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dohledu

Tato práce se zabývá registrací sester dle Zákona č. 96/2004 Sb. a kreditním 

ohodnocením celoživotního vzdělávání.  Cílem práce je  popsat  legislativní  změny, 

porovnat podmínky registrace sester v ČR a v zahraničí. Problematika registrace a 

kreditního  systému  je  v současné  době  stále  aktuálním  tématem,  protože  tříleté 

období platnosti zákona odhalilo první nedostatky v jednotlivých právních normách a 

jsou připravovány novelizace.

Výzkumná  část  kvantitativním  způsobem  hodnotí  mínění  a  zkušenosti 

všeobecných sester se zavedeným systém registrace. Klade si za cíl porovnat názory 

sester k dané problematice a potvrdit nebo vyvrátit hypotézy stanovené na začátku 

výtkumu. Získané údaje mohou být využity při úpravě legislativních norem nebo se 

stát podkladem pro další výzkumné šetření. 



Abstract

Author´s name: Petra Holečková

School: Charles University, Prague

1st  Faculty of Medicine

Institut of Theory and Practice of Nursing  

Studničkova 5, 121 00  Prague

     

Program: Health Care Administration

Title: Nurses registration – history, present. 

Consultant: Mgr. Dana Jurásková, MBA

Number of pages: 110 + attachments

Number of attachments: 5

Year: 2007

Key words: regulation  nurses  profession,  legislation 

standard, registration, lifelong education, credit 

systém,  Certification  of  medical  occupational 

performance  withouth  expert  supervision, 

registration

The focus of this thesis was nurses’ registration by the act no. 96/2004 and 

lifelong learning credit system. The main objectives of the work were to describe the 

legislative changes and to compare the conditions of nurses’ registration in the Czech 

Republic and abroad. The necessity to amend certain articles of the above mentioned 

law, which has now been in force for three years, implies the utmost importance of 

this topic.

The research part of the project quantitatively evaluates nurses’ opinion about 

and experience with the established registration system. The aim of the study has 

been to test established hypotheses by comparing different opinions on the subject. 

The data may serve as groundwork to future research projects and can be used to 

support the need to amend the legislatures in question.



Úvod

Motto: 

„Být sestrou je vyznamenání a poslání“. 

Doc. PhDr. Marta Staňková, CSc

Celé  zdravotnictví  a  s ním i  profese  všeobecné  sestry  prodělává  neustálý 

vývoj nejen v oblasti odborných poznatků, ale mění se i právní a regulační předpisy, 

systém  vzdělání i pracovních kompetencí. K dosažení a udržení standardu kvalitní 

péče je zapotřebí rychle reagovat a přizpůsobit se nejnovějším poznatkům v oboru. 

To vyžaduje po sestrách nové dovednosti a znalosti, podstatně odlišné od dřívějších. 

Progresivní vývoj medicíny s sebou přináší i nevyhnutelnou potřebu celoživotního 

vzdělávání zdravotnických pracovníků. 

Připojení  České  republiky  k  Evropské  unii  v roce  2004  s sebou  rovněž 

přineslo  řadu  změn  v  ošetřovatelské  profesi.  V jednotlivých  zemích  evropského 

regionu se požadavky na kvalifikační i celoživotní vzdělávání sester liší, proto je zde 

snaha sjednotit tyto požadavky a zvyšovat tak kvalitu sester. Cílem unifikačního úsilí 

je nastavit podmínky tak, aby sestry svou profesi mohly vykonávat samostatně jako 

kvalifikovaný  personál,  profesionálně  se  rozvíjet  a  vykonávat  svou  profesi  i  v 

zahraničí.  

Tato  diplomová  práce  se  zabývá  problematikou  registrace  sester  a  s ní 

spojeným celoživotním vzděláváním a kreditním ohodnocením vzdělávacích aktivit. 

Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou.

Teoretická část se věnuje změnám v ošetřovatelské profesi po vstupu České 

republiky do Evropské  unie,  zejména pak regulaci  ošetřovatelské  profese a  nově 

vzniklé povinnosti celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků. Porovnává 

podmínky  registrace  sester  v zahraničí,  popisuje  vývoj  registrace  sester  v naší 

republice a dnes platnou legislativu vztahující se k dané problematice. V teoretické 

části jsou také popsány základní formy celoživotního vzdělávání, jejich ohodnocení 

kreditními body a podmínky získání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání 



bez  odborného  dohledu.  Pozornost  je  věnována  i  problematice  přijetí  změn  a 

motivace sester k celoživotnímu vzdělávání.

Empirická část se zabývá problematikou registrace a kreditního ohodnocení 

aktivit  celoživotního vzdělávání  v  praxi.  Cíle  diplomové práce jsou zaměřeny na 

porovnání názorů sester na zavedení registrace, nabídku vzdělávacích akcí, kreditní 

systém  a  stávající  podmínky  na  pracovištích  podporující  celoživotní  vzdělávání 

sester. 

Stanovené cíle  se  staly  podkladem pro  formulaci  hypotéz,  které  měly být 

ověřeny výzkumem. Cílovou skupinou výzkumu byly všeobecné sestry všech oborů. 

K získání údajů byl použit  nestandardizovaný dotazník vlastní konstrukce.



1. Regulace ošetřovatelské profese

Vstup České  republiky (ČR)  do  Evropské  unie  (EU)  v roce  2004 s sebou 

přinesl  řadu  změn  i  do  ošetřovatelské  profese.  Nejvýznamnější  změnu  zahrnuje 

pojem regulace profese.  V praxi  to znamená vnesení určitého řádu a systému do 

zásadních oblastí  oboru,  ke kterým patří  vzdělávání,  ošetřovatelská praxe (rozsah 

činností,  pravomoc a odpovědnost,  etické zásady)  a  uznávání kvalifikací.  Účelem 

regulace  je  zajištění  správné  ošetřovatelské  péče  a  ochrana  veřejnosti,  podpora 

rozvoje profese, dosažení odpovědnosti a odpovídajícího statusu sester včetně jejich 

ekonomického zajištění. Regulace ošetřovatelské profese je poměrně složitý proces, 

do kterého je zapojena celá řada národních i mezinárodních profesních organizací a 

vládních institucí. Účelem těchto opatření je sjednocení kvalifikačních požadavků a 

s tím související zajištění úrovně kvality poskytované péče.(26)

1.1 Regulace profese Mezinárodní radou sester

Významnou organizací, která se již mnoho let zabývá regulací ošetřovatelské 

profese, je Mezinárodní rada sester (International Council of Nurses - ICN), která se 

snaží podporovat spolupráci sester a pracuje na prestiži profese. 

V roce 1992 stanovila ICN 12 principů týkající  se regulace ošetřovatelské 

profese: 

1. účelovost

2. relevance (důležitost, významnost)

3. definice rozsahu odborné praxe 

4. definice rozsahu odpovědnosti

5. rovnováha zastoupených zájmů

6. optimálnost (kontrola a restrikce)

7. flexibilita

8. efektivita

9. univerzálnost

10. spravedlnost

11. rovnost

12. kompatibilita profesí  



V  roce  1995  byla  regulace  ošetřovatelské  profese  prohlášena  zástupci 

členských zemí ICN za prioritu strategického plánu spolu s výkonem ošetřovatelské 

praxe a sociálně ekonomickou prosperitou.(8,10) 

Do procesu regulace se zapojuje v každém státě několik činitelů. ICN uvádí, 

že míra angažovanosti a odpovědnosti se v různých zemích liší v závislosti na tradici, 

řízení oboru, politické struktuře, vývoji ošetřovatelství, dominanci jiných profesí a 

mírou zastoupení v řídícím a rozhodovacím procesu. Většinou mají řídící vliv tyto 

skupiny: 

 vláda, konkrétně příslušný odbor Ministerstva zdravotnictví ČR (MZ ČR) - 

Odbor  vědy,  výzkumu a  ošetřovatelství,  který  připravuje  koncepci  oboru, 

zákony, vyhlášky a to ve spolupráci s profesními organizacemi, vzdělávacími 

institucemi a zdravotnickými zařízeními a případně zástupci veřejnosti

 profese,  která  se  pro své specifické znalosti  a  dovednosti  musí  podílet  na 

vytváření vládní regulace, reprezentovat vlastní zájmy a zájmy svých členů

 sestry podílející se na regulaci tím, že svoji praktickou činnost vykonávají v 

souladu s přijatými normami, etickým kodexem a snaží se udržet či rozvíjet 

svoje kompetence v souladu s potřebami společnosti

 zaměstnavatel,  který  vypracovává  požadavky  na  přijímání  pracovníků, 

stanoví  obsah  adaptačního  procesu,  dodržuje  normy  a  standardy  přijaté 

vládou i profesními organizacemi (19,20)

1.2. Směrnice Evropské unie

Regulací  zdravotnických  profesí  se  zabývá  i  Evropská  unie,  která 

vypracovává směrnice týkající se vzdělávání, označení profesí a tituly (směrnice EU 

z roku 1977 pro obor ošetřovatelství  77/452 a 77/453 EHS).  Dalšími dokumenty, 

které slouží jako podklady pro vytváření vnitřních právních norem pro ČR týkající se 

ošetřovatelské profese, jsou: 

 obecné systémové směrnice – jsou založeny na úmluvě, že jedinec uznaný 

jako odborník v jednom členském státě musí být uznán jako odborník i v 

jiném  členském  státě  EU  za  předpokladu,  že  daná  profese  patří  k 

regulovaným oborům. 

 oborové  směrnice -   směrnice  členských  států  EU  týkající  se  specifické 

profesní skupiny,  jedná se o minimální profesní standardy,  které formulují 



povahu, minimální obsah a dobu trvání výchovně-vzdělávacího programu a 

poskytují kvalifikace vzájemně uznávané všemi členskými státy (mezi tyto 

profese  patří  všeobecné  sestry,  porodní  asistentky,  lékaři,  praktičtí  lékaři, 

stomatologové, lékárníci a veterináři) 

 dohody, které byly podepsány zástupci zemí řešící problematiku evropského 

vzdělávání a některých kvalifikací

o Boloňská  deklarace (1999)  je  společné  prohlášení  ministrů 

školství  evropských  států  a  stala  se  základem  pro  rozvoj 

vysokého školství v celé Evropě, studentskou mobilitu (např. 

zavedení  Evropského  kreditního  systému  –  ECTS)  a  pro 

následné vzájemné uznávání vysokoškolských kvalifikací pro 

profesní účely

o Mnichovská  deklarace s programem  Evropské  strategie  pro 

vzdělávání  sester a porodních asistentek (2000)  podepsaná 

ministry  zdravotnictví  nebo  jejich  zástupci  z evropského 

regionu  vymezuje  základní  principy  získávání  kvalifikace, 

včetně charakteristiky škol a zavazuje členské státy k realizaci 

kroků  k  posílení  role  sester  a  porodních  asistentek  (např. 

