

spíše ne 16 37,21 % 

ne  3   6,97 % 

Celkem 43               100,00 % 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf 7: Důležitost vysokoškolského vzdělávání v intenzivní péči 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf znázorňuje názory respondentek na důležitost vysokoškolského studia v intenzivní 

péči. Ve fakultní nemocnici si nejvíce 30,51 % (18) respondentek myslelo, že je 

vysokoškolské studium pro sestry důležité, 25,42 % (15) respondentek si myslelo, že není 

důležité. Nejmenší počet 11,87 % (7) respondentek označilo odpověď „nevím“. 

 

V městské nemocnici si nejvyšší počet 37,21 % (16) respondentek myslel, že spíše není 

studium důležité a nejméně 4,65 % (2) respondentek si myslelo, že je studium spíše 

důležité. 

 

Otázka č. 7 Co je podle vás přínosem vysokoškolského studia? 

 

Tabulka 16: Přínos vysokoškolského studia – Fakultní nemocnice 

Přínos vysokoškolského 

studia 

ni fi 

uznání kvalifikace 

v zemích Evropské unie 

10 16,95 % 

společenská prestiž 21 35,59 % 

výuka angličtiny 

v ošetřovatelství 

 3  5,08 % 

získání akademického 

titulu 

17 28,81 % 

jiné (uveďte)    8 13,57 %  

Celkem 59 100,00 % 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tabulka 17: Přínos vysokoškolského studia – Městská nemocnice  

Přínos vysokoškolského 

studia 

ni fi 

uznání kvalifikace 

v zemích Evropské unie 

  17 39,53 % 

společenská prestiž   18 41,86 % 

výuka angličtiny 

v ošetřovatelství 

  2    4,65 % 

získání akademického 

titulu 

   3     6,98 % 

jiné (uveďte)    3     6,98 % 

Celkem 43 100,00 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tabulka 18: Výčet odpovědi jiné 

 Fakultní nemocnice Městská nemocnice 

výčet odpovědi jiné studium nemá žádný přínos 

(6 respondentek) 

studium nemá žádný 

význam (3 respondentky) 

více peněz (1 respondentka) 

hlubší znalosti a větší praxi 

před nástupem do práce (1 

respondentka) 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf 8: Přínos vysokoškolského studia 

 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf znázorňuje názory respondentek na přínos vysokoškolského studia. Nejvíce 35,95 % 

(21) respondentek ve fakultní nemocnici se domnívalo, že přínosem studia je společenská 

prestiž. Nejmenší počet 5,08 % (3) respondentek uvedl výuku angličtiny v ošetřovatelství. 

Možnost odpovědi jiné využilo 13,57 % (8) respondentek. 

 

            V městské nemocnici největší přínos vysokoškolského studia spatřovalo ve společenské 

prestiži 41,86 % (18) respondentek. Nejmenším přínosem studia pro 4,65 % (2) 

respondentek byla výuka angličtiny v ošetřovatelství. Možnost odpovědi jiné využilo 6,98 

% (3) respondentek. 

 

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

škole? 

Tabulka 19: Důvody studia na vysoké škole – Fakultní nemocnice 

Důvody studia na vysoké 

škole 

ni fi 

zvýšení kvalifikace 21 35,58 % 

touha po kariérním postupu   2   3,39 % 

postup do vyšší platové 

třídy 

14 23,72 % 

požadavek zaměstnavatele   1   1,70 % 

chci jít pracovat do 

zahraničí 

  1   1,70 % 

touha po vysokoškolském 

vzdělání 

  1   1,70 % 

vysoká škola pro mne 

mnoho znamená 

  2   3,39 % 

specializované vzdělání a 

titul 

10  16,95 % 

o studiu na vysoké škole 

nemám zájem 

  6   10,17 % 

jiné (uveďte)   1   1,70 % 

Celkem 59 100,00 % 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tabulka 20: Důvody studia na vysoké škole – Městská nemocnice 

Důvody studia na vysoké 

škole 

ni fi 

zvýšení kvalifikace 14 32,55 % 

touha po kariérním postupu   2   4,65 % 

postup do vyšší platové 

třídy 

13 30,23 % 

požadavek zaměstnavatele   1   2,33 % 

chci jít pracovat do 

zahraničí 

  0   0,00 % 

touha po vysokoškolském 

vzdělání 

  0   0,00 % 

vysoká škola pro mne 

mnoho znamená 

  0   0,00 % 

specializované vzdělání a 

titul 

                       3   6,98 % 

o studiu na vysoké škole 

nemám zájem 

9  20,93 % 

jiné (uveďte)   1    2,33 % 

Celkem 43 100,00 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tabulka 21: Výčet odpovědi jiné 

 Fakultní nemocnice Městská nemocnice 

výčet odpovědi jiné nic osobní důvody ke studiu 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf 9: Důvody studia na vysoké škole 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

Graf znázorňuje důvody respondentek ke studiu na vysoké škole. Ve fakultní nemocnici 

nejvíce 35,58 % (21) respondentek uvedlo jako důvod studia zvýšení kvalifikace. Možnost 

odpovědi „jiné“ využilo 1,70 % (1) respondentek. 

 

V městské nemocnici bylo největším důvodem ke studiu zvýšení kvalifikace pro 32,55 % 

(14) respondentek. Možnost odpovědi „jiné“ uvedlo 2,33 % (1) respondentek. 
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Otázka č. 9 Jak nahlížíte na specializační studium intenzivní péče? 

Tabulka 22: Nahlížení na specializační studium intenzivní péče – Fakultní nemocnice 

Nahlížení na 

specializační studium 

intenzivní péče 

ni fi 

je důležité 20 33,90 % 

je přínosné a dostatečné 13 22,03 % 

je kvalitní v teoretické 

rovině 

  1   1,69 % 

je kvalitní v oblasti 

praktické výuky 

  0   0,00 % 

je zdlouhavé, náročné na 

čas 

19 32,21 % 

není nutné   6 10,17 % 

jiné (uveďte)   0   0,00 % 

Celkem 59               100,00 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka 23: Nahlížení na specializační studium intenzivní péče – Městská nemocnice 

Nahlížení na 

specializační studium 

intenzivní péče 

ni fi 

je důležité 18 41,86 % 

je přínosné a dostatečné 15 34,88 % 

je kvalitní v teoretické      

rovině 

  4   9,30 % 

je kvalitní v oblasti 

praktické výuky 

  1   2,33 % 

je zdlouhavé, náročné na 

čas 

  1   2,33 % 

není nutné   4   9,30 % 

jiné (uveďte)   0   0,00 % 

Celkem 43               100,00 % 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf 10: Nahlížení na specializační studium intenzivní péče 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

Graf znázorňuje náhled respondentek na specializační studium intenzivní péče. Ve fakultní 

nemocnici nejvíce 33,90 % (20) respondentek označilo studium za důležité, druhý nejvyšší 

počet 32,21 % (19) respondentek považovalo studium za zdlouhavé a časově náročné, za 

přínosné a dostatečné mělo studium 22,03 % (13) respondentek, 10,17 % (6) respondentek 

uvedlo, že studium není nutné a nejméně 1,69 % (1) respondentek označilo studium za 

kvalitní v teoretické rovině. Možnost odpovědi „jiné“ nevyužila žádná respondentka. 

V městské nemocnici nejvíce 41,86 % (18) respondentek uvedlo, že studium je důležité, 

studium jako přínosné a dostatečné vidělo 34,88 % (15) respondentek, za nutné 

nepovažovalo studium 9,30 % (4) respondentek, za kvalitní v teoretické rovině považovalo 

studium 9,30 % (4) respondentek, za kvalitní v oblasti praktické výuky považovalo 

studium 2,33 % (1) respondentek a rovněž 2,33 % (1) respondentek vidělo studium jako 

zdlouhavé a náročné na čas. Možnost odpovědi „jiné“ nevyužila žádná respondentka. 
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Otázka č. 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? 

Tabulka 24: Časový horizont doplnění specializačního studia v intenzivní péči – Fakultní 

nemocnice 

Časový horizont 

doplnění specializačního 

studia v intenzivní péči 

ni fi 

zahájit studium ihned po 

nástupu na specializované 

pracoviště 

13 22,03 % 

zahájit studium do dvou let 

po nástupu na 

specializované pracoviště 

39                 66,10 % 

zahájit studium do čtyř let  6 10,18 % 

zahájit studium po více než 

čtyřech letech 

                      0 0,00 % 

jiné (uveďte)  1                  1,69 % 

Celkem 59              100,00 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka 25: Časový horizont doplnění specializačního studia v intenzivní péči – Městská   

nemocnice 

Časový horizont 

doplnění specializačního 

studia v intenzivní péči 

ni fi 

zahájit studium ihned po 

nástupu na specializované 

pracoviště 

11 25,59 % 

zahájit studium do dvou let 

po nástupu na 

specializované pracoviště 

29                 67,43 % 

zahájit studium do čtyř let  2 4,65 % 

zahájit studium po více než 

čtyřech letech 

                      0 0,00 % 

jiné (uveďte) 1                  2,33 % 

Celkem 43             100,00 % 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tabulka 26: Výčet odpovědi jiné 

 Fakultní nemocnice Městská nemocnice 

výčet odpovědi jiné studium by mělo být na 

zvážení každého 

studium není nutné 

zahajovat 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf 11: Časový horizont doplnění specializačního studia v intenzivní péči     

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf znázorňuje časovou osu doplnění specializovaného vzdělání v intenzivní péči po 

nástupu na pracoviště. Ve fakultní nemocnici bylo nejvíce respondentek 66,10 % (39) pro 

zahájení studia do dvou let od nástupu na pracoviště, nejméně 10,18 % (6) respondentek 

bylo pro zahájení studia do čtyř let. Možnost odpovědi jiné využilo 1,69 % (1) 

respondentek.  