snaha  zlepšovat  úvodní  i  další  vzdělávání  a  přístup 

k vysokoškolskému  vzdělávání  v ošetřovatelství  a  porodní 

asistenci,  vytvářet  příležitost  společného  studia  na 

pregraduální i postgraduální úrovni lékařů a sester k zajištění 

větší  spolupráce  a  kvalitnější  péče  o  pacienta,  podporovat 

výzkum) 

o Pražská  deklarace (2004)  přijatá  na  konferenci  ministrů 

zdravotnictví  států  přistupujících  k Evropské  unii  v sobě 

obsahuje v  oblasti   vzdělávání  a  vzájemného  uznávání 

profesních kvalifikací  příslib shody ve vymezení požadavků 

na  vzdělávání  a  kompetencí  zdravotnických  odborníků 

podporováním  zásady  vzájemného  uznávání  kvalifikací  a 

zvýšení spolupráce mezi regulačními orgány členských států 

v oblasti mobility zdravotnických pracovníků prostřednictvím 

navrhované směrnice o profesních kvalifikacích  (10,19)



Připojením k Evropské unii se Česká republika zavázala přijmout i celou řadu 

opatření.  Mezi  požadavky  bylo  písemně  zpracovat  právní  předpisy,  které  budou 

upravovat  danou  problematiku.  Uvedené  oblasti  jsou  v dnešní  době  řešené  v 

koncepci ošetřovatelství - věstník MZ ČR 9/2004, dále v zákoně MZ ČR č. 96/2004 

Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních, ve vyhlášce MZ ČR 423/2004 Sb. o  

kreditním systému (osvědčení k výkonu zdravotnického povolání), vyhlášce MZ ČR 

424/2004  Sb.  o  činnostech  zdravotnických  pracovníků  a  jiných  odborných 

pracovníků, v nařízení vlády 463/2004 Sb., kterým se stanoví obory specializačního 

vzdělávání  a  označení  odbornosti  zdravotnických  pracovníků  se  specializovanou  

způsobilostí  a  ve vyhlášce  MZ  ČR  39/2005  Sb.,  kterou  se  stanoví  minimální  

požadavky  na  studijní  programy  k  získání  odborné  způsobilosti  k  výkonu  

nelékařského zdravotnického povolání. Důraz při tvorbě všech dokumentů byl kladen 

na to, aby byly dostatečně rozsáhlé, aby poskytly flexibilitu ošetřujícímu personálu, 

ale  zároveň  byly  tak  specifické,  aby  sloužily  jako  nařízení  popisující  činnosti  a 

funkce  sestry.  Široké definice  usnadňují  změny role  sestry,  umožňují  větší  shodu 

právních aspektů s realitou praxe. (19,52) 

Pro vytvoření potřebných právních předpisů bylo nutné: 

 definovat profesi a její členy, stanovit kategorie sester 

 určit rozsah působnosti (primární, sekundární a terciární péče) 

 stanovit kompetence a odpovědnost sester

 stanovit  vzdělávací  standardy  (požadavky  pro  přijetí,  kvalifikace  učitelů, 

učební osnovy, celoživotní vzdělávání)

 stanovit etické standardy a standardy profesní způsobilosti  

 vypracovat mechanismus disciplinárního řízení 

V březnu a dubnu 2002 generální direktorát Evropské  komise pro rozšíření 

zorganizoval  evaluační  mise do všech kandidátských zemí za účelem zhodnocení 

připravenosti systému vzdělávání a způsobilosti k výkonu specificky regulovaných 

zdravotnických  povolání  a  vzájemného uznávání  kvalifikací  od  okamžiku  vstupu 

členského státu do EU, tzn. zda jednotlivé zdravotnické profese splňují minimální 

požadavky dané zatím platnými direktivami. 

Z  hodnotících  zpráv  pro  stát  vyplynuly  ve  vztahu  ke  vzdělávání  sester  a 

porodních asistentek závažné skutečnosti, mezi něž patří např.:

 vzdělávání sester přetrvává na úrovni středních škol 



 žádný  z  nabízených  programů  ošetřovatelského  studia  není  v  souladu  se 

směrnicemi platnými pro regulované profese 

 chybí  regulatorní  instituce,  která  povede  centrální  registr  osob  smějících 

vykonávat praxi a uznávat kvalifikace příslušníků cizích národností (52)

Na  základě  hodnocení  bylo  experty  Evropské  komise  navrženo  několik 

doporučení, mezi něž patří: 

 uzákonit potřebnou legislativu, aby mohly započít dlouho očekávané reformy 

ve vzdělávání a praxi sester a porodních asistentek

 vyvinout systém, který bude generovat potřebné údaje o pracovních silách 

pro podporu rozhodování o vzdělávání sester a porodních asistentek 

 přijmout rozhodnutí o modelu vzdělávání sester, který se stane standardním 

programem pro celou Českou republiku 

 založit  centrální registr  všech sester a porodních asistentek s pravomocemi 

řídit profesi vnitřně a vykonávat činnosti spojené s uznáváním vzdělání podle 

sektorových směrnic 

 provést  úpravy studijního  programu bakalářského studia  porodní  asistence 

tak, aby odpovídal požadavkům směrnic pro porodní asistentky 

 implementovat  program  profesního  rozvoje  pro  rozšíření  znalostí  a 

dovedností  porodních  asistentek,  vybudovat  cesty  k akademickému  a 

postgraduálnímu studiu porodního asistentství (19, 52)

Na MZ ČR probíhal v období od 8. 3. 2004 do 7. 6. 2005 twinningový projekt 

PHARE O vzájemném uznávání zdravotnických kvalifikací, v němž partnery pro MZ 

ČR bylo Německo a Velká Británie. Souhrnným cílem tohoto projektu bylo umožnit 

České republice, aby dokázala převzít  závazky vyplývající z členství v EU včetně 

cílů  týkajících  se  volného  pohybu  osob.  V projektu  bylo  dosaženo  začlenění 

uznávacího  schématu  EU do  oblasti  zdravotnických  povolání,  což  byl  hlavní  cíl 

spolupráce.  Mezi konkrétní cíle projektu PHARE patřily:

 vytvoření uznávacích jednotek MZ 

 vytvoření registru pro všeobecné sestry, porodní asistentky a další nelékařské 

obory (a  tím zajistit  ČR nezbytnou transparentnost  při  povolení  k výkonu 

povolání  u  nelékařských  zdravotnických  profesí,  která  je  důležitým 



předpokladem jak pro ochranu veřejného zdraví, tak pro volný pohyb osob po 

zemích EU)

 vytvoření kurikul pro všeobecné sestry a porodní asistentky (podpora vzniku 

nových  studijních  programů,  které  splňují  minimální  požadavky  EU  a 

nejnovější trendy v oblasti vzdělávání)

 vytvoření manuálů pro úředníky zabývající se procesem uznávání kvalifikací 

(připravit  postup samotného procesu uznání,  připravit  informační brožurky 

pro  migranty  včetně  kontaktních  adres  uznávacích  orgánů  s pravidelnou 

aktualizací) (22)

Pro možnost  volného pohybu sester  za  prací  v  rámci  Evropy a  z  důvodu 

ochrany pacientů v jednotlivých členských státek  EU je  nezbytné,  aby schválené 

směrnice týkající se profese všeobecné sestry byly realizovány ve všech členských 

státech EU a aby byl vhodně rozpracován systém seberegulace, kde významné místo 

zaujímají národní profesní organizace a ICN. Každý stát musí neustále kontrolovat 

svoji regulační politiku a praxi. Regulační bariéry, zvláště přílišné omezení rozsahu 

praxe  a  nepřiměřené  vzdělávací  normy,  brání  sestrám,  aby maximálně  přispívaly 

potřebám zdravotní péče. (2, 9, 52)

1.3 Registrace sester

K mechanizmům regulace ošetřovatelské profese patří i registrace sester. V 

ČR je tento právní úkon nazýván jako vydání osvědčení k výkonu zdravotnického 

povolání  a je vymezen zákonem MZ ČR 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických 

povoláních.  V něm jsou  přesně  vymezena  pravidla  pro  získání  tohoto  osvědčení 

včetně  cizinců  a  zájemců  o  profesi  z  nečlenských  zemí  EU a  více  o  něm bude 

pojednáno v části 4. (16)



1.3.1 Cíl a význam registrace

Hlavním cílem registrace  sester  je  ochrana  veřejnosti.  Vychází  z  principu 

zvyšování  kvality  poskytované  péče  prostřednictvím  celoživotního  vzdělávání, 

průběžného  obnovování,  zvyšování,  prohlubování  a  doplňování  vědomostí, 

dovedností  a  způsobilosti.  Kvalita  poskytované  péče  napomáhá  ke  zvyšování 

postavení a prestiže nelékařských zdravotnických profesí. Z pasivní role pomocníka 

a asistenta lékaře se sestra stává samostatným odborníkem v oblasti  uspokojování 

potřeb pacienta a v dalších oblastech s péčí o pacienta souvisejících. 

Registrace  je  v současné  době  také  nezbytnou  podmínkou  pro  samostatný 

výkon  zdravotnického  povolání.  Důvodem je  nejen  zajištění  požadované  úrovně 

poskytované  péče,  ale  i  soustavná  kontrola  celoživotního  odborného  růstu 

zdravotnických  pracovníků.  Každý  zdravotnický  pracovník  v pravidelných 

registračních cyklech dokazuje, že se soustavně vzdělává a aktualizuje své odborné 

znalosti v souladu s vývojem medicíny. 

Ačkoliv  se  systémy  centrální  registrace  v jednotlivých  zemích  EU  liší, 

základní cíl a postup je shodný. Nutí sestry, porodní asistentky, ale i další kategorie 

zdravotnických  pracovníků,  aby  se  celoživotně  vzdělávali.  Registrace  umožňuje 

srovnatelnost vzdělání a volný pohyb zdravotnických pracovníků v rámci pracovního 

uplatnění v zemích EU. (53)



2.  Registrace sester v zahraničí 

Nejdelší tradici má registrace v zemích s liberálním školstvím (např. USA, 

Kanada, Velká Británie). Centrálně jsou státem vydávány pouze rámcové vzdělávací 

plány  ošetřovatelských  škol,  které  každá  škola  rozpracuje  podle  svých  potřeb  a 

předloží  k akreditaci,  proto se programy přípravy sester  k povolání  liší.  Aby byla 

sestra  oprávněna  vykonávat  ošetřovatelské  povolání  na  území  celého  státu,  složí 

registrační zkoušku před centrální komisí. Teprve po úspěšném složení registrační 

zkoušky má absolventka právo po dobu jednoho registračního období pracovat jako 

sestra  v celém státě.  Během registračního cyklu  plní  podmínky registrace,  aby si 

registraci mohla obnovit po uplynutí doby platnosti.  V některých zemích je již po 

mnoho let registrace povinná, jinde dobrovolná. Povinná registrace umožňuje navíc 

získat  relevantní  informace  o  počtu,  složení,  vzdělávání  a  odborném  zaměření 

pracovníků aktivních v ošetřovatelské profesi. (2, 9)

2.1.  Nový Zéland

Nový Zéland je první zemí světa, kde byla regulována ošetřovatelská profese 

registrací. V roce 1901 byl schválen dokument o registraci sester, který předepisoval 

obsah  vzdělávacích  programů  a  vyžadoval,  aby  zdravotní  sestry  byly  zapsány 

v registru. Ellen Dougherty se 10. ledna 1902 stala první registrovanou sestrou světa. 

V dnešní době získávají  sestry na Novém Zélandě celoživotní registraci po 

absolvování kvalifikačního studia na terciárním stupni vzdělávání. 

Pro  výkon profese  je  na  Novém Zélandu  kromě registrace  nutné  získat  i 

certifikaci  pro  výkon  praxe,  kterou  vydává  profesní  sesterská  organizace  New 

Zealand Nurses Organisation (NZNO). K jejímu získání musí sestra doložit:

 výkon  profese  v rozsahu  450  hodin  za  uplynulé  3  roky,  potvrzené 

zaměstnavatelem

 účast na vzdělávacích aktivitách v rozsahu minimálně 60 hodin za poslední 3 

roky, potvrzené zaměstnavatelem nebo školitelem

 potvrzení o profesních schopnostech, které vystavuje nadřízený pracovník 

(57)



2.2 Velká Británie

Požadavky na kontinuální vzdělávání sester a porodních asistentek stanovují 

ve  Velké  Británii  profesionální  standardy ustanovené  Radou zdravotních  sester  a 

porodních asistentek (Nursing  & Midwifery Council  -  NMC),  které  vycházejí  ze 

zákonných požadavků. Tyto standardy, označované jako Postgraduální vzdělávání a 

praxe  (PREP),  slouží  k poskytování  nejlepší  možné  péče  pacientům  a  klientům. 

Pomáhají  udržovat  vývoj  oborů  na  úrovni  nejnovějších  poznatků  a  povzbuzují 

každou sestru a porodní asistentku, aby na sobě pracovala. Standardy PREP lze splnit 

bez ohledu na to, zda je žadatelka o registraci v placeném pracovním poměru (ve 

zdravotnickém  zařízení,  ve  vzdělávací  instituci),  ve  vlastní  praxi,  neplaceném 

pracovním  poměru  (dobrovolnice)  nebo  bez  práce  (pauza  v pracovní  kariéře, 

mateřská  dovolená).  Nezáleží  zda  žadatelka  o  registraci  pracuje  na  plný  nebo 

částečný úvazek. Pokud nesplňuje požadavky PREP standardu musí nejprve úspěšně 

absolvovat kurz schváleného návratu do práce. (13)

Registrační období trvá tři  roky. Registrace je obnovována prostřednictvím 

dvou odlišných PREP standardů:

 Praktický standard - ukládá rozsah kvalifikace a práci na určitý úvazek. Jeho 

cílem  je  chránit  veřejnost  tím,  že  zajistí,  aby  každý,  kdo  si  obnovuje 

registraci,  absolvoval  alespoň  minimální  množství  praxe.  Tento  standard 

vyžaduje,  aby  sestry  či  porodní  asistentky  praktikovaly  na  určitý  úvazek 

v rozsahu své kvalifikace minimálně 100 dní (750 pracovních hodin) během 5 

let předcházející obnovení registrace. Pokud tento požadavek nesplňují, musí 

nejprve  absolvovat  program „Schválený  kurz  návratu  do  praxe“.  Délku  a 

povahu programu stanoví vedoucí tohoto programu a praktický lékař,  trvá 

však nejméně 5 dnů.  Programy jsou sestaveny tak,  aby umožnily obnovit 

registraci a vrátit se do praxe v případě, že registrace propadla, protože sestra 

nebo porodní asistentka měla ve výkonu praxe delší přestávku.

 Standard pokračujícího profesionálního rozvoje - zahrnuje závazek, že sestry 

nebo porodní  asistentky nadále  pokračují  ve svém profesionálním rozvoji. 

K obnovení registrace musí vyhovět dalším požadavkům. Během tří let před 

jejím obnovením se   nejméně  po  dobu  5  dnů  či  35  hodin  věnují  učební 

činnosti, musí si vytvořit osobní profesionální profil svých učebních aktivit, 



které  se  týkají  jejich  praxe  a  jsou  zdokumentovány.  Sestry  a  porodní 

asistentky  musí  vyhovět  jakékoliv  žádosti  NMC  o  audit  ohledně  splnění 

těchto požadavků. (13)

Ve Velké Británii ten, kdo není registrován u NMC, nesmí být zaměstnán jako 

registrovaná sestra, porodní asistentka nebo sestra specialistka v komunitní péči. U 

NMC je registrováno zhruba 689.000 sester. 

Ve Velké Británii jsou tři kategorie sester:

 Registered  nurse  (RGN  –  registrovaná  všeobecná  sestra,  RMN  – 

registrovaná porodní asistentka, RSCN – registrovaná dětská sestra) - 

sestry  prvního  stupně,  které  získaly  kvalifikaci  tříletým  nebo 

čtyřletým studiem; dalším studiem mohou získat oprávnění k předpisu 

některých léků

 State  enrolled  nurse  (SEN)  -  sestry  druhého  stupně,  které  získaly 

kvalifikaci dvouletou přípravou (tento typ studia již není realizován, 

ačkoliv jeho absolventky mohou pracovat jako sestry, snaží se většina 

z nich získat dalším studiem kvalifikaci sestry prvního stupně)

 Auxilary nurses – asistent sestry, pracuje pod odborným dohledem 

(55)

2.3 Francie

Ve  Francii  musí  sestry  opakovat  proces  získání  registrace  každý  rok. 

Podmínkou je absolvovat vzdělávací kurzy, probíhající ve vymezeném období 3 až 6 

dnů a obstát při závěrečné zkoušce.

2.4 Severské státy Evropy

V severských státech Evropy jako je například Finsko, Norsko a Švédsko je 

celoživotně platná registrace sester založená na dosaženém stupni vzdělání. 

2.5 Německo

V Německu v současné době nefunguje systém registrace sester. (58)



2.6 Spojené státy americké

Podmínky registrace sester se liší v jednotlivých státech Ameriky. K výkonu 

povolání  sestra  potřebuje  platnou  sesterskou  licenci  vydanou  státem,  ve  kterém 

pracuje, aktivní certifikaci pro první pomoc, kterou je nutno každoročně obnovovat, 

a musí splňovat zdravotní kriteria (očkování, zdravotní prohlídka). Délka platnosti 

sesterské licence se liší v jednotlivých státech, pohybuje se v rozmezí od jednoho do 

tří let. První licenci sestra získá složením národních zkoušek NCLEX-PN (National 

Council Licensure Examination – Practical Nurse) a NCLEX-RN (National Council 

Licensure  Examination  –  Registered  Nurse),  podle  typu  složené  zkoušky  získá 

licenci jako registrovaná sestra nebo praktická sestra. 

K obnovení  licence  se  sestry  musí  dále  vzdělávat  na  konferencích  a 

seminářích, které jsou akreditované u Americké asociace sester (American Nurses 

Association). Počet kreditů respektive hodin dalšího vzdělávání, k obnovení licence 

určuje každý stát a počty se opět liší.  Nejčastěji  musí sestry absolvovat 30 hodin 

dalšího vzdělávání. Nemocnice obvykle některé z kurzů kreditního vzdělávání samy 

nabízejí. Každá sestra dále za paušální poplatek dostává nabídky s kurzy kreditního 

vzdělávání. Mnohé kurzy jsou za různé částky dostupné i na internetu. Sestra si může 

vybrat jakýkoli z kurzů, aby splnila povinný počet hodin a obvykle si vybírá takové 

kurzy, které jí zajišťují pokrok v její specializaci. Některé kurzy jsou povinné, jako 

například  kurz  týkající  se  bioterorismu.  Takové  kurzy  jsou  nabízeny  v  mnoha 

místech a sestra si může vybrat, kde je absolvuje. (41)

V USA jsou tyto kategorie ošetřovatelského personálu:

 Registered nurse (RN) - registrovaná sestra, absolventka studia o délce 2 – 4 

roky, složila NCLEX-RN a má platnou licenci RN, pracuje samostatně, jako 

vedoucí  týmu, koordinuje  péči  o nemocné,  hodnotí  stav nemocného – má 

větší  pravomoc  a  zodpovědnost  než  česká  sestra,  často  pracuje  v oblasti 

intenzivní péče nebo ve vedoucí pozici a ve výzkumu 

 Licensed practical nurse (LPN) – praktická sestra s licencí, je absolventkou 

jednoletého  studia,  složila  NCLEX-PN a  má  platnou  licenci,  pracuje  pod 

vedením RN nebo lékaře, neprovádí specializované výkony (např. neaplikuje 

intravenózní injekce), nevypracovává ošetřovatelské diagnózy a plány



 Certified Nursing Assistant  (CNA) -  ošetřovatelka pracující  pod dohledem 

registrované  sestry  nebo  praktické  sestry,  má  na  starosti  fyzickou  péči  o 

pacienty (mytí, stlaní apod.), je absolventkou tříměsíčního kurzu

 Advanced  Practice  Registered  Nurse (APRN)  –  registrovaná  sestra 

s magisterským  vzděláním,  do  této  skupiny  patří  certifikované  porodní 

asistentky, anesteziologické sestry; APRN pracuje samostatně v ambulancích, 

zaměřuje  se  na  prevenci,  léčbu  chronických  onemocnění  a  ran,  v její 

kompetenci je i předpis léků (41)

2.7 Kanada

Ve většině kanadských provincií je preferováno bakalářské vzdělávání sester. 

Každá  provincie  má  svou  regulační  komisi,  která  je  zodpovědná  za  pracovní 

zařazení  sester  na  úroveň  odpovídající  jejich  znalostem  a  vzdělání.  Kanadská 

asociace  sester  (Canadian  Nurses  Association  -CNA) společně  s oblastními 

regulačními komisemi vytvořila registrační  zkoušku, která se skládá z testu o 240 – 

260 otázkách.Splněním testu získá sestra registraci. Registrační období je v Kanadě, 

shodně  jako  byla  dobrovolná  registrace  u  ČAS  v ČR,  pětileté.  Při obnovení 

registrace si sestra může vybrat zda znovu složí registrační   zkoušku, nebo  doloží 

vzdělávací  aktivity  v minimálním  rozsahu  100  hodin,  které  absolvovala  během 

registračního období. 