V městské nemocnici nejvyšší počet 67,43 % (29) respondentek uvedl, že studium by mělo 

být zahájeno do dvou let po nástupu na pracoviště a nejméně 4,65 % (2) respondentek 

mělo za to, že studium stačí zahájit do čtyř let. Možnost odpovědi „jiné“ využilo 2,33 % 

(1) respondentek. 
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Otázka č. 11 Které důvody vás motivovaly (případně by motivovaly) ke 

specializačnímu studiu v intenzivní péči? 

Tabulka 27: Motivace ke specializačnímu studiu v intenzivní péči – Fakultní nemocnice  

Motivace ke 

specializačnímu studiu 

v intenzivní péči 

ni fi 

ucelené vzdělání 11 18,65 % 

uznání od zaměstnavatele  5                   8,48 % 

srovnatelné postavení se 

sestrami v EU 

 3  5,08 % 

lepší finanční situace 14 23,73 % 

lepší postavení v kolektivu                        0  0,00 % 

          povýšení   2  3,39 % 

uznání a respekt 

v kolektivu 

 0 0,00 % 

chci ještě pokračovat 

v dalším studiu 

 2 3,39 % 

vlastní prestiž, možnost 

seberealizace 

11                 18,64 % 

zdokonalení vlastní práce 10                 16,95 % 

jiné (uveďte)   1                   1,69 % 

Celkem 59 100,00 % 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tabulka 28: Motivace ke specializačnímu studiu v intenzivní péči – Městská nemocnice 

Motivace ke 

specializačnímu studiu 

v intenzivní péči 

ni fi 

ucelené vzdělání 14 32,55 % 

uznání od zaměstnavatele  3                   6,98 % 

srovnatelné postavení se 

sestrami v EU 

 2  4,65 % 

lepší finanční situace 11 25,58 % 

lepší postavení v kolektivu                        1   2,33 % 

                povýšení   1   2,33 % 

uznání a respekt 

v kolektivu 

  0   0,00 % 

chci ještě pokračovat 

v dalším studiu 

  0   0,00 % 

vlastní prestiž, možnost 

seberealizace 

 9                  20,93 % 

zdokonalení vlastní práce 0   0,00 % 

jiné (uveďte) 2   4,65 % 

Celkem                    43               100,00 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka 29: Výčet odpovědi jiné 

 Fakultní nemocnice Městská nemocnice 

výčet odpovědi jiné žádná motivace ke studiu žádná motivace ke studiu (2 

respondentky) 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf 12: Motivace ke specializačnímu studiu v intenzivní péči 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf znázorňuje motivační důvody respondentek ke specializačnímu studiu v intenzivní 

péči. Ve fakultní nemocnici nejvíce 23,73 % (14) respondentek označilo za motivaci lepší 

finanční situaci, ucelené vzdělání označilo jako motivaci 18,65 % (11) respondentek, pro 

18,65 % (11) respondentek byla motivací vlastní prestiž a možnost seberealizace, motivací 

pro 16,95 % (10) respondentek bylo zdokonalení vlastní práce, uznání zaměstnavatele bylo 

motivací pro 8,48 % (5) respondentek, srovnatelné postavení se sestrami v evropské unii 

bylo motivací pro 5,08 % (3) respondentek, povýšení motivovalo 3,39 % (2) respondentek,  

další studium bylo motivací pro 3,39 % (2) respondentek, což patřilo k nejméně 

vyjádřeným odpovědím. Možnost odpovědi „jiné“ využilo 1,69 % (1) respondentek.  

V městské nemocnici nejvíce 32,55 % (14) respondentek motivovalo  ke studiu ucelené 

vzdělání, lepší finanční situace byla motivací pro 25,58 % (11) respondentek, což byla 

druhá nejvíce označovaná odpověď, vlastní prestiž a seberealizace motivovala 20,93 % (9) 

respondentek, uznání od zaměstnavatele motivovalo 6,98 % (3) respondentek, 

srovnatelném postavení v Evropské unii motivovalo ke studiu 4,65 % (2) respondentek a 

nejméně označené odpovědi byly lepší postavení v kolektivu a povýšení, vždy 2,33 % (1) 

respondentek. Možnost odpovědi „jiné“ využilo 4,65 % (2) respondentek.  
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Otázka č. 12 Jaké specializační vzdělávání v intenzivní péči preferujete? 

Tabulka 30: Preference specializačního vzdělávání v intenzivní péči – Fakultní nemocnice 

Preference 

specializačního 

vzdělávání v intenzivní 

péči 

ni fi 

vysokoškolské studium 

intenzivní péče 

20 33,90 % 

specializační studium 

(ARIP) 

32 54,24 % 

obě výše jmenované mají 

stejnou úroveň 

  5                   8,47 % 

nejvhodnější bylo 

specializované studium na 

vyšší odborné škole 

  2  3,39 % 

jiné (uveďte)   0   0,00 % 

Celkem 59               100,00 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka 31: Preference specializačního vzdělávání v intenzivní péči – Městská nemocnice 

Preference 

specializačního 

vzdělávání v intenzivní 

péči 

ni fi 

vysokoškolské studium 

intenzivní péče 

  1    2,33 % 

specializační studium 

(ARIP) 

35 81,39 % 

obě výše jmenované mají 

stejnou úroveň 

 5 11,63 % 

nejvhodnější bylo 

specializované studium na 

vyšší odborné škole 

 2 4,65 % 

jiné (uveďte)  0 0,00 % 

Celkem 43              100,00 % 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf 13: Preference specializačního vzdělávání v intenzivní péči 

 
Zdroj: vlastní zpracování  

 

Graf znázorňuje preferované specializační vzdělávání respondentek. Ve fakultní nemocnici 

nejvíce 54,24 % (32) respondentek preferovalo vzdělání ARIP, vysokoškolské vzdělání 

v intenzivní péči preferovalo 33,90 % (20) respondentek, dle názoru 8,47 % (5) 

respondentek mají ARIP i vysokoškolské vzdělání v intenzivní péči stejnou úroveň a jako 

nejvhodnější vidělo specializační studium na vyšší odborné škole 3,39 % (2) respondentek, 

což byl nejnižší počet odpovědí. Možnost odpovědi „jiné“ nevyužila žádná respondentka. 

V městské nemocnici největší počet 81,39 % (35) respondentek preferoval specializační 

vzdělání ARIP, 11,63 % (5) respondentek se domnívalo že obě formy studia mají stejnou 

úroveň. Pro 4,65 % (2) respondentek bylo nejvhodnější specializované studium na vyšší 

odborné škole a nejméně 2,33 % (1) respondentek, preferovalo vysokoškolské studium 

intenzivní péče. Možnost odpovědi „jiné“ nevyužila žádná respondentka. 
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Otázka č. 13 Myslíte, že by celoživotní vzdělávání sester v intenzivní péči mělo být 

povinné? 

Tabulka 32: Povinné celoživotní vzdělávání sester v intenzivní péči – Fakultní nemocnice 

Povinné celoživotní 

vzdělávání sester 

v intenzivní péči 

ni fi 

ano   8    13,56 % 

spíše ano 13 22,03 % 

nevím   1   1,69 % 

spíše ne 10  16,96 % 

ne 27  45,76 % 

Celkem 59 100,00 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka 33: Povinné celoživotní vzdělávání sester v intenzivní péči – Městská nemocnice 

Povinné celoživotní 

vzdělávání sester 

v intenzivní péči 

ni fi 

ano 3 6,98 % 

spíše ano 16 37,21 % 

nevím 3 6,98 % 

spíše ne 7 16,28 % 

ne 14 32,55 % 

Celkem 43               100,00 % 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf 14: Povinné celoživotní vzdělávání sester v intenzivní péči 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf znázorňuje stanoviska respondentek k povinnosti se celoživotně vzdělávat 

v intenzivní péči. Ve fakultní nemocnici nejvíce 45,76 % (27) respondentek si myslelo, že 

celoživotní vzdělávání v intenzivní péči by nemělo být povinné. Pro povinné celoživotní 

vzdělávání se vyjádřilo pouze 13,56 % (8) respondentek. 

V městské nemocnici se nejvíce 37,21 % (16) respondentek domnívalo, že by spíše mělo 

být celoživotní vzdělávání povinné a 32,55 % (14) respondentek se domnívalo, že naopak 

by povinné být nemělo. 

 

 

 

 

 

 



57 

 

Otázka č. 14 Jaké aspekty případně znesnadňují vaše celoživotní vzdělávání? 