V Kanadě jsou 3 kategorie sester:

 Registered nurse (RN) – registrovaná sestra

 Licensed practical nurse (LPN) – sestra s licencí

 Registered psychiatric nurse (RPN) – registrovaná psychiatrická sestra, tato 

kategorie sester je pouze v některých oblastech, např. v Britské Kolumbii (56)

2.8 Austrálie

Vzdělávání  sester  v Austrálii  je  spravováno  státním  úřadem  a  oblastními 

úřady pro regulaci ošetřovatelství. V roce 1992 byla založena Australská rada sester a 

porodních asistentek (Australian Nursing and Midwifery Council – ANMC) a od té 

doby  pracovala  společně  s oblastními  úřady  na  jednotném  předpisu  upravujícím 

vzdělávání a registraci australských sester. Schválený předpis platí od roku 1999.



Dnes  jsou  registrované  sestry  v celé  Austrálii  rozděleny  do  3  kategorií  s 

výjimkou  státu  Viktorie,  kde  je  5  kategorií.  Sestry  musí  registraci  každoročně 

obnovovat.

Kategorie australských sester:

 Nurse  practitioner  (NP)  –  absolventka  magisterského  studia  nebo 

specializačního  kurzu,  má  větší  kompetence  než  sestra  v ČR,  pracuje 

samostatně  v ambulancích,  zaměřuje  se  na  prevenci,  léčbu  chronických 

onemocnění a ran, v její pravomoci je i předpis léků

 Registered nurse (RN) – registrovaná sestra, absolventka bakalářského studia 

ošetřovatelství

 Enrolled  nurse  (EN)  –  zdravotnický  asistent,  ošetřovatelka  pracují  pod 

dohledem registrované sestry, absolvovali kurz praktického výcviku v oblasti 

základní ošetřovatelské péče, kurz trvá 12 nebo 18 měsíců, absolventi delšího 

kurzu mohou podávat léky per os (55)



3. Registrace sester v Čechách 

3.1. Příprava registrace 

První  snahy  o  vznik  registru  sester  v Československu  se  datují   již  do 

třicátých let dvacátého století.   Prvním diplomovaným sestrám organizovaným ve 

Spolku diplomovaných sester  byly od roku 1935 vydávány registrační  legitimace 

s fotografií.  Tento  systém  však  s nástupem  socialistické  éry  po  roce  1948  zcela 

zanikl. (4)

Pomineme-li  registraci  ve  Spolku  diplomovaných  sester  v  meziválečném 

období a v letech 1945-1949, neexistoval na území dnešní České republiky žádný 

centrální registr, který by účinným způsobem reguloval vývoj ošetřovatelské profese 

a  zároveň  kontroloval  plnění  jedné  ze  základních  povinností,  tedy  povinnosti  se 

kontinuálně  vzdělávat.  Dne  9.  dubna  1998  byla  Ministerstvem  zdravotnictví  ČR 

schválena  koncepce  rozvoje  českého  ošetřovatelství (metodický  pokyn MZ ČR č. 

6/1998),  která   předpokládala  zavedení  registrace  sester  v ČR  s podmínkou 

celoživotního vzdělávání. Rada pro rozvoj ošetřovatelství MZ ČR iniciovala návrh 

metodiky centrální registrace sester. Metodika měla na jedné straně splňovat obecné 

cíle, na druhé straně však respektovat podmínky a možnosti sester v České republice. 

Vytvoření návrhu a uvedení centrální registrace do praxe vyžadovalo pečlivou 

přípravu, kde bylo zapotřebí: 

 vypracovat metodický postup registrace 

 stanovit  kreditní  systém  (bodově  ohodnotit  různorodé  vzdělávací  aktivity 

sester a jejich hodnotu vzájemně vyvážit) 

 určit přiměřenou délku registračního cyklu a potřebný počet kreditů 

 založit  centrální  registr  sester  a  určit  instituci,  která  centrální  registr 

organizačně a technicky zajistí 

 zapracovat registraci do příslušných právních norem 

Rada pro rozvoj  ošetřovatelství pracovala na MZ ČR do října 2000. Po jejím 

zrušení  odbor  ošetřovatelství  MZ  ČR  v  projektu  centrální  registrace  sester  dále 

nepokračoval. Aby připravovaný projekt byl využit, rozhodla se Česká asociace sester 



(ČAS)  po  dohodě s autorkami  projektu  nabídnout  sestrám dobrovolnou registraci. 

Tímto  krokem  chtěla  ČAS  navázat  na  práci  svých  předchůdkyň  ve  Spolku 

diplomovaných sester a udržet tak historickou návaznost. (34)

3.2 Dobrovolná registrace v ČAS

Při  přípravě  projektu  centrální  registrace  na  MZ  ČR  byla  zpracována 

metodika registrace.  Podle upraveného postupu probíhala od května 2001 do dubna 

2004 dobrovolná registrace u České asociace sester. 

Prezidium ČAS zřídilo v Praze 2 (Londýnská ulice č. 15) registrační centrum 

a  jmenovalo  registrační  komisi,  která  vypracovala  formuláře  registračních 

dokumentů  (přihlášku  k registraci,  záznam o  vzdělávacích  aktivitách,  potvrzení  o 

ošetřovatelské praxi, žádost o zařazení vzdělávací akce do kreditního systému ČAS) 

s podrobným návodem na jejich vyplnění.  Registrační centrum ČAS vedlo vlastní 

centrální  registr  sester,  porodních  asistentek,  zdravotních  laborantů  a  asistentů 

hygienické  služby a  vydávalo  jim  registrační  karty  a  certifikáty.  Registrace  byla 

zahájena historickým datem oslavy Mezinárodního dne sester 12. května 2001. (2)

Registrační  komise  posuzovala  žádosti  sester  o  registraci,  rozhodovala   o 

sporných  problémech  v žádostech  sester,  připravovala  a  organizovala  odborné 

zkoušky,  zařazovala  vzdělávací  akce  do  kreditního  systému.  Předsedkyní  této 

registrační komise byla doc. PhDr. Marta Staňková. 

Spolu s metodikou registrace ČAS  stanovila kreditní systém (tab. č. 1),  ve 

kterém  byl  vypracován  seznam vzdělávacích  aktivit  v oblasti  dalšího  vzdělávání 

sester  a  porodních  asistentek  a  každá  aktivita  byla  ohodnocena  určitým  počtem 

kreditů.  V průběhu pětiletého registračního cyklu  bylo  třeba  získat  40  kreditních 

bodů. Záznamy o absolvovaných vzdělávacích aktivitách byly prováděny do Průkazu 

odbornosti.

Registrace  u  ČAS  byla  dobrovolná,  registrovat  se  mohli  jak  členové  tak 

nečlenové  asociace  a  podmínky registrace  byly  pro  všechny stejné.  Byla  určena 

sestrám, které:

 získaly odbornou způsobilost k výkonu povolání na středních nebo vyšších 

zdravotnických školách v oborech zdravotní sestra, všeobecná sestra, dětská 

sestra, psychiatrická sestra, sestra pro ARO a JIP, ženská sestra 



 v průběhu minulých 5 let  před datem podání  žádosti  odpracovaly alespoň 

2 500 hodin jako sestra v lůžkovém nebo terénním zdravotnickém zařízení, 

v  oblasti  sociální  péče,  nebo  vyučovaly  ošetřovatelství  ve  vzdělávacích 

institucích rezortu zdravotnictví nebo školství

 získaly 40 kreditních bodů v oblasti dalšího vzdělávání.

Tabulka č.1 

Registrace ČAS - seznam vzdělávacích aktivit a jejich kreditní hodnota 

TYP VZDĚLÁVACÍ AKCE
KREDITNÍ 

HODNOTA
Studium v 

dalším 

vzdělávání

1 rok řádně ukončeného studia (bakalářského, 

magisterského, specializačního, dlouhodobé 

průpravy)

20

Odborné 

konference,

sympozia,

pracovní dny,

semináře

aktivní účast na národní odborné akci 15
pasivní účast na národní odborné akci 7
aktivní účast na mezinárodní akci v cizím jazyce 20
pasivní účast na mezinárodní akci v cizím jazyce 10
aktivní účast na ústavním semináři 6

pasivní účast na ústavním semináři 3

Kurzy absolvování dlouhodobého tematického kurzu 10
absolvování krátkodobého tematického kurzu 7

Stáže odborná stáž v zahraničí 3 – 5 dní 12
odborná stáž v zahraničí delší než 5 dní 17

Výzkum

výzkum v ČR – řešitel 20
výzkum v ČR – spoluřešitel 10
řešitel mezinárodního projektu 25
spoluřešitel mezinárodního projektu 15

Zahraniční 

praxe zahraniční praxe spojená s dalším vzděláváním
10 - 20

Publikační 

činnost

odborný článek ve zdravotnickém časopise 1. autor 15
odborný článek ve zdravotnickém časopise 

spoluautor
10

autor (spoluautor) odborné knihy, učebnice 25



Existovaly tři kategorie registrace, které v roce 2001 vycházely z typů sester 

(sestra typu A, sestra typu B) daných  platnou koncepcí ošetřovatelství z roku 1998:

 vstupní  registrace,  do  které  se  mohly  přihlásit  sestry,  které  chtěly  být 

v registru, ale zatím nesplňovaly podmínky řádné registrace

 řádná registrace typu A,  která  byla  určena sestrám typu A (absolventkám 

vyšší  zdravotnické  školy,  vysoké  školy  v oboru  univerzitního  studia 

ošetřovatelství  nebo  sestrám specialistkám),  které  splnily  podmínky řádné 

registrace.

 řádná registrace typu B,  která byla  určena sestrám typu B (absolventkám 

střední zdravotnické školy) (2)

Během pětiletého registračního cyklu,  který nastal  datem vydání  registračního 

průkazu, bylo třeba pro obnovení registrace plnit následující podmínky:

 kontinuálně se vzdělávat

 vést index odbornosti

 evidovat individuální vzdělávací aktivity – získat minimálně 40 kreditů

 odpracovat  nejméně  2500  hodin  jako  sestra  v lůžkovém  nebo  terénním 

zdravotnickém zařízení, v oblasti sociální péče, nebo vyučovat ošetřovatelství 

ve vzdělávacích institucích rezortu zdravotnictví nebo školství

 jednou za 5 let obnovit registraci

 pokud sestra během registračního období nezískala potřebný počet kreditů, 

ale měla dostatečnou praxi a chtěla být registrována mohla složit odbornou 

registrační  zkoušku,  při  které  prokazovala,  že  má  ve  svém  oboru 

aktualizované odborné znalosti.

Sestry, které splnily podmínky registrace, získaly spolu s certifikátem odznak a 

mohly používat titul „Registrovaná sestra “.

Dobrovolná registrace u ČAS měla smysl pro zdravotníky pouze jako prestižní 

záležitost, stvrzení kontinuálního vzdělávání v průběhu jejich profesní činnosti. Této 

registrace převážně využívali  ti  pracovníci,  kteří  plánovali  odcestovat za prací do 

zahraničí, kde tuto registraci vyžadovali. (2, 34)

U České asociace sester bylo registrováno více než 6.000 sester. 



3.3  Registrace sester v ČR podle zákona č. 96/2004 Sb.

Dlouho očekávaná povinná registrace zdravotnických pracovníků  platí  od 

1.4.2004, kdy nabyl účinnosti  zákon č. 96/2004 Sbírky „o podmínkách získávání a  

uznávání  způsobilosti  k výkonu  zdravotnických  povolání  souvisejících 

s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů“. S touto 

registrací nemá již Česká asociace sester nic společného, vše provádí Ministerstvo 

zdravotnictví ČR.

Registrací obecně nazýváme proces ve kterém jsou lidé hodnoceni a získají 

statut podle předem nastavených kritérií. Podle platného zákona č. 96/2004 Sb., je 

registrace  nelékařských  zdravotnických  pracovníků  nutná  pro  samostatný  výkon 

zdravotnického  povolání.  To  znamená,  že  podmínkou  k výkonu  povolání  bez 

odborného  dohledu  je  získání  osvědčení  k  výkonu  zdravotnického  povolání  bez 

odborného dohledu. Pokud si zdravotnický pracovník nezažádá o vydání osvědčení, 

bude pracovat pod odborným dohledem. (42)

Osvědčením se získává podle § 66 tohoto zákona oprávnění k:

 výkonu povolání bez odborného dohledu

 vedení  praktického  vyučování  ve  studijních  oborech  a  v  akreditovaných 

kvalifikačních  kurzech,  ve  specializačním  vzdělávání  a  v certifikovaných 

kurzech

 výkonu vedoucí funkce při vedení nelékařských zdravotnických povolání ve 

zdravotnickém zařízení (podle § 92 tohoto zákona) 

Spolu  s platností  zákona  vznikl  Registr  zdravotnických  pracovníků 

způsobilých k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Ministerstvo 

zdravotnictví  pověřilo  vedením  registru  Národní  centrum  ošetřovatelství  a 

nelékařských  zdravotnických  oborů  (NCO NZO)  v  Brně.  V registru  jsou 

zpracovávány  údaje,  které  slouží  k vydání  Osvědčení  k výkonu  zdravotnického 

povolání  bez  odborného  dohledu a  jejich  držitelé  jsou  zapsáni  do  registru 

zdravotnických  pracovníků  způsobilých  k výkonu  zdravotnického  povolání  bez 

odborného  dohledu.  V  současné  době  je  registr  dostupný  i  na  internetových 

stránkách.

Registrací obecně nazýváme proces, ve kterém jsou lidé hodnoceni a získají 

statut v rámci předem nastavených kritérií. Registrace zdravotnických pracovníků v 



ČR  opravňuje  sestry,  porodní  asistentky  a  ostatní  pracovníky  nosit  označení 

„Registrovaná/registrovaný – zkratka RS“ za jménem. 

Podstatou účinné regulace profese je národní registrační systém, který plní 

tyto úkoly:

 uděluje  osvědčení  ke  způsobilosti  k  výkonu  zdravotnického  povolání  na 

podkladě splnění daných podmínek

 omezuje kompetence v ošetřovatelské praxi – vydáním osvědčení stanovuje, 

kdo může pracovat bez odborného dohledu

 přispívá ke kontinuálnímu vzdělávání 

 vytváří  základ  pro  další  rozvoj  profese  a  udržení  kvalitní  praxe  –  registr 

zprostředkovává statistický přehled o počtu sester v regionech, jednotlivých 

oborech,  specializovaných  způsobilostech,  čímž  může  upozorňovat  na 

nedostatek pracovníků v některých oborech (20, 33)



4. Zákon č. 96/2004 Sb.

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 (zákon o 

nelékařských  zdravotnických  povoláních)  ze  dne  4.  února  2004  nabyl  účinnosti 

1. dubna 2006.

Zákon  se  dělí  na  šest  částí.  První  část  se  věnuje  podmínkám  získávání  

a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu 

činností  souvisejících  s poskytováním  zdravotní  péče.  Části  druhá  až  šestá  se 

zabývají  změnami  některých  souvisejících  zákonů  a  nabytím  účinnosti  tohoto 

zákona. 

Zákon  určuje  kategorie  činností  pro  výkon  povolání  zdravotnického 

pracovníka.  V  §  4  tohoto  zákona  jsou  definovány  tři  různé  způsoby  provádění 

činností zdravotnického pracovníka:

 Výkon  povolání  bez  odborného  dohledu je  nejvyšší  kategorií  výkonu 

zdravotnického  povolání,  kdy  nelékařští  zdravotničtí  pracovníci  jsou 

způsobilí  vykonávat  činnost  zcela  samostatně,  ačkoliv  ve  většině  případů 

postupují  na  základě  indikací  lékaře.  Rozhodující  přitom je  nepřítomnost 

nadřízeného  plně  způsobilého  zdravotnického  pracovníka  a  ne  skutečnost, 

zda je nebo není lékař přítomen či dostupný. Náplň samostatně vykonávaného 

povolání určuje zákon č. 96/2004 Sb. a vyhláška č. 424/2004 Sb.  

 Výkon povolání pod odborným dohledem je prostředním skupinou kategorií 

výkonu povolání  zdravotníka,  kdy pracovník dostává úkoly od pracovníka 

způsobilého  vykonávat  tyto  činnosti  samostatně  bez  odborného  dohledu, 

s nímž může při nejasnostech nebo potížích konzultovat, ale vlastní úkony již 

může provádět relativně samostatně. Odborný dohled vykonává zdravotnický 

pracovník vyšší kategorie, někdy i lékař.  Tato skupina výkonu povolání je 

určena: 

o trvale pro střední kategorii  zdravotnických pracovníků, kteří 

pracují  ve  spolupráci  s vysokoškolskými  pracovníky,  pro 

zdravotnické  asistenty,  ošetřovatele,  kteří  pracují  pod 

odborným dohledem všeobecné sestry atd.



o přechodně  pro  zdravotnické  pracovníky,  kteří  získávají 

dostatečné  zkušenosti,  aby  později  mohli  pracovat  již  bez 

odborného dohledu

 Výkon povolání pod přímým vedením je nejnižší variantou výkonu povolání 

zdravotnického pracovníka, a je také vyhrazen odborně nejméně vzdělaným 

kategoriím  zdravotnických  pracovníků  –  sanitářů,  řidičů,  masérů  apod. 

Předpokládá se trvalý dohled a přidělování práce způsobilým zdravotnickým 

pracovníkem.  

Zákon dále upravuje otázky:

 akreditace, akreditačního řízení a povinnosti akreditovaných zařízení 

 celoživotního vzdělávání a jeho forem

 způsobilost  k výkonu  zdravotnického  povolání  pro  příslušníky  členských 

států EU i států mimo EU

 zmocňujícího  ustanovení týkající se prováděcích vyhlášek 

 přechodných ustanovení týkajících se např. získávání způsobilosti k výkonu 

zdravotnického  povolání  podle  dosavadních  právních  předpisů,  realizace 

specializačního vzdělávání a další

 problematiky vydávání osvědčení, registrace, celoživotního vzdělávání (42)

Těmto  otázkám  se  budou  podrobněji  věnovat 

následující kapitoly. 

4.1 Podmínky  k výkonu  zdravotnického  povolání  bez  odborného 
dohledu

Zákon vymezuje tři základní podmínky, jež musejí být splněny, aby fyzická 

osoba  byla  způsobilá  k výkonu  nelékařského  zdravotnického  povolání.  Zákon 

vyžaduje splnění všech tří podmínek: 

 odborná způsobilost

 zdravotní způsobilost

 bezúhonnost

Další nezbytnou podmínkou pro samostatný výkon zdravotnické profese je:

 získat osvědčení k  výkonu povolání bez odborného dohledu (42)



4.1.1 Odborná způsobilost

Odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry je upravena v § 5 a 

k výkonu povolání porodní asistentky v § 6 zákona o nelékařských zdravotnických 

povoláních. Získává se absolvováním studijních programů na vysoké škole,  vyšší 

zdravotnické škole nebo na střední zdravotnické škole s tím, že zákon upozorňuje u 

některých  oborů  na  nutnost  akreditace  oboru  nebo  rok  zahájení  studia.  Odborná 

způsobilost se dokládá ověřenou kopií vysvědčení nebo diplomu. (31, 42)

4.1.2 Zdravotní způsobilost

Zdravotní způsobilost k výkonu zdravotnických povolání a lékařský posudek 

vydává závodní lékař (pokud ho zdravotnické zařízení má) nebo praktický lékař pro 

dospělé, u kterého je zdravotnický pracovník evidován. Lékařský posudek nesmí být 

starší než tři měsíce. 

Požadavek na dobrý zdravotní stav sester a porodních asistentek je oprávněně 

zdůvodněn  velkou  psychickou  a  fyzickou  zátěží.  Tento  požadavek  je  nezbytné 

vnímat  jako  preventivní  opatření  chránící  zdraví  zaměstnanců  zdravotnických 

zařízení a nikoliv jako diskriminaci nemocných. (42)

4.1.3 Bezúhonnost

Právní předpisy, stejně jako etické kodexy, kladou v zájmu zaručení vysoké 

kvality poskytované péče  důraz především na odbornost sester a dalších nelékařů, 

ale  neopomíjejí  ani  požadavek  na  ostatní  kvality.  Ty  jsou  obvykle  zahrnuty  v 

souhrnný  termín  bezúhonnost.  Morální  bezúhonnost  a  bezúhonnost  vyžadovaná 

zákonem nejsou  totožné  a  je  třeba  je  od  sebe  odlišovat,  i  když  obě  mají  svoje 

opodstatnění.  Požadavek na  morální  bezúhonnost  není  stanoven žádným právním 

předpisem.  Morální  bezúhonnost  je  požadována  veřejným  míněním,  a  není  tedy 

vynutitelná  nebo  sankcionována  jinak,  než  postojem  veřejnosti,  která  nemorální 

jednání zavrhne. Morální bezúhonnost zdravotnického pracovníka je sice žádoucí, 

ale není zákonem stanovenou podmínkou způsobilosti k výkonu povolání.