Tabulka 34: Aspekty znesnadňující celoživotní vzdělávání – Fakultní nemocnice 

Aspekty znesnadňující 

celoživotní vzdělávání 

ni fi 

nedostatečné finanční 

ohodnocení 

15 25,42 % 

nadměrně přesčasových 

hodin 

 3   5,08 % 

vysoké pracovní nasazení  8  13,57 % 

nepříznivá rodinná situace  0                    0,00 % 

zaučování nových 

pracovníků 

 0    0,00 % 

malý zájem zaměstnavatele 20   33,90 % 

na vzdělání nemám 

dostatek času 

12   20,34 % 

jiné (uveďte)  1                    1,69 % 

Celkem 59 100,00 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka 35: Aspekty znesnadňující celoživotní vzdělávání – Městská nemocnice 

Aspekty znesnadňující 

celoživotní vzdělávání 

ni fi 

nedostatečné finanční 

ohodnocení 

9 20,93 % 

nadměrně přesčasových 

hodin 

  3 6,98 % 

vysoké pracovní nasazení   8                 18,60 % 

nepříznivá rodinná situace   1                   2,33 % 

zaučování nových 

pracovníků 

  0  0,00 % 

malý zájem zaměstnavatele 15 34,88 % 

na vzdělání nemám 

dostatek času 

  7                 16,28 % 

jiné (uveďte)   0                   0,00 % 

Celkem 43               100,00 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka 36: Výčet odpovědi jiné 

 Fakultní nemocnice Městská nemocnice 

výčet odpovědi jiné vlastní studium na vysoké 

škole 

- 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf 15: Aspekty znesnadňující celoživotní vzdělávání 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

Graf znázorňuje, jaké aspekty případně znesnadňovaly respondentkám celoživotní 

vzdělávání. Ve fakultní nemocnici se jednalo o malý zájem zaměstnavatele, což označilo 

nejvíce 33,90 % (20) respondentek, nedostatečné finanční ohodnocení uvedlo 25,42 % (15) 

respondentek, což byla druhá nejčastější odpověď, nadměrně přesčasových hodin uvedlo 

5,08 % (3), což byla nejméně označovaná odpověď. Možnost odpovědi „jiné“ využilo 1,69 

% (1) respondentek. 

V městské nemocnici se jednalo nejvíce o malý zájem zaměstnavatele, tuto odpověď 

označilo 34,88 % (15) respondentek a nedostatečné finanční ohodnocení uvedlo 22,93 % 

(9) respondentek. Možnost odpovědi „jiné“ nevyužila žádná respondentka. 
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Otázka č. 15 Bylo by pro vás období bez vzdělávání obdobím demotivace a stagnace 

v osobním a odborném rozvoji v intenzivní péči? 

Tabulka 37: Rozvoj v intenzivní péči – Fakultní nemocnice 

Rozvoj v intenzivní péči ni fi 

ano   10                 16,95 % 

spíše ano   1  1,69 % 

nevím 8 13,56 % 

spíše ne 20                 33,90 % 

ne 20                 33,90 % 

Celkem 59               100,00 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka 38: Rozvoj v intenzivní péči – Městská nemocnice 

Rozvoj v intenzivní péči ni fi 

ano   3                   6,98 %    

spíše ano   6 13,95 % 

nevím 12 27,91 % 

spíše ne 15                 34,88 % 

ne   7                 16,28 % 

Celkem 43               100,00 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf 16: Rozvoj v intenzivní péči 

 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf znázorňuje, jestli by bylo pro respondentky období bez vzdělávání dobou demotivace 

a stagnace v osobním a odborném rozvoji v intenzivní péči. Ve fakultní nemocnici nejvíce 

33,90 % (20) respondentek označilo odpověď spíše ne a rovněž 33,90 % (20) respondentek 

odpovědělo záporně, odpověď ano označilo 16,95 % (10) respondentek. 

 

V městské nemocnici nejvíce 34,88 % (15) respondentek označilo odpověď spíše ne a 6,98 

% (3) respondentek vyjádřilo kladný názor. 

Otázka č. 16 Jaký máte názor na zkrácenou verzi studia tzv. 4+1 (po novelizaci 

zákona 96/2004 Sb. zákonem 201/2017 Sb.)? 

Tabulka 39: Názor na zkrácenou verzi studia – Fakultní nemocnice 

Názor na zkrácenou verzi 
studia 

ni 

 

fi 

souhlasím s tímto typem 

vzdělávání 

11 18,64 % 

spíše souhlasím 4 6,78 % 

žádný 3 5,08 % 

spíše nesouhlasím 9 15,26 % 

nesouhlasím s tímto 

vzděláváním 

32 54,24 % 

Celkem                      59               100,00 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tabulka 40: Názor na zkrácenou verzi studia – Městská nemocnice 

Názor na zkrácenou verzi 
studia 

ni 

 

fi 

souhlasím s tímto typem 

vzdělávání 

5 11,63 % 

        spíše souhlasím 6 13,95 % 

               žádný 5 11,63 % 

        spíše nesouhlasím 11 25,58 % 

   nesouhlasím s tímto 

vzděláváním 

16 37,21 % 

Celkem 43                100,00 % 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf 17: Názor na zkrácenou verzi studia 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf znázorňuje názor respondentek na zkrácenou verzi studia (tzv. 4+1). Ve fakultní 

nemocnici nejvíce 54,24 % (32) respondentek nesouhlasilo s tímto vzděláním. V městské 

nemocnici nejvíce 37,21 % (16) respondentek nesouhlasilo s tímto vzdělání. 

Otázka č. 17 Po zrušení kreditního systému vzdělávání sester se chcete sám/sama i 

nadále aktivně vzdělávat (účastnit se odborných konferencí a seminářů, e-learningové 

studium,...)? 

Tabulka 41: Další aktivní vzdělávání – Fakultní nemocnice 

Další aktivní 

vzdělávání  

ni fi 

ano   7    11,86 %  

spíše ano 13  22,03 % 

nevím   8 13,56 % 

spíše ne 12                  20,34 % 

ne 19  32,21 % 

Celkem 59 100,00 % 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tabulka 42: Další aktivní vzdělávání – Městská nemocnice 

Další aktivní 

vzdělávání  

ni fi 

ano   7   16,28 % 

spíše ano 14 32,55 % 

nevím   3                   6,98 % 

spíše ne 12   27,91 %  

ne   7 16,28 % 

Celkem 43               100,00 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf 18: Další aktivní vzdělávání  

 
Zdroj: vlastní zpracování   

 

Graf znázorňuje, jestli se chtějí respondentky samy nadále aktivně vzdělávat i po zrušení 

kreditního systému vzdělávání sester. Ve fakultní nemocnici se nechtělo aktivně vzdělávat 

32,21 % (19) respondentek, což byla nejvíce označená odpověď. Pouze 11,86 % (7) 

respondentek bylo pro aktivní vzdělávání.  

V městské nemocnici se spíše chtělo aktivně vzdělávat nejvíce 32,55 % (14) respondentek, 

a záporně se vyjádřilo 16,28 % (7) respondentek. 
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Otázka č. 18 Jak nahlížíte na celoživotní vzdělávání pro sestry? 

Tabulka 43: Názor na celoživotní vzdělávání – Fakultní nemocnice 

Názor na celoživotní 

vzdělávání 

ni fi 

je nezbytné pro každou 

sestru 

   2   3,39 % 

není potřebné u všech 

sester 

 8 13,56 % 

je důležité u vedoucích 

pracovníků 

  8 13,56 % 

mělo by být pouze 

dobrovolné 

21 35,59 % 

mělo by být finančně 

oceněno 

14 23,73 % 

mělo by být zdarma   6                 10,17 % 

mělo by být rozmanitější   0   0,00 % 

jiné (uveďte) 0   0,00 % 

Celkem 59               100,00 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tabulka 44: Názor na celoživotní vzdělávání – Městská nemocnice 

Názor na celoživotní 

vzdělávání 

ni fi 

je nezbytné pro každou 

sestru 

  9 20,93 % 

není potřebné u všech 

sester 

  0   0,00 % 

je důležité u vedoucích 

pracovníků 

  0   0,00 % 

mělo by být pouze 

dobrovolné 

21 48,83 % 

mělo by být finančně 

oceněno 

12 27,91 % 

mělo by být zdarma   1   2,33 % 

mělo by být rozmanitější   0   0,00 % 

jiné (uveďte)   0   0,00 % 

Celkem 43               100,00 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

 

 



64 

 

Graf 19: Názor na celoživotní vzdělávání 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf znázorňuje stanovisko respondentek k celoživotnímu vzdělávání pro sestry. Ve 

fakultní nemocnici si nejvíce 35,59 % (21) respondentek myslelo, že by mělo být pouze 

dobrovolné, pro finanční ocenění bylo 23, 73 % (14) respondentek, za nezbytné pro každou 

sestru považovalo vzdělání pouze 3,39 % (2) respondentek, což byl nejnižší počet 

odpovědí. Možnost odpovědi „jiné“ nevyužila žádná respondentka. 

V městské nemocnici se nejvíce 48,83 % (21) respondentek vyjádřilo, že by vzdělání mělo 

být dobrovolné. Pro finanční ocenění bylo 27,91 % (12) respondentek, což byl druhý 

nejvyšší počet, pouze 20,93 % (9) respondentek si myslelo, že je celoživotní vzdělání 

nezbytné pro každou sestru. Možnost odpovědi „jiné“ nevyužila žádná respondentka. 
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Otázka č. 19 Jaký preferujete způsob dalšího vzdělávání v intenzivní péči v rámci 

celoživotního vzdělávání? 