Zákon  považuje  za  bezúhonnou  každou  fyzickou  osobu,  která  nebyla 

pravomocně  odsouzena  pro  úmyslný  trestný  čin  nebo  nedbalostní  trestní  čin 



spáchaný v souvislosti s výkonem povolání (podle novely zákona č. 96/2004 Sb., tj. 

podle zákona č.125/2005 Sb.) V praxi se jedná o následující výklad bezúhonnosti: 

pokud  zdravotník  způsobí  z nedbalosti  újmu  na  zdraví,  může  být  odsouzen 

k podmínečnému  trestu  odnětí  svobody  a  neztrácí  způsobilost  k výkonu  svého 

povolání,  stejně  tak,  pokud  spáchá  úmyslný  trestný  čin,  který  není  v souvislosti 

výkonem povolání. (39)

Bezúhonnost se dokládá originálem nebo ověřenou kopií výpisu z rejstříku 

trestů, který nesmí být starší tří měsíců. 

4.1.4 Osvědčení k výkonu povolání bez odborného dohledu 

Další podmínkou k výkonu povolání bez odborného dohledu vyplývající ze 

zákona o nelékařských zdravotnických povoláních je  získání  osvědčení  k  výkonu 

zdravotnického povolání bez odborného dohledu, vydávané MZ ČR. 

Registrace, respektive získání osvědčení, je dobrovolná. Pokud si zdravotník 

nezažádá o vydání osvědčení a registraci, bude pracovat pod odborným dohledem

O vydání osvědčení mohou žádat tyto kategorie nelékařských zdravotnických 

pracovníků: všeobecná sestra, porodní asistentka, ergoterapeut, radiologický asistent, 

zdravotní  laborant,  zdravotně-sociální  pracovník,  optometrista,  ortoptista,  asistent 

ochrany veřejného zdraví, ortotik-protetik, nutriční terapeut, zubní technik, dentální 

hygienistka, zdravotnický záchranář, farmaceutický asistent, biomedicínský technik, 

radiologický  technik,  klinický  psycholog,  klinický  logoped,  fyzioterapeut, 

radiologický  fyzik,  odborný  pracovník  v laboratorních  metodách  a  v přípravě 

léčivých přípravků, biomedicínský inženýr, odborný pracovník v ochraně veřejného 

zdraví.

O  vydání  osvědčení  nemohou  žádat  tyto  kategorie  nelékařských 

zdravotnických  pracovníků:  zdravotnický  asistent,  laboratorní  asistent,  ortoticko-

protetický  technik,  nutriční  asistent,  asistent  zubního  technika,  dezinfektor,  řidič 

vozidla zdravotnické záchranné služby, ošetřovatel, masér a nevidomý a slabozraký 

masér, laboratorní pracovník, zubní instrumentářka, autoptický laborant, sanitář.

(42, 53)



4.2 Podmínky k získání osvědčení k výkonu povolání bez odborného 
dohledu

Podmínky  vydávání  osvědčení  k výkonu  zdravotnického  povolání  bez 

odborného  dohledu  (dále  jen  osvědčení)  a  registrace  jsou  upraveny  zákonem 

č. 96/2004 Sb. v  § 66 až § 68. V přechodném období, tj. do 31. 3. 2006, dále platil 

§ 96 odst. 7.

Osvědčení  zdravotnickému  pracovníkovi  vydává  registrační  centrum 

pověřené ministerstvem zdravotnictví na základě jeho písemné žádosti, pokud splnil 

podmínky pro výkon povolání bez odborného dohledu stanovené zákonem. (21)

Obsahem žádosti (příloha č. 1)  o vydání osvědčení jsou: 

 pro  zdravotnického  pracovníka,  který  požádal  o  vydání  osvědčení  do  18 

měsíců  ode  dne  získání  způsobilosti  k výkonu  zdravotnického  povolání, 

základní doklady potvrzující: 

o způsobilost  k výkonu  zdravotnického  povolání  v příslušném 

oboru

o zdravotní způsobilost

o bezúhonnost

 pro zdravotnického pracovníka, který požádal o vydání osvědčení po uplynutí 

18 měsíců ode dne získání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání, 

doklady potvrzující:

o způsobilost  k výkonu  zdravotnického  povolání  v příslušném 

oboru

o zdravotní způsobilost

o bezúhonnost

o doklady  o  výkonu  zdravotnického  povolání  v příslušném 

oboru minimálně 1 rok z období  posledních 6 let  v rozsahu 

minimálně  poloviny stanovené týdenní  pracovní  doby,  nebo 

minimálně  2  roky  z období  posledních  6  let  v rozsahu 

minimálně  pětiny  stanovené  týdenní  pracovní  doby;  do 

výkonu  povolání  se  započítává  pracovní  neschopnost  a 

mateřská dovolená, nejvýše však 14 týdnů v kalendářním roce 



o získání 40 kreditů z celoživotního vzdělávání. (podle vyhlášky 

č. 423/2004 Sb., více se věnuje kapitola 5., příloha č. 2)

Vyjmenované  doklady  pro  zdravotnického  pracovníka,  který  požádal  o 

vydání  osvědčení  po  uplynutí  18  měsíců  ode  dne  získání  způsobilosti  k výkonu 

zdravotnického povolání,  se týkají  také absolventů středních zdravotnických škol, 

kteří  ukončí  studium  v roce  2007,  a  dále  všech,  kteří  budou  žádat  o  obnovení 

registrace. (42, 53)

Pokud zdravotnický pracovník nesplňuje uvedené podmínky,  a přesto chce 

získat  osvědčení,  musí  předložit  doklady  o  složení  zkoušky,  kterou  se  ověřuje 

způsobilost  k výkonu  povolání  bez  odborného  dohledu  v souladu  s nejnovějšími 

poznatky v oboru (podle  vyhlášky č.  394/2004 Sb.,  která upravuje  podrobnosti  o 

konání  zkoušek).  Zkouška  k vydání  osvědčení  se  koná  před  zkušební  komisí 

ministerstva, je veřejně přístupná pouze pro zdravotnické pracovníky. Uchazeč musí 

být zařazen na termín zkoušky k vydání osvědčení nejpozději do čtyř měsíců ode dne 

doručení přihlášky (příloha č.3). Termín a místo konání zkoušky určí ministerstvo a 

oznámí je nejméně 40 dní před termínem zkoušky. Zkouška k vydání osvědčení se 

skládá z části teoretické (nahrazuje 40 kreditních bodů) nebo praktické (nahrazuje 

výkon povolání) a probíhá v jednom dni. Před zahájením zkoušky uchazeč prokazuje 

svou totožnost.  Teoretická část  se skládá ze dvou otázek, které se losují.  Seznam 

otázek uchazeč obdrží nejpozději 20 dnů před dnem konání zkoušky. Po vylosování 

otázek poskytne zkušební komise přiměřený čas na přípravu. Praktická část zkoušky 

se koná na akreditovaném zařízení. Úspěšně vykonaná zkouška je zaznamenána do 

průkazu odbornosti

Registrační  období  trvá  6  let.  MZ ČR,  přesněji  registrační  centrum NCO 

NZO Brno,  rozhodne o vydání osvědčení do 30 dnů, v případě konání zkoušky do 

90 dnů po obdržení žádosti. Zdravotnický pracovník, který získal osvědčení, může ke 

svému označení odbornosti připojit označení „Registrovaný/á“. Toto označení má i v 

 mezinárodním měřítku velmi prestižní charakter. (15)

Pro státní příslušníky členských států Evropské unie platí odlišná pravidla. 

Osvědčení  je  u  nich  nahrazeno  rozhodnutím  ministerstva  zdravotnictví  o  uznání 

odborné  způsobilosti  k výkonu  zdravotnického  povolání.   Rozhodnutí  obsahuje  i 

skutečnost, zda je osoba, které se rozhodnutí vydává, způsobilá k výkonu povolání 

bez odborného dohledu.



Platnost  osvědčení  může  být  zdravotnickému  pracovníkovi  prodloužena 

podle § 69 zmiňovaného zákona, jsou-li splněny dané podmínky na období dalších 6 

let, pokud požádá o jeho prodloužení nejpozději 120 dnů před skončením platnosti 

osvědčení.

Chce-li  nelékařský  zdravotnický  pracovník  získat  osvědčení  pro  dvě 

zdravotnická povolání, stačí vyplnit pouze jednu žádost. Musí si však uvědomit, že 

pro obnovení registrace bude nutné splnit příslušnou zdravotnickou praxi pro každé 

povolání a získat 40 kreditních bodů rovněž pro každé povolání.

V případě,  že  zdravotnický  pracovník  nesplňuje  nebo  přestal  splňovat 

podmínky  pro  vydání  osvědčení,  rozhodne  MZ  ČR  o  zamítnutí  nebo  odejmutí 

osvědčení podle § 70 zákona o nelékařských zdravotnických pracovnících. (42, 15)

4.2.1 Přechodné období

V přechodném období, což bylo období dvou let od nabytí účinnosti zákona 

č.  96/2004  Sb.  (tj.  od  1.  4.  2004  do  31.  3.  2006),  platila  odlišná  pravidla  

a  žádosti  o  vydání  osvědčení  byly  posuzovány  v dočasném,  mírnějším  režimu. 

V tomto období platilo přechodné ustanovení § 96, odst.7 zákona č. 96/2004 Sb.

Přechodné  období  dávalo  možnost  zažádat  o  vydání  osvědčení  k výkonu 

zdravotnického povolání také těm, kteří neprokázali výkon zdravotnického povolání, 

tedy každému, kdo ukončil jakýkoliv stupeň zdravotnického vzdělání a nevykonával 

zdravotnickou profesi. Účelem tohoto období bylo překlenout období k aplikaci § 66 

a následných paragrafech zmiňovaného zákona tak, aby zdravotničtí pracovníci měli 

zájem za  mírnějších  podmínek  v  přechodném období  získat  osvědčení  k  výkonu 

zdravotnického povolání bez odborného dohledu. 

Délka  platnosti  osvědčení  se  v  přechodném období  určovala  podle  §  96, 

odst. 7 zmiňovaného zákona na základě délky praxe v posledních šesti letech a účasti 

na celoživotním vzdělávání:

 na 6 let bylo vydáno osvědčení těm žadatelům, kteří prokázali minimálně 3 

roky výkonu zdravotnického povolání  v období  posledních 6 let  v rozsahu 

minimálně  poloviny  stanovené  týdenní   pracovní  doby  a  účast  na 

celoživotním vzdělávání 

 na 5 let bylo vydáno osvědčení těm žadatelům, kteří prokázali minimálně 1 

rok výkonu povolání v období posledních 6 let v rozsahu minimálně poloviny 



stanovené  týdenní  pracovní  doby  nebo  2  roky  výkonu  zdravotnického 

povolání  v období  posledních 6  let  v rozsahu minimálně  pětiny stanovené 

týdenní pracovní doby

 na 4 roky v ostatních případech, kdy není splněna podmínka výkonu povolání 

v příslušném oboru  v posledních  šesti  letech  nebo  není  splněna  podmínka 

účasti na aktivitách celoživotního vzdělávání

Počet kreditů celoživotního vzdělávání nebyl v přechodném období zohledňován, 

nebylo  tedy  nutné  kredity  dokládat.  Žadatelé,  kteří  byli  již  dříve  registrováni  u 

odborných  společností,  museli  rovněž  žádat  o  osvědčení.  Dobrovolná  registrace 

zdravotnických  pracovníků  u  České  asociace  sester  byla  podle  Odboru 

ošetřovatelství  a  nelékařských  zdravotnických  povolání  MZ  ČR  dostatečným 

důkazem, že registrovaný pracovník splňuje podmínky celoživotního vzdělávání a po 

předložení  doložených dokladů (kopie  certifikátu  a  registrační  karty)  a  zaplacení 

registračního  poplatku,  obdrží  osvědčení  na  dobu  6  let.  Tento  postup  mohl  být 

uplatněn do 30. 3. 2006.

V přechodném období rovněž nebylo získání osvědčení nutné pro práci bez 

odborného  dohledu.  To  se  vztahovalo  i  na  zdravotnické  pracovníky,  kteří  měli 

zákonem stanovenu podmínku specializace po získání odborné způsobilosti. Od 1. 4. 

2006  však  musí  již  všichni  zdravotničtí  pracovníci,  kteří  chtějí  pracovat  bez 

odborného dohledu, osvědčení vlastnit. (7, 53)

4.3 Registr zdravotnických pracovníků 

Správou  registru  zdravotnických  pracovníků  způsobilých  k výkonu 

zdravotnického povolání bez odborného dohledu, který vznikl na základě zákona o 

nelékařských  zdravotnických  povoláních,  pověřilo  MZ ČR  Národní  centrum 

ošetřovatelství  a  nelékařských  zdravotnických  oborů  Brno.  Vedoucí  registru  je  

PhDr.  Michaela  Hofštetrová-Knotková.  V registru  jsou  zpracovávány údaje,  které 

slouží  k vydání  Osvědčení  k výkonu  zdravotnického  povolání  bez  odborného 

dohledu a  jejich  držitelé  jsou  zapsáni  do  Registru  zdravotnických  pracovníků 

způsobilých k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. (33)



Dne  1.  května  2004  bylo  na  půdě  NCONZO  zřízeno  pracoviště  Registru 

zdravotnických  pracovníků  způsobilých  k výkonu  zdravotnického  povolání  bez 

odborného dohledu, jenž se zabývalo příjmem a zpracováním formulářů. Pověřená 

skupina  zaměstnanců  NCONZO po odborné  stránce  hodnotila  žádosti  a  vkládala 

údaje do databáze registru. Tyto údaje byly zasílány elektronickou poštou k podpisu 

na MZ ČR, které  osvědčení vydávalo a zasílalo žadatelům.

Pro urychlení a zjednodušení procesu vydávání osvědčení byla v lednu 2005 

zřízena  Uznávací  jednotka  MZ  ČR,  sídlící  rovněž  na  půdě  NCONZO  v Brně. 

Uznávací jednotka provádí závěrečnou kontrolu vydaných osvědčení a podepsaný 

doklad odesílá žadatelům.

Pracovníci  registru  byli  podrobně  proškoleni  v předpisech  a  začali  vedle 

vkládání  dat  také  posuzovat  jednotlivé  žádosti  po  odborné  stránce  shodně  s 

vypracovanými standardy. Žádosti, které nevyhovují požadavkům zákona č. 96/2004 

Sb., jsou postupovány na uznávací jednotku, která pak žadatele informuje. 

Registr  je  v současné  době  schopen  vydat  až  400  osvědčení  za  den. 

K  1.  lednu  2007  bylo  v registru  zapsáno  celkem  132.589  nelékařských 

zdravotnických  pracovníků  (tabulka  č.2).  Registr  se  zabývá  nejen  vydáváním 

osvědčení,  ale  také  zpracovává  žádosti  pro  archivaci,  pravidelně  aktualizuje  své 

webové stránky a poskytuje konzultační a poradenskou činnost.  (53)

Zdravotničtí  pracovníci s  vydaným osvědčení jsou automaticky zapsáni do 

databáze registrovaných, která je součástí  národního zdravotnického informačního 

systému.  Registr  je  veřejně  přístupný  na  internetových  stránkách  ministerstva 

zdravotnictví,  s výjimkou  údajů  o  rodném  čísle  a  trvalém  pobytu.  Registrovaný 

pracovník  bude  moci  zkontrolovat  údaje  o  vlastní  osobě  v  databázi  na  základě 

přiděleného hesla, které z důvodu časové a personální náročnosti distribuce získá až 

při prvním obnovení registrace. 

Databáze registrovaných pracovníků má význam nejen pro zaměstnavatele 

jako  cenný  zdroj  informací  o  budoucím zaměstnanci,  ale  i  pro  pacienty,  kteří  si 

mohou ověřit, že jim poskytuje péči kvalifikovaný zdravotnický pracovník. 

Pro  zahraničí  se  připravuje  anglická  verze,  která  by  měla  zabezpečit 

bezproblémové uznání profesní kvalifikace v zahraničí, zejména v zemích EU. 

(33,35)



Tabulka č. 2

Počty registrovaných osob v jednotlivých oborech ke dni 1. 1. 2007 (53)

Zdravotnické obory počet
Asistent ochrany veřejného zdraví 1.090
Biomedicínský inženýr 35
Biomedicínský technik 6
Dentální hygienistka 106
Ergoterapeut 517
Farmaceutický asistent 3.850
Fyzioterapeut 7.823
Klinický logoped 320
Klinický psycholog 671
Nutriční terapeut 928
Odborný pracovník v lab. metodách a v přípravě léč. přípr. 1.192
Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví 233
Optometrista 481
Ortoptista 103
Ortotik protetik 13
Porodní asistentka 5.543
Radiologický fyzik 80
Radiologický asistent 3.211
Radiologický technik 2
Všeobecná sestra 94.560
Zdravotně-sociální pracovník 367
Zdravotnický záchranář 787
Zdravotní laborant 7.541
Zubní technik 3.130
Celkem 132.589



5. Celoživotní vzdělávání dle zákona č. 96/2004 Sb.

Celoživotní vzdělávání pro zdravotnické pracovníky bylo poprvé definováno 

zákonem č. 96/2004 Sb. Definice celoživotního vzdělávání podle tohoto zákona zní:

„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.  Celoživotní  vzdělávání  je  povinné  pro  

všechny zdravotnické pracovníky a jiné odborné pracovníky“. (42)

Formy celoživotního vzdělávání, které rozlišuje zákon č. 96/2004 Sb. v § 54 

blíže  specifikuje vyhláška č. 423/2004 Sb., která také stanovuje kreditní systém.

Zákon  o  nelékařských  zdravotnických  povoláních  za  formy  vzdělávání 

považuje:

 vzdělávání, kterým se získává odborná způsobilost k výkonu zdravotnického 

povolání (akreditovaný kvalifikační kurz)

 celoživotní vzdělávání, které na něj navazuje a považuje se za prohlubování 

kvalifikace, patří sem (podrobněji  kapitola č.5.2):

o specializační vzdělávání

o certifikované kurzy

o inovační kurzy

o odborné stáže

o školící akce

o odborné konference, kongresy a sympozia

o publikační činnost

o pedagogická činnost

o vědecko- výzkumná činnost

o studium odborné literatury

o studium navazujících vysokoškolských studijních programů 

(42)

Prohlubováním kvalifikace se  v Zákoníku práce (zákon 262/2006 Sb.)  rozumí 

průběžné doplňování kvalifikace, kterým se nemění její podstata a které umožňuje 

zaměstnanci výkon sjednané práce; za prohlubování kvalifikace se považuje též její 



udržování  a  obnovování.  Účast  na  školení  nebo  jiných  formách  přípravy  anebo 

studiu  za  účelem prohloubení  kvalifikace  se  považuje  za  výkon  práce,  za  který 

přísluší  zaměstnanci  mzda  nebo  plat.  Náklady  vynaložené  na  prohlubování 

kvalifikace  hradí  zaměstnavatel.  Požaduje-li  zaměstnanec,  aby  mohl  absolvovat 

prohlubování  kvalifikace  ve  finančně  náročnější  formě,  může  se  na  nákladech 

prohlubování kvalifikace podílet. (43)

Celoživotní vzdělávání obecně je v České republice využíváno méně než v jiných 

zemích  EU.  Princip  celoživotního  vzdělávání  u  nás  zatím není  zažitý.  Evropský 

průměr zapojení aktivní populace do dalšího vzdělávání dosahuje 9,3 %, v České 

republice je to pouze 6,3 %. (25)

5.1 Akreditace

Zdravotnické zařízení (příp. jiná právnická nebo fyzická osoba), které chce 

pořádat  certifikované  kurzy,  akreditované  kvalifikační  kurzy,specializační 

vzdělávání, odborné stáže musí získat statut akreditovaného zařízení.

Akreditované  zařízení  je  podle  §  45  zákona  č.  96/2004  Sb.  zdravotnické 

zařízení,  jiná  právnická  osoba  nebo  fyzická  osoba,  kterým  ministerstvo  udělilo 

akreditaci. Zařízení předloží MZ ČR žádost o udělení nebo prodloužení akreditace 

podle  §  46  zákona  o  nelékařských  zdravotnických  pracovnících,  který  podrobně 

určuje, co vše má žádost obsahovat. Žádost posuzuje akreditační komise do 30dnů od 

data doručení žádosti, sestavená ministerstvem podle § 47-48, podle daných kritérií v 

§  49  tohoto  zákona.  Akreditace  se  uděluje  na  dobu  určitou,  nejméně  v rozsahu 

jednoho období vzdělávacího programu. Udělením této akreditace získává zařízení 

oprávnění  k uskutečnění  příslušného  vzdělávacího  programu  nebo  jeho  části. 

Získáním akreditace plynou ze zákona příslušnému akreditovanému zařízení další 

povinnosti podle § 50. 

Akreditační  řízení  se  nevztahuje  pouze  na  programy  postgraduálního 

vzdělávání, ale i na kvalifikační programy k získání odborné způsobilosti pro jiné 

odborné  pracovníky  a  na  všechny  studijní  programy  zdravotnického  zaměření 

realizované na středních, vyšších a vysokých školách. (42, 52)



5.2 Formy celoživotního vzdělávání

Specializační vzdělávání

Specializační  vzdělávání  je  realizováno  v akreditovaném 

zařízení  a  navazuje  na  získanou  odbornou  způsobilost 

k výkonu  zdravotnického  povolání.  Absolvováním 

specializačního vzdělávání  získá zdravotnický pracovník 

specializovanou způsobilost. 