Tabulka 45: Preferování dalšího způsobu vzdělávání v intenzivní péči – Fakultní 

nemocnice 

Preferování dalšího 

způsobu vzdělávání 

v intenzivní péči 

ni fi 

e-learning   9 15,25 % 

školení organizované 

zaměstnavatelem 

20 33,90 % 

certifikované kurzy 14                 23,74 % 

další specializační 

vzdělávání 

  2                   3,39 % 

tematické simulační 

situace 

  3   5,08 % 

odborné konference a 

semináře 

11                 18,64 % 

jiné (uveďte)   0    0,00 % 

Celkem 59 100,00 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tabulka 46: Preferování dalšího způsobu vzdělávání v intenzivní péči – Městská 

nemocnice 

Preferování dalšího 

způsobu vzdělávání 

v intenzivní péči 

ni fi 

e-learning   7 16,28 % 

školení organizované 

zaměstnavatelem 

16 37,21 % 

certifikované kurzy 13                 30,23 % 

další specializační 

vzdělávání 

  0                   0,00 % 

tematické simulační 

situace 

  0   0,00 % 

odborné konference a 

semináře 

  7   16,28 % 

jiné (uveďte)    0     0,00 % 

Celkem 43 100,00 % 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf 20: Preferování dalšího způsobu vzdělávání v intenzivní péči 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf znázorňuje, jaké způsoby dalšího vzdělávání v intenzivní péči respondentky preferují 

v rámci celoživotního vzdělávání. Ve fakultní nemocnici nejvíce 33,90 % (20) 

respondentek preferovalo školení organizované zaměstnavatelem a nejméně 3,39 % (2) 

respondentek preferovalo další specializační vzdělávání. Možnost odpovědi „jiné“ 

nevyužila žádná respondentka. 

V městské nemocnici nejvíce 37,21 % (16) respondentek preferovalo školení organizované 

zaměstnavatelem, konference a semináře preferovalo 16,28 % (7) respondentek a rovněž 

16,28 % (7) respondentek preferovalo e-learning, což byly nejméně vyjádřené odpovědi. 

Možnost odpovědi „jiné“ žádná respondentka nevyužila. 
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Otázka č. 20 Jaké školení o nejnovějších doporučeních v intenzivní péči v rámci 

celoživotního vzdělávání bylo pro vás nejvíce přínosné? 

Tabulka 47: Nejvíce přínosná školení – Fakultní nemocnice 

Nejvíce přínosná školení  ni fi 

stomie   4 6,79 % 

hojení chronických ran 

v IP 

24                40,68 % 

sepse   1 1,69 % 

péče o dialyzovaného 

nemocného 

  1 1,69 % 

péče o port   3 5,08 % 

péče o Broviac katetr   1 1,69 % 

péče o CŽK                        3 5,08 % 

péče o intubovaného 

nemocného 

  0 0,00 % 

péče o nemocného s hrudní 

drenáží 

  0 0,00 % 

základy hodnocení křivek 

EKG pro nelékaře 

  8                13,58 % 

KPR v postupech 12                20,34 % 

péče o nemocného s V. A. 

C. systémem (podtlaková 

drenáž) 

  1                  1,69 % 

komunikace s umírajícím 

nemocným 

  0 0,00 % 

jiné (uveďte)   1 1,69 % 

Celkem                      59              100,00 % 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Tabulka 48: Nejvíce přínosná školení – Městská nemocnice 

Nejvíce přínosná školení  ni fi 

stomie   0 0,00 % 

hojení chronických ran 

v IP 

20                46,51 % 

sepse   0 0,00 % 

péče o dialyzovaného 

nemocného 

  0 0,00 % 

péče o port   0 0,00 % 

péče o Broviac katetr   0 0,00 % 

péče o CŽK                        0 0,00 % 

péče o intubovaného 

nemocného 

  1 2,33 % 

péče o nemocného s hrudní 

drenáží 

  0 0,00 % 

základy hodnocení křivek 

EKG pro nelékaře 

  8                18,60 % 

KPR v postupech 13                30,23 % 

péče o nemocného s V. A. 

C. systémem (podtlaková 

drenáž) 

  0 0,00 % 

komunikace s umírajícím 

nemocným 

  1 2,33 % 

jiné (uveďte)   0 0,00 % 

Celkem 43              100,00 % 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tabulka 49: Výčet odpovědi jiné 

 Fakultní nemocnice Městská nemocnice 

výčet odpovědi jiné žádné školení - 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf 21: Nejvíce přínosná školení 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf znázorňuje nejpřínosnější školení pro respondentky o nejnovějších doporučeních 

v intenzivní péči v rámci celoživotního vzdělávání. Ve fakultní nemocnici nejvíce 40,68 % 

(24) respondentek označilo hojení chronických ran v intenzivní péči. Možnost odpovědi 

„jiné“ využilo 1,69 % (1) respondentek. 

V městské nemocnici bylo nejvíce přínosné pro 46,51 % (20) respondentek hojení 

chronických ran v intenzivní péči. Možnost odpovědi „jiné“ žádná respondentka nevyužila. 
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Otázka č. 21 Jakým způsobem jste informován/a o nabídce možností dalšího 

vzdělávání v intenzivní péči v rámci celoživotního vzdělávání?  

Tabulka 50: Způsob informování se – Fakultní nemocnice 

Způsob informování se ni fi 

sleduji aktivně sám/a 15  25,42 % 

informuji se na svém 

pracovišti 

14                23,73 % 

upozorní mne nadřízený 14                23,73 % 

sleduji nabídku v médiích   1 1,69 % 

nechám si zasílat nabídky 

e-mailem 

  3                  5,08 % 

u zaměstnavatele 12                20,35 % 

jiné (uveďte)   0 0,00 % 

Celkem                      59              100,00 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka 51: Způsob informování se – Městská nemocnice 

Způsob informování se ni fi 

sleduji aktivně sám/a 12   27,91 % 

informuji se na svém 

pracovišti 

14  32,56 % 

upozorní mne nadřízený   8     18,60 % 

sleduji nabídku v médiích   0           0,00 % 

nechám si zasílat nabídky 

e-mailem 

  0     0,00 % 

u zaměstnavatele 9    20,93 % 

jiné (uveďte)   0           0,00 % 

Celkem 43      100,00 % 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf 22: Způsob informování se 

 
Zdroj: vlastní zpracování  

 

Graf znázorňuje, jakým způsobem se respondentky informují o nabídce možností dalšího 

vzdělávání v intenzivní péči v rámci celoživotního vzdělávání. Ve fakultní nemocnici 

nejvíce 25,42 % (15) respondentek sledovalo osobně aktivně nabídku vzdělávání a e-

mailem si nechávalo zasílat nabídky nejméně, tedy 5,08 % (3) respondentek. Možnost 

odpovědi „jiné“ žádná respondentka nevyužila. 

V městské nemocnici se nejvíce 32,56 % (14) respondentek informovalo na svém 

pracovišti a nejméně 18,60 % (8) respondentek upozornil nadřízený. Možnost odpovědi 

„jiné“ žádná respondentka nevyužila. 
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Otázka č. 22 Jak získáváte informace o inovacích v ošetřovatelských postupech 

v intenzivní péči v rámci celoživotního vzdělávání?  

Tabulka 52: Způsob získávání informací o inovacích – Fakultní nemocnice 

Způsob získávání 
informací o inovacích  

ni fi 

sleduji v odborné literatuře   2                  3,39 % 

informuji se 

v elektronických zdrojích 

36                61,02 % 

informuji se na odborných 

seminářích, konferencích 

15                25,42 % 

získávám na odborných 

stážích v ČR 

  2                  3,39 % 

sleduji na webových 

stránkách odborných 

společností 

  2 3,39 % 

nacházím v odborných 

časopisech 

  2 3,39 % 

jiné (uveďte) 0                   0,00 % 

Celkem                     59               100,00 % 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tabulka 53: Způsob získávání informací o inovacích – Městská nemocnice 

Způsob získávání 

informací o inovacích  

ni fi 

sleduji v odborné literatuře   2    4,65 % 

informuji se 

v elektronických zdrojích 

10 23,26 % 

informuji se na odborných 

seminářích, konferencích 

  14 32,56 % 

získávám na odborných 

stážích v ČR 

  8                 18,60 % 

sleduji na webových 

stránkách odborných 

společností 

  3  6,98 % 

nacházím v odborných 

časopisech 

  4                   9,30 % 

jiné (uveďte)   2                   4,65 % 

Celkem 43               100,00 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tabulka 54: Výčet odpovědi jiné 

 Fakultní nemocnice Městská nemocnice 

výčet odpovědi jiné - nesleduje cíleně 

nijak nesleduje 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf 23: Způsob získávání informací o inovacích  

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf znázorňuje způsob získávání informací respondentek o inovacích v ošetřovatelských 

postupech v intenzivní péči v rámci celoživotního vzdělávání. Ve fakultní nemocnici 

nejvíce 61,02 % (36) respondentek využívalo elektronické informační zdroje, k nejméně 

označeným odpovědím patřilo získávání informací na odborných stážích v České 

republice, sledování webových stránek odborných společností a informace v odborných 

časopisech a to vždy 3,39 % (2) respondentek. Možnost odpovědi „jiné“ žádná 

respondentka nevyužila. 

V městské nemocnici se nejvíce 32,56 % (14) respondentek informovalo na odborných 

seminářích a konferencích. V odborné literatuře sledovalo informace 4,65 % (2) 

respondentek, což byl nejmenší počet. Možnost odpovědi „jiné“ využilo 4,65 % (2) 

respondentek. 
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Otázka č. 23 Jaké kurzy v rámci celoživotního vzdělávání byste měl/a zájem 

absolvovat?  

Tabulka 55: Možnosti kurzů – Fakultní nemocnice 

Možnosti kurzů ni fi 

rozšířený kurz EKG                     40 67,80 % 

mentorský 1  1,69 % 

perioperační péče 1  1,69 % 

manažerský 0  0,00 % 

v oblasti práva v intenzivní 

péči 

1  1,69 % 

inovativní postupy KPR                     14                 23,74 % 

kanylace radiální arterie 2  3,39 % 

jiné (uveďte)  0  0,00 % 

Celkem                     59              100,00 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tabulka 56: Možnosti kurzů – Městská nemocnice 

Možnosti kurzů ni fi 

rozšířený kurz EKG                     16  37,21 % 

mentorský 1 2,33 % 

perioperační péče 1 2,33 % 

manažerský 0 0,00 % 

v oblasti práva v intenzivní 

péči 

                    11                25,57 % 

inovativní postupy KPR                     12                27,91 % 

kanylace radiální arterie 2 4,65 % 

jiné (uveďte)  0 0,00 % 

Celkem                     43              100,00 % 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf 24: Možnosti kurzů 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf dvacet čtyři znázorňuje kurzy, o které by měly respondentky zájem. Ve fakultní 

nemocnici nejvíce 67,80 % (40) respondentek mělo zájem absolvovat rozšířený kurz EKG. 

Možnost odpovědi „jiné“ žádná respondentka nevyužila. 

V městské nemocnici mělo nejvíce 37,21 % (16) respondentek zájem o rozšířený kurz 

EKG. Možnost odpovědi „jiné“ žádná respondentka nevyužila. 
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Otázka č. 24 Co vás motivuje k celoživotnímu vzdělávání v intenzivní péči?  

Tabulka 57: Motivace k celoživotnímu vzdělávání v intenzivní péči – Fakultní nemocnice 

Motivace 
k celoživotnímu 

vzdělávání v intenzivní 
péči 

ni fi 

podpora zaměstnavatele   3      5,08 % 

získávání aktuálních 

informací 

v ošetřovatelských 

postupech 

31  52,54 % 

praktický nácvik   2           3,39 % 

možnost ohodnocení od 

zaměstnavatele 

  5    8,48 % 

získávání novinek v oblasti 

ošetřovatelské péče 

4  6,78 % 

možnost veřejně 

vystupovat 

  0           0,00 % 

možnost setkávání se 

s kolegy/kolegyněmi 

  0           0,00 % 

možnost prezentovat svůj 

názor/návrh 

  1           1,69 % 

nic mne nemotivuje 13                     22,04 % 

jiné (uveďte)   0         0,00 % 

Celkem 59   100,00 % 

Zdroj: vlastní zpracování  
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Tabulka 58: Motivace k celoživotnímu vzdělávání v intenzivní péči – Městská nemocnice 

Motivace 
k celoživotnímu 

vzdělávání v intenzivní 
péči 

ni fi 

podpora zaměstnavatele   5   11,63 % 

získávání aktuálních 

informací 

v ošetřovatelských 

postupech 

29                    67,44 % 

praktický nácvik   2     4,65 % 

možnost ohodnocení od 

zaměstnavatele 

  2     4,65 % 

získávání novinek v oblasti 

ošetřovatelské péče 

3                  6,98 % 

možnost veřejně 

vystupovat 

  0    0,00 % 

možnost setkávání se 

s kolegy/kolegyněmi 

  1     2,33 % 

možnost prezentovat svůj 

názor/návrh 

  0      0,00 % 

nic mne nemotivuje   0   0,00 % 

jiné (uveďte)   1   2,33 % 

Celkem 43               100,00 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tabulka 59: Výčet odpovědi jiné 

 Fakultní nemocnice Městská nemocnice 

výčet odpovědi jiné - povinnost 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf 25: Motivace k celoživotnímu vzdělávání v intenzivní péči 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf znázorňuje motivační faktory respondentek k celoživotnímu vzdělávání v intenzivní 

péči. Ve fakultní nemocnici bylo největší motivací získávání aktuálních informací 

v ošetřovatelských postupech pro 52,54 % (31) respondentek, žádnou motivaci nemělo 

22,04 % (13) respondentek, což byla druhá nejvíce vyjádřená odpověď. Možnost odpovědi 

„jiné“ žádná respondentka nevyužila. 

V městské nemocnici nejvíce 67,44 % (29) respondentek motivovalo získávání aktuálních 

informací v ošetřovatelských postupech. Možnost odpovědi „jiné“ využilo 2,33 % (1) 

respondentek. 
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Otázka č. 25 Jak vnímáte svoji práci v intenzivní péči?  

Tabulka 60: Vnímání své práce v intenzivní péči – Fakultní nemocnice 

Vnímání své práce 

v intenzivní péči 

ni fi 

velice pozitivně   5   8,47 % 

spíše pozitivně   9 15,25 % 

tato práce mne naplňuje 13 22,03 % 

jsem celkem spokojená/ý 10 16,95 % 

negativně   0   0,00 % 

je to práce jako každá jiná 16                 27,13 % 

většinou negativně   0   0,00 % 

práce mne nenaplňuje   0   0,00 % 

nemohu jednoznačně říci                        6 10,17 % 

jiné (uveďte)   0   0,00 % 

Celkem                      59               100,00 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tabulka 61: Vnímání své práce v intenzivní péči – Městská nemocnice 

Vnímání své práce 

v intenzivní péči 

ni fi 

velice pozitivně   0                  0,00 % 

spíše pozitivně   7                16,28 % 

tato práce mne naplňuje 12                27,91 % 

jsem celkem spokojená/ý 14                32,55 % 

negativně   0                  0,00 % 

je to práce jako každá jiná 10                23,26 % 

většinou negativně   0 0,00 % 

práce mne nenaplňuje   0 0,00 % 

nemohu jednoznačně říci   0 0,00 % 

jiné (uveďte)   0 0,00 % 

Celkem 43              100,00 % 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf 26: Vnímání své práce v intenzivní péči 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf znázorňuje, jak respondentky vnímají vlastní práci v intenzivní péči. Ve fakultní 

nemocnici nejvíce 27,13 % (16) respondentek uvedlo, že je to práce jako každá jiná, velice 

pozitivně vnímalo svoji práci 8,47 % (5) respondentek, odpověď negativně, většinou 

negativně a práce mne nenaplňuje, neoznačila žádná respondentka. Možnost odpovědi 

„jiné“ žádná respondentka nevyužila. 

V městské nemocnici nejvíce 32,55 % (14) respondentek označilo, že jsou celkem 

spokojené, práce naplňovala 27,91 % (12) respondentek, tuto práci označilo jako každou 

jinou 23,26 % (10) respondentek, spíše pozitivně vnímalo svou práci 16,28 % (7) 

respondentek, což byla nejméně označená odpověď. Nabízené odpovědi negativně, 

většinou negativně, práce mne nenaplňuje, ale ani velice pozitivně žádná respondentka 

neoznačila. Možnost odpovědi „jiné“ žádná respondentka nevyužila. 
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6.  Diskuze 

V současné době je vzdělávání sester rezonujícím tématem. Děje se tak ze strany 

kompetentních orgánů ve vedení samotného resortu zdravotnictví, ze strany pedagogů, 

samotných sester, nemocných, ale i celé veřejnosti. Myslím, že mimo jiné i na vzdělanosti 

sester závisí směr, kam se zdravotnictví nadále bude ubírat. Je jen na místě, že se o 

vzdělávání sester diskutuje a reaguje se na neustále probíhající vývoj a modernizaci v péči 

o nemocné. Je tedy samozřejmostí, že vzdělávání musí stát v popředí celého procesu. 

Požadavky na odbornou úroveň sester neustále stoupají, a rovněž se objevují záměry 

navýšit sestrám kompetence. Odpovědnost vzdělávacích institucí v celém systému je tedy 

obrovská. 

Moje diplomová práce byla zaměřena na zjištění motivace sester ke specializačnímu 

vzdělávání v intenzivní péči, a rovněž na zmapování motivace sester se nadále vzdělávat 

v rámci celoživotního vzdělávání. Výzkum byl realizován pomocí kvantitativního šetření. 

Pro realizaci mého výzkumu byly vybrány sestry z různých oborů, všechny pracovaly na 

JIP nebo na ARO. Pracoviště byla vybrána náhodně. Složení sester na zainteresovaných 

pracovištích bylo různorodé, co do vzdělání, věku, a rovněž délky praxe. Usilovala jsem o 

zajištění co nejvíce reprezentativního vzorku respondentů. Úvodní otázky byly zaměřeny 

na zjišťování základních dat o respondentech, ze kterých vyplynulo několik obecných 

údajů. Výzkumné šetření probíhalo ve dvou nemocnicích různého zřízení. První byla 

fakultní nemocnice a druhá soukromá nemocnice městského typu. Větší počet 72,09 % 

(31) respondentek v městské nemocnici pracoval na jednotce intenzivní péče a menší počet 

27,91 % (12) respondentek na anesteziologicko-resuscitačním oddělení. Celkově tedy 100 

% (43) respondentek. Ve fakultní nemocnici nejvíce 100 % (59) respondentek pracovalo 

na jednotkách intenzivní péče a na ARO nepracovala žádná respondentka. Výzkumného 

šetření se účastnily pouze ženy. 

V době výzkumného šetření ve fakultní nemocnici bylo nejvíce 50,85 % (30) respondentek 

s praxí v rozmezí jedenácti až dvaceti let. Nejvyšší počet 30,23 % (13) respondentek 

v městské nemocnici uvedl délku praxe v rozmezí jedenácti až dvaceti let a rovněž stejný 

počet tedy 30,23 % (13) respondentek měl praxi více než dvacet let. 