Obory  specializačního  studia  (tabulka  č.3)  jsou  určeny 

nařízením vlády                č. 463/2004 Sb., kterým se 

stanoví  obory  specializačního  vzdělávání  a  označení 

odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou 

způsobilostí.  V současné době jsou v akreditačním řízení 

první obory  specializačních studií. (46)

Tabulka č. 3

Seznam oborů specializačního vzdělávání sester podle nařízení vlády 
č. 463/2004 Sb.

•

Pořad

í Obory specializačního vzdělávání Označení odbornosti specialistů

1
Ošetřovatelská péče v anesteziologii, 

resuscitaci a intenzivní péči Sestra pro intenzivní péči
2 Perioperační péče Sestra pro perioperační péči
3 Ošetřovatelská péče v pediatrii Dětská sestra
4 Komunitní ošetřovatelská péče Komunitní sestra

5
Ošetřovatelská péče o pacienty ve 

vybraných klinických oborech

Sestra pro péči o pacienty ve 

vybraných klinických oborech
6 Audiologie Audiologická sestra
7 Práce sestry v nukleární medicíně Sestra pro nukleární medicínu
8 Ošetřovatelská péče o duševní zdraví Psychiatrická sestra
9 Péče sestry v pracovním lékařství Sestra pro pracovně lékařskou péči

10
Ošetřovatelská péče v transfuzní 

službě Sestra pro transfuzní službu
11 Perfuziologie Klinický perfuziolog



Vzdělávací  program  má  být  uskotečňován  modulovým 

systémem a měl by vyhovovat požadavkům EU:

 studium  má  oficiálně  stanovený  program,  který  je  schválený  akreditační 

komisí

 probíhá v instituci vyššího typu nebo na univerzitě

 akreditovaná vzdělávací instituce má svůj vlastní pedagogický sbor

 vyučujícími jsou sestry specialistky

 před přijetím do specializačního studia má sestra alespoň 1 rok praxe

 výběr studujících podléhá přijímacímu řízení

 délka studia je minimálně 12 měsíců nebo obsahuje 720 hodin

 studium zahrnuje minimálně 50 % praxe ve specializačním oboru

 absolvování studia je zakončeno získáním diplomu

 sestry specialistky se podle oborů organizují v profesní sesterské organizaci 

Vzdělávací programy mají tři úrovně na sebe navazujících modulů: 

 základní modul –  společný pro všechny obory, obsah modulu je pracovně 

nazýván  role  sestry  specialistky  a  je  zaměřen  na  všeobecné  znalosti 

(psychologie, pedagogika, management, výzkum..)

 odborný modul podle vybraného specializačního studia

 speciální  moduly  -  jsou  zaměřeny  na  odbornou,  úzce  specializovanou 

problematiku a sestry si je zvolí podle vlastního zaměření a potřeb pracoviště.

Účastníci studia si zvolí vždy celkem tři speciální moduly z aktuální nabídky 

akreditovaných vzdělávacích programů realizovaných na pracovištích v celé 

ČR. Speciální moduly mohou být nahrazeny certifikovanými kurzy, jejichž 

absolvováním  účastník  získá  zvláštní  odbornou  způsobilost  pro  úzce 

vymezené činnosti. Certifikované kurzy lze absolvovat také před základním 

nebo odborným modulem specializačního vzdělávání. 

Jednotlivé  moduly  mají   stejnou  organizační  strukturu.  Skládají  se 

z teoretické části, praktické části a z ověřování znalostí. 

Specializační studium je zakončeno atestační zkouškou. (22, 25, 38)



5.2.2 Certifikované kurzy 

Absolvováním certifikovaného kurzu se získává zvláštní odborná způsobilost 

pro  úzce  vymezené  činnosti.  Tyto  kurzy  jsou  realizovány  také  akreditovaným 

zařízením podle stanoveného vzdělávacího programu. Po absolvování kurzu obdrží 

absolvent certifikát, který je platný na území ČR. (42, 44)

5.2.3 Inovační kurzy 

Inovační kurzy jsou odborné kurzy pořádané zdravotnickým zařízením nebo 

jinou právnickou nebo fyzickou osobou. Kurz je veden fyzickou osobou, která je 

způsobilá k výkonu zdravotnického povolání v příslušném oboru. Cílem inovačních 

kurzů je seznámit účastníky s novými poznatky v daném oboru. (42, 44)

5.2.4 Odborné stáže

Odborné stáže  probíhají formou odborné praxe v akreditovaných zařízeních. 

Smyslem těchto  stáží  je  prohloubení  znalostí  a  praktických  dovedností  na  jiném 

pracovišti pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka. (42, 44)

5.2.5 Školící akce

Školící akce jsou pořádány formou seminářů nebo odborných kurzů v délce 

trvání alespoň dvou hodin.  Akce nejčastěji  pořádají  zdravotnická zařízení pro své 

zaměstnance, ale mohou je pořádat i jiné právnické nebo fyzické osoby. V případě, 

že  školící  akci  pořádá  neakreditované  zařízení,  musí  organizátor  akce  nejprve 

požádat  o  zařazení  akce do kreditního systému a získat  tak souhlasné stanovisko 

profesního sdružení. (42, 44)

5.2.6 Odborné konference, kongresy a sympozia

Odborné konference, kongresy a sympozia jsou alespoň čtyři hodiny trvající 

vzdělávací  akce,  určené  nejen  pro  zaměstnance  pořadatelských  zařízení.  Jejich 

program se týká oboru činnosti nelékařského zdravotnického pracovníka. Pořadatel 



musí získat souhlasné stanovisko profesního sdružení k zařazení akce do kreditního 

systému. (42, 44)

5.2.7 Publikační činnost

Publikační  činností  se  rozumí  publikování  v  periodickém  tisku  

i  neperiodických  publikacích,  které  mají  odborný  charakter  a  týkají  se  oborů 

nelékařských  zdravotnických povolání.  Kreditní  body se přidělují  nejen autorovi 

článku, ale i spoluautorovi. (42, 44)

5.2.8 Pedagogická činnost

Za pedagogickou činnost je považováno vedení teoretické i praktické výuky 

ve  specializačním  vzdělávání,  v certifikovaných  a  inovačních  kurzech,  školících 

akcích, při odborných stážích a ve studijních oborech, kterými se získává odborná 

způsobilost  k výkonu  zdravotnického  povolání.  Za  pedagogickou  činnost  není 

pokládána  činnost,  která  je  předmětem  výkonu  povolání  na  základě  pracovní 

smlouvy. (42, 44)

5.2.9 Vědecko-výzkumná činnost

Vědecko-výzkumnou činností  se  rozumí účast  ve výzkumných projektech, 

které  trvají  alespoň  šest  měsíců,  týkají  se  oboru  činnosti  nelékařského 

zdravotnického  pracovníka  a  jsou  doloženy  oponovanou  závěrečnou  zprávou, 

seznamem řešitelů a základními údaji projektového tématu. Za vědecko-výzkumnou 

činnost  není  pokládána  činnost,  která  je  předmětem výkonu povolání  na  základě 

pracovní smlouvy. (42, 44)

5.2.10 Studium navazujících vysokoškolských studijních programů

Studium  navazujících  vysokoškolských  studijních  programů  po 

předchozím absolvování kvalifikačního zdravotnického studijního oboru, mezi něž 

patří  studium akreditovaných  bakalářských,  magisterských  doktorských studijních 

oborů. (42, 44)



5.2.11 E-laerning

E-learning  je  multidisciplinární  interaktivní  vzdělávání  nové  generace 

prostřednictvím  počítačových  kurzů,  které  jsou  distribuovány  pomocí  internetu 

a intranetu. Vyučování se uskutečňuje s využitím informačních technologií. Součástí 

vzdělávací  technologie  je  zpětná  vazba  a kontrola  získaných  znalostí  účastníků 

formou  cvičení  a různých  variant  testů.  Systém  testů  dostupných  k  jednotlivým 

kursům  si  jako  primární  cíl  neklade  hodnocení  znalostí  účastníků,  ale  slouží 

především pro poskytování zpětné vazby. (24)

Projekt virtuální učebny vznik jako reakce na provedenou analýzu nabídky 

vzdělávacích  programů  ve  vztahu  k  tehdy  známému  počtu  sester  a  porodních 

asistentek (cca 84 000 v roce 2004 dle údajů ÚZIS). Po vyhodnocení bylo zjištěno, 

že nejméně 25 % zdravotních sester bude mít vážné problémy se získáním 40 kreditů 

celoživotního  vzdělávání  v  šestiletém  období.  Analýzu  provedl  a  na  realizaci 

projektu se významně podílí Bc. Saša Vidovič.

V  prosinci  2005  byl  koncept  projektu  konzultován  s  ministerstvem 

zdravotnictví  a  nebyly  shledány  překážky  pro  jeho  realizaci.  Od  srpna  2006  se 

celoživotní  vzdělávání  zdravotních  sester  formou  e-learningových  kursů  stává 

realitou a je dostupné na internetové stránce www.ucebna.net.  (54)

Pro používání systému je nezbytná registrace uživatele a zaplacení ročního 

poplatku za školné ve výši 1190,- Kč. V rámci školného je uživatelům k dispozici 

nejméně 14 kurzů celoživotního vzdělávání ročně dle vlastního výběru. Za správně 

vyplněný  test,  kterým  je  vzdělávání  ukončeno,  získá  absolvent  1  kreditní  bod 

(příloha č. 4. obsahuje příklad potvrzení o absolvovaných vzdělávacích aktivitách 

e-learningovou formou).

Výhodou pro účastníky e-learningových kurzů je především:

 vysoká  dostupnost  školícího  programu  –  účastník  si  sám  určí  místo, čas, 

obsah a  průběh vzdělávání  podle svých potřeb a možností

 přístupnost programu i ze zahraničí 

 snížení nákladů na vzdělávání – pro účastníka i zaměstnavatele

 kvalita  studijních programů - školící  akce jsou veřejně  přístupné,  proto je 

nutné zajistit  jejich maximální kvalitu, informace jsou aktualizovány podle 

nejnovějších poznatků



 prokazatelná  účast  na  vzdělávání  –  systém  zaznamenává  každou  činnost 

uživatele i výsledky testů  (na velkých konferencí je poměrně obtížné zjistit, 

zda se každý, kdo byl přítomen registraci a následnému vydávání potvrzení, 

skutečně zúčastnil odborného programu)

Ačkoliv  výhody e-learningového  vzdělávání  převažují,  je  třeba  se  zmínit  i  o 

omezeních, která spočívající především v požadované vysoké motivaci a sebekázni 

uživatelů, dostupném připojení k internetu a alespoň mírně pokročilých počítačových 

dovednostech. (36)

Dnes  je  kromě