Ve fakultní nemocnici pracovalo nejvíce 37,29 % (22) respondentek ve věku v rozmezí 

dvaceti šesti až třiceti let. V městské nemocnici pracovalo nejvíce 72,09 % (31) 

respondentek ve věku v rozmezí dvaceti šesti až třiceti let. 

Ve fakultní nemocnici mělo nejvíce 33,90 % (20) respondentek nejvyšší vzdělání na vyšší 

odborné škole společně se specializačním studiem intenzivní péče. 

V městské nemocnici dosáhlo nejvyššího vzdělání na vyšší odborné škole společně se 

specializačním studiem intenzivní péče nejvíce 44,18 % % (19) respondentek.  
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Podrobnější analýzou praxe, věku a vzdělání (viz. příloha č. 5) jsem zjistila, že mohlo dojít 

k určitému zkreslení v délce praxe respondentek. Sestry mohly rozdílně hodnotit v 

odpovědi délku praxe. Mohly tedy zahrnout celkovou praxi nebo praxi pouze ve 

zdravotnictví. Uvedené odpovědi respondentek mohly být ovlivněny mnoha okolnostmi. 

Vzhledem k pracovnímu vytížení respondentek a obsáhlosti dotazníku mohl svou roli při 

vyplňování sehrát nedostatek časového prostoru k vyplnění dotazníku. Rovněž formulace 

samotných otázek mohla určitým způsobem ovlivnit respondentky ve volbě jejich 

odpovědí. 

Další otázky již byly zaměřeny ke stanoveným cílům. Hlavním cílem práce bylo zjistit 

motivaci sester ke specializačnímu vzdělávání v intenzivní péči. Dílčím cílem bylo 

zmapovat motivaci sester se nadále vzdělávat v rámci celoživotního vzdělávání.  Dotazník 

v mojí diplomové práci směřoval k oblastem specializačního a celoživotního vzdělávání 

sester v intenzivní péči. 

V textu, který zde bude následovat, jsem se pomocí interpretace získaných výsledků 

z výzkumného šetření pokusila odpovědět na stanovené výzkumné otázky a rovněž data 

porovnat v diskuzi. 

Výzkumná otázka č. 1: Jaký náhled mají samy sestry z intenzivní péče na specializační 

vzdělání? 

 

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že městské nemocnici nejvíce panoval názor, že 

specializační vzdělávání je důležité, a to u 41,86 % (18) respondentek. Pro přínosnost a 

dostatečnost se vyjádřilo 34,88 % (15) respondentek. 

Ve fakultní nemocnici respondentky viděly vzdělání jako důležité, to vyjádřil největší 

počet 33,90 % (20) respondentek, rozdílně oproti městské nemocnici 32,21 % (19) 

respondentek považovalo vzdělání za zdlouhavé a náročné na čas. Samozřejmě jsem 

počítala s tím, že ne všechny respondentky mohly absolvovat specializační studium, a tudíž 

nemusely mít o studiu patřičné informace. Z tohoto důvodu jsem v této otázce zařadila 

položku „jiné“, kde bylo možné se vyjádřit. Žádná z respondentek tuto možnost nevyužila. 

 

V otázce časového horizontu doplnění specializovaného vzdělání v intenzivní péči po 

nástupu na pracoviště měly sestry obou nemocnic jasno. V městské nemocnici bylo nejvíce 

67,43 % (29) respondentek pro doplnění specializovaného vzdělání do dvou let po nástupu 

na pracoviště. Ve fakultní nemocnici nejvíce 66,10 % (39) respondentek bylo pro zahájení 

studia do dvou let po nástupu na pracoviště. Ze zjištěného vyplývá, že sestry mají o 

specializované vzdělání zájem a považují ho za důležité. Myslím, že se zde ukázalo, že 

každý, kdo pracuje na specializovaném pracovišti a nemá potřebné specializované vzdělání 

zjistí, že práce je velmi náročná a zodpovědná, a vyžaduje také specializovanou přípravu. 

Se vzděláním se společně nese i prestiž povolání sestry, a rovněž otázka, jestli má takovou, 

jakou si bezesporu zasluhuje. Podle Mgr. Alice Strnadové, hlavní sestry České republiky 
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toto povolání pojmově neztratilo prestiž. Nicméně je třeba zmínit, že prestiž sester je 

závislá na lidském faktoru, tedy na tom, kdo tuto profesi vykonává (Danyi, 2016).  

Předseda profesní a odborové unie zdravotnických pracovníků Bc. Tomáš Válek DiS. vidí, 

že prestiž všeobecné sestry značně upadla. Za posledních 15 let se významně změnilo 

vzdělávání sester, které mělo být jedním z faktorů zvýšení prestiže povolání (Danyi, 2016). 

JUDr. Lenka Arnoštová, Ph.D., náměstkyně ministra zdravotnictví ČR si myslí, že 

můžeme prestiž hodnotit podle toho, jaký má daná práce celospolečenský přínos (Danyi, 

2016).  

Dle Mgr. Jany Mikulkové, ředitelky NCO NZO Brno povolání sestry nemá takovou 

prestiž, jakou si bezesporu zaslouží. Paradoxně si našich sester váží více v zahraničí 

(Danyi, 2016). 

V roce 2016 byla uskutečněna anketa Centra pro výzkum veřejného mínění o 

nejprestižnějších povoláních. Profese všeobecné sestry se umístila mezi pěti 

nejprestižnějšími povoláními v České republice. Prezidentka České asociace sester PhDr. 

Martina Šochmanová, MBA doufá, že se vysoká prestiž začne projevovat i v pracovních 

podmínkách (Všeobecné sestry si drží třetí příčku v prestižních povoláních, 2016).  

Podle výzkumného šetření je sesterská profese třetím nejprestižnějším povoláním, jen 

málokdo ho ale dnes chce dělat. Paradoxně sestry svoji práci stále častěji opouštějí a nové 

nepřicházejí (Vysoká prestiž, peněz málo. Sester chybí stovky, 2016). 

V městské nemocnici bylo největším důvodem ke specializačnímu vzdělání ucelené 

vzdělání pro 32,55 % (14) respondentek, lepší finanční situace byla na druhém místě, tedy 

pro 25,58 % (11) respondentek. Ve fakultní nemocnici bylo největším důvodem ke 

specializačnímu vzdělání zlepšení finanční situace pro 23,73 % (14) respondentek. Zde 

jsou viditelné rozdílnosti v obou nemocnicích. 

Výsledky jsem mohla porovnat s dříve provedenými výzkumy. Podobným tématem 

motivace ke studiu se zabývala autorka Doležalová, ta ve své diplomové práci z roku 2017 

zkoumala motivaci sester ke studiu na vysoké škole v kombinované formě. Prováděla 

výzkumné šetření, do kterého se zapojilo 262 respondentů (studentek bakalářského a 

magisterského studia). Výzkumným šetřením zjistila, že hlavním důvodem pro studium 

bylo pro 31,68 % (83) respondentek doplnění nebo prohloubení odborných vědomostí nebo 

dovedností a druhým největším důvodem bylo zvýšení kvalifikace pro 23,66 % (62) 

respondentek (Doležalová, 2017). Jiná diplomová práce autorky Valachové z roku 2014 se 

věnovala motivaci ke studiu magisterského oboru intenzivní péče. Ve svém výzkumném 

šetření se dotazovala studentek prvního a druhého ročníku oboru Intenzivní péče a 

Ošetřovatelství v anestezii, resuscitaci a intenzivní péči, které studovaly na 1. lékařské 
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fakultě v Praze. Celkem jich bylo čtyřicet osm. Z šetření vyplynulo, že nejčastějším 

důvodem pro studium intenzivní péče byl zájem o práci v oboru, druhým udávaným 

důvodem byla snaha získat titul magistra a třetí nejčastěji uváděný důvod pro studium byla 

motivace získat specializaci pro intenzivní péči (Valachová, 2014).  

Celoživotní vzdělávání se může řadit ke specializačnímu vzdělání. V městské nemocnici se 

nejvíce objevil názor, že by mělo být pouze dobrovolné, pro toto stanovisko se vyjádřilo 

48,83 % (21) respondentek. Hojně zastoupeným názorem byl fakt, že celoživotní vzdělání 

by mělo být finančně oceněno 27,91 % (12) respondentek. Ve fakultní nemocnici se 

nejvíce 35,59 % (21) respondentek vyjádřilo pro dobrovolné vzdělávání a 23,73 % (14) 

respondentek bylo pro finanční ocenění vzdělávání. Opět je zde patrné, že se sestry z obou 

nemocnic v názorech v podstatě shodovaly.  

Výzkumná otázka č. 2: Jsou sestry pracující na intenzivní péči dostatečně motivovány 

k dalšímu celoživotnímu vzdělávání? 

Jak již bylo uvedeno, celoživotní vzdělávání je pro sestry povinné. Zajímalo mne tedy, jak 

se k tomuto sestry staví, protože si myslím, že každá povinnost určitým způsobem 

s motivací souvisí. Podle názoru sester v městské nemocnici největší skupina, tedy 37,21 

% (16) respondentek spíše souhlasila s povinným celoživotním vzděláváním. Ve fakultní 

nemocnici nejvíce 45,76 % (27) respondentek nesouhlasilo s povinností celoživotního 

vzdělávání. Ze zjištěných skutečností vyplynulo, že sestry z obou nemocnic byly 

rozdílného názoru. Do výsledků je promítnut docela výstižně postoj k tomuto vzdělávání. 

Dle Mgr. Dity Svobodové, Ph.D., MHA, náměstkyně pro nelékařská zdravotnická povolání 

VFN Praha, zákon č. 201/2017 Sb. dává povinnost celoživotního vzdělávání. V době, kdy 

máme chronický nedostatek zdravotníků, nejde o úplně šťastné řešení. Zdravotníci, kteří 

zájem o vzdělávání mají, se budou muset mnohem více prosazovat, a ti, kdo brali 

vzdělávání jako povinnost, se vzdělávat přestanou (Vzdělávací novela je pro sestry 

zklamáním, 2017).  

Předpokládala jsem také, že doba, kdy by se sestry nevzdělávaly by mohla být dobou 

demotivace a stagnace v osobním a odborném rozvoji v intenzivní péči. Výzkumným 

šetřením se potvrdil opak. V městské nemocnici nejvíce 34,88 % (15) respondentek 

uvedlo, že spíše ne. Ve fakultní nemocnici nejvíce 33,90 % (20) respondentek uvedlo, že 

ne, a rovněž 33,90 % (20) uvedlo, že spíše ne. Z šetření vyplynulo, že sestry obou 

nemocnic mají k období bez vzdělání obdobné stanovisko. Sestrám prokazatelně 

přinejmenším schází motivace. 

Bylo možné se domnívat, že změna motivace se svým způsobem může projevit právě po 

zrušení kreditního systému vzdělávání. V městské nemocnici se nejvíce 32,55 % (14) 

respondentek vyjádřilo, že se chce spíše dále aktivně vzdělávat. Ve fakultní nemocnici se 

záporně vyjádřilo 32,21 % (19) respondentek. Zde je tedy vidět rozdílnou situaci v obou 

nemocnicích.  
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Výzkumná otázka č. 3: Jaký typ celoživotního vzdělávání sestry v intenzivní péči 

preferují? 

Vzdělávat se lze různými způsoby. V městské nemocnici nepřikládaly sestry důležitost 

vysokoškolskému vzdělání v intenzivní péči, tak se vyjádřilo nejvíce 37,21 % (16) 

respondentek. Ve fakultní nemocnici naopak nejvíce 30,51 % (18) respondentek bylo 

opačného názoru. Ve fakultní nemocnici nejvíce 35,99 % (21) respondentek uvedlo jako 

vysokoškolského přínos studia společenskou prestiž.  

Každý spatřuje přínos studia v něčem jiném, je to jistě věc osobního názoru a čím více by 

bylo možností odpovědí na výběr, tím by se výsledky lišily. Myslím, že přínos 

vysokoškolského studia spočívá právě v tom, aby sestra byla samostatnou specialistkou, 

která dokáže sama rozhodovat. Stále se diskutuje o tom, jestli je vůbec nutné, aby sestry 

měly vysokoškolské vzdělání. Toumová a Dušičková reagují právě na toto ve svém 

příspěvku „Sestra nepotřebuje vzdělání, protože má neustále lékaře za zády“. Zde je 

vyjádřeno, že sestra má v rukou chod celého oddělení a lékaře vidí jen zlomek času, a 

proto je důležité, aby byla patřičně vzdělaná (Toumová, Dušičková, 2016). Odpovídá to 

myslím současnému trendu vývoje poskytování zdravotnické péče napříč Evropou. 

Celoevropsky prochází zdravotnictví procesem globalizace a „evropenizace“, který 

představuje systém zdravotní péče s novými výzvami a příležitostmi, a s tím souvisejícími 

novými předpisy organizace zdravotnických profesí na nadnárodní úrovni (Koff, 2017). 

V městské nemocnici respondentky uvedly jako důvod vysokoškolského studia zvýšení 

kvalifikace, tento důvod označilo nejvíce 32,55 % (14) respondentek. Ve fakultní 

nemocnici bylo největším důvodem ke studiu rovněž zvýšení kvalifikace pro 35,58 % (21) 

respondentek. Sestry v obou nemocnicích měly (by měly) tedy shodné důvody ke studiu. 

Myslím, že otázka vzdělání a zejména vysokoškolského podněcuje lavinu diskuzí o 

kompetencích sester v intenzivní péči. Stále se nemůže najít shoda, jestli sestrám 

kompetence navýšit nebo ne. Autorka Lálová ve své diplomové práci s názvem 

Kompetence sester na jednotkách intenzivní péče z roku 2007 prováděla výzkumné šetření 

právě v oblasti kompetencí sester na jednotkách intenzivní péče. Výzkumu se účastnilo 

181 sester pracujících na JIP. Z výzkumu vyplynulo, že sestry jsou ochotné se učit novým 

věcem, a tím si zvýšit své kompetence. Dále bylo do výzkumu zainteresováno 28 lékařů a 

zde se potvrdilo, že 46,43 % z dotázaných lékařů bylo pro navýšení kompetencí sestrám 

(Lálová, 2007). Význam pro vzdělávání bych osobně viděla v založení Spolku 

vysokoškolsky vzdělaných sester (2016), jedná se o registrované a dobrovolné sdružení, 

které podporuje právě vysokoškolské vzdělávání sester, a rovněž usiluje o vědecký přístup 

k ošetřovatelství (Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester oficiálně zahájil svou činnost, 

2016). 

Nejvíce vhodné se v městské nemocnici jevilo specializační studium, upřednostňovalo ho 

81,39 % (35) respondentek. Ve fakultní nemocnici nejvíce 54,24 % (32) respondentek 

upřednostňovalo rovněž specializační studium. Sestry v obou nemocnicích se na vzdělání v 
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podstatě shodly a nejvhodnější se jim jevilo specializační studium. Z výzkumného šetření 

vyplynulo, že sestry byly částečně pro vysokoškolské vzdělávání, přikládaly mu význam, 

ale nejvíce preferovaly specializační studium (ARIP). 

Zjištěné skutečnosti v podstatě jen dokreslují stávající situaci na poli současného 

vzdělávání sester. Myslím, že není nutné, aby všechny sestry byly vysokoškolsky 

vzdělané. V současné době bych spíše viděla přínos v náplni a délce studia, a rovněž 

v podmínkách pro vzdělávání. Každému jistě vyhovuje jiný způsob vzdělávání. 

V dotazníku se vyjadřovaly sestry s různým vzděláním, šlo tedy hlavně o postoj k celkové 

koncepci vzdělávání sestry. Některé sestry ještě žádné specializační vzdělávání 

neabsolvovaly, proto mohlo dojít k jistému zkreslení v odpovědích respondentek. Tyto 

skutečnosti je možné přičítat tomu, že respondentky mohly rozdílně hodnotit význam a 

preference vzdělávání v intenzivní péči.  

Způsoby celoživotního vzdělávání mohou být různé. V současnosti je možné si doplňovat 

specializaci v intenzivní péči v oborech intenzivní péče v pediatrii, intenzivní péče, 

perioperační péče a urgentní medicína (Seznam šablon nelékařských vzdělávacích 

programů, 2018).  

 

Myslím, že pohotovým způsobem získání informací je shlédnutí webových stránek 

s aktuálními informacemi v oblasti intenzivní péče. Velmi pěkné jsou Forinel Traiding 

kurzy pro sestry, kde si v e-shopu je možné zakoupit kredity (Forinely), které lze potom 

použít pro vstup do kurzů web castů (Forinel Trading, 2016). Zajímavou motivací a 

snadným způsobem vzdělávání jsou například i stránky Evropské resuscitační rady, která 

vydává nejnovější doporučení v oblasti kardiopulmonální resuscitace, a rovněž pořádá 

kurzy v kardiopulmonální resuscitaci (The European Resuscitation Council, 2018). 

Královská vysoká škola ošetřovatelství ve Spojeném království pořádá celoroční 

vzdělávací akce na mezinárodní úrovni, kde je možné získat informace o ošetřovatelské 

péči, učit se, rozvíjet a sdílet ošetřovatelskou praxi (The Royal College Of Nursing). 

Americká asociace anesteziologických sester se mimo jiné specializuje se na mezinárodní 

akreditované programy vzdělávání v oblasti anestezie pro sestry (CPC Comprised of Four 

Components). 

 

Americká kardiologická asociace vydává standardy pro poskytování základní a rozšířené 

neodkladné resuscitace, včetně standardů pro správné provedení kardiopulmonální 

resuscitace. Poskytuje rovněž výcvik první pomoci a nabízí různé on-line kurzy (American 

Heart Association ACLS / BLS / CPR).  

Společnost pro kritickou zdravotní péči je mezinárodní vzdělávací a vědecká organizace ve 

Spojených státech, která podporuje výzkum a vzdělávání a zabývá se předně otázkami 

kritické péče o nemocné (About SCCM ). Společnost pořádá mezinárodní konference, 
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sympozia, kurzy a setkání. Poskytuje rovněž bezplatné vzdělávací materiály pro sestry 

v intenzivní péči (Society od Critical Care Medicine, 2018).  

Australská vysoká škola sester kritické ošetřovatelské péče je profesionální organizace 

s cílem podporovat vzdělávací iniciativu, která zlepšuje znalosti dovednosti sester v péči o 

kriticky nemocné (World Congress of Intensive Care 2019). 

Evropská federace sdružení sester kritické péče poskytuje podporu rozvoje pro pracovníky 

v kritické péči o nemocné. Poskytuje jedinečnou příležitost pro evropské sestry poskytující 

péči o kriticky nemocné, které pracují jako rovnocenní partneři na rozvoji evropské 

kritické péče, vzdělávání, řízení a výzkumu. Poskytuje výměnné programy pro sestry, které 

mohou strávit určitý čas na JIP v jiné zemi, a tím si rozvíjet svůj profesní horizont 

(European federation of  Critical Care Nursing associations).  

Velmi zajímavým mezinárodním programem, v oblasti nácviku různých situací je 

tréninkový program CoBaTrICE (Competency – Based Training in Intensive Care 

Medicine in Europe). Cílem tohoto tréninkového programu je zajistit vysoce kvalitní 

vzdělání v oblasti intenzivní péče a umožnit volný pohyb odborníků v intenzivní péči po 

celé Evropě. Vzdělávání v tomto programu znamená trénink založený na kompetencích v 

medicíně a intenzivní péči v Evropě. Kompetence CoBaTrICE definují minimální 

standardy znalostí a dovedností (CoBaTrICE Competency Based Training programme in 

Intensive Care Medicine for Europe). 

Výzkumná otázka č. 4: Je dostatečná podpora ze strany zaměstnavatele k dalšímu 

vzdělávání? 

 

Nástroje motivace a podpory mohou být rozličné. V městské nemocnici dle 67, 44 % (29) 

respondentek bylo největší motivací k celoživotnímu vzdělávání získávání aktuálních 

informací v oblasti ošetřovatelských postupů, podporu zaměstnavatele označilo 11,63 % 

(5) respondentek a ohodnocení od zaměstnavatele označilo 4,65 % (2) respondentek. Ve 

fakultní nemocnici bylo největší motivací k celoživotnímu vzdělávání získávání aktuálních 

informací v ošetřovatelských postupech pro 52,54 % (31) respondentek, žádnou motivaci 

pro vzdělávání nemělo 22,04 % (13) respondentek. Podporu zaměstnavatele uvedlo pouze 

5, 08 % (3) respondentek a ohodnocení od zaměstnavatele uvedlo 8,84 % (5) respondentek. 

Tématika motivace k celoživotnímu vzdělávání se nese snad ze všech zákoutí a světových 

stran a osobně se domnívám, že by se mělo pro vzdělání víc udělat než jen neustále mluvit. 

Vždyť vzdělávání nespočívá pouze v navštěvování kurzů, cestování na konference, které 

mnohdy časově a finančně zatěžují. Jsem toho názoru, že by mohlo být přínosné na svém 

pracovišti každý měsíc na jiné téma absolvovat na intranetu krátký test s deseti otázkami. 

Tím by si každý pracovník určité oblasti oživil a připomenul a nijak by ho finančně ani 

časově nezatížily. Myslím, že jistě každý zaměstnavatel chce vzdělané zaměstnance, měl 

by je tedy dostatečně motivovat, obzvláště tím více, kdy je nedostatek sester. Sestry jsou 
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v moderním ošetřovatelství důležitou součástí celého týmu a mohou kromě své odborné 

práce přispět k udržitelné a nákladově efektivní péči (Delamaire, Lafortune, 2010). 

Motivací by jistě bylo i více se zaměřovat na soukromý život sester, který se vzděláváním 

rozhodně souvisí. Souhlasím s autorkou Venglářovou, která poukazuje na soukromé zdroje 

podpory, kam náleží všichni lidé, přátelé, rodina, od nichž můžeme čerpat energii, ale i 

uklidnění a podporu (Venglářová, 2013). Motivací ke vzdělávání je jistě i podpora 

pozitivní klimatu na pracovišti. Autorka Hekelová vyzdvihuje motivační hodnotu 

pochvaly, uznání, dodržování slibů, zajímavost práce, ale i pokrok a seberealizaci, 

maximální využití potenciálu pracovníka (Hekelová, 2012). Mnohdy by stačilo podporovat 

rozvoj pracovníka, ne zakonzervovat zaběhnuté, dostatek informací, správná, kritika, 

krátké připomenutí jakéhokoli úspěchu nebo jen poděkování. Autorka Berková 

vypracovala diplomovou práci, kde cílem výzkumu bylo zjistit motivaci k celoživotnímu 

vzdělávání. Zkoumaný soubor byl tvořen všeobecnými sestrami pracujícími na 

chirurgických a interních odděleních a zdravotními laboranty pracujícími na preklinických 

odděleních, celkem v počtu 483 respondentů. Z výsledků vyplynulo, že největší motivací 

k celoživotnímu vzdělávání byla zákonná povinnost, vlastní potřeba, a rovněž obsah učiva 

(Berková, 2017). Určitým způsobem motivace může být i zkrácené studium (4+1), kde se 

jedná o nový způsob získání kvalifikace všeobecné sestry studiem SZŠ v oboru praktická 

sestra (dříve zdravotnický asistent) a dále minimálně ročním studiem na vyšší odborné 

škole v oboru všeobecná sestra se standardním ukončením studia absolutoriem – absolvent 

ročního studia získává neakademický titul diplomovaný specialista, stejně jako absolventi 

klasického tříletého studia (Šnajdrová, 2016).  

Na závěr jsem zařadila názor respondentek na vlastní profesi v intenzivní péči. Myslím si, 

že spokojenost v práci a na pracovišti se může řadit k těm nejjednodušším nástrojům 

motivace. V městské nemocnici největší počet 32,55 % (14) respondentek uvedl, že jsou 

celkem spokojené. 

Ve fakultní nemocnici nejvíce 27,13 % (16) označilo svou práci jako každou jinou. 

Zjištěné skutečnosti dle mého názoru odpovídají realitě. V každé době, na všech 

pracovištích a snad v každém kolektivu se názory různí a vždy se najdou lidé s kladnými i 

zápornými postoji. Autor Honzák velice trefně a jaksi s nadsázkou a humorem uvádí, že 

správná sestra je ta, která volné neděle plánuje na rok dopředu, má super imunitní systém, 

takže se může prohrabávat v čemkoli, dokáže přemýšlet o nedělním obědě nad výplachem 

žaludku nemocného, či ta s kapacitou močového měchýře pěti dospělých osob (Honzák, 

2015). 

Bylo potěšitelné se dozvědět, že více respondentek práce v intenzivní péči naplňuje a jsou 

celkem spokojené. Negativní odpověď nevyjádřila žádná respondentka. Myslím, že z 

daného lze usuzovat, že i přes situaci, která panuje v současném zdravotnictví, si sestry 

snaží zachovávat zdravý nadhled a oddanost svojí práci.   
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7.  Závěr 

Diplomová práce se věnovala problematice vzdělávání sester v intenzivní péči. Toto téma 

jsem si vybrala proto, že vzdělání prolíná celým profesním životem sestry a v současné 

době v této oblasti došlo k výrazným změnám. Jak jsem již uvedla v teoretické části práce 

byl zrušen kreditní systém vzdělávání, ale celoživotní vzdělávání pro sestry zůstalo nadále 

povinné. Zajímalo mne tedy, jaký po těchto změnách mají sestry ke vzdělávání přístup a 

jaká je jejich motivace ke specializačnímu vzdělávání v intenzivní péči. Pro výzkumné 

šetření jsem si zvolila hlavní cíl svojí práce, a tím bylo zjistit motivaci sester ke 

specializačnímu vzdělávání v intenzivní péči. Dílčím cílem bylo zmapovat motivaci sester 

se nadále vzdělávat v rámci celoživotního vzdělávání. 

Výzkumným šetřením jsem zjistila, že sestry považovaly specializační vzdělávání za 

důležité a přínosné. Největší motivací k dalšímu celoživotnímu vzdělávání bylo získávání 

aktuálních informací v ošetřovatelských postupech. Nejvíce preferované bylo specializační 

vzdělávání (ARIP). Sestry rovněž nebyly zaměstnavatelem mnoho podporovány k dalšímu 

vzdělávání. 

Výsledky výzkumu jsou jistě zajímavým, ale zároveň alarmujícím zjištěním. Myslím, že 

po kvalifikačním, popřípadě specializačním vzdělávání je to celoživotní nejdůležitější pro 

kvalitní výkon profese. Jsem toho názoru, že by mělo být dobrovolné a rozhodně nějakým 

způsobem zohledněno a oceněno.  Pokud bude nastaveno jako paušální a povinné, ztratí na 

významu a přínosu a mezi sestrami bude o ně malý pouze formální zájem. Osobně bych 

byla ráda, kdyby o výsledky projevil zájem management zařízení, kde jsem měla povoleno 

výzkum realizovat, a zjištěné skutečnosti výzkumu pomohly nastavit systém změn, který je 

v kompetenci a možnostech zaměstnavatele a došlo tak k zrealizování cíleného a 

motivujícího celoživotního vzdělávání. 
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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 
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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 

mailto:ivca.235@seznam.cz


 

 

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 

                       

 

 

 

 

 



 

 

Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta 

Kateřinská 32, Praha 2 

Prohlášení zájemce o nahlédnutí do závěrečné práce absolventa studijního programu 

uskutečňovaného na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. 

Jsem si vědom/a, že závěrečná práce je autorským dílem a že informace získané 

nahlédnutím do zpřístupněné závěrečné práce nemohou být použity k výdělečným účelům, 

ani nemohou být vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než 

autora. 

Byl/a jsem seznámen/a se skutečností, že si mohu pořizovat výpisy, opisy nebo kopie 

závěrečné práce, jsem však povinen/a s nimi nakládat jako s autorským dílem a zachovávat 

pravidla uvedená v předchozím odstavci. 
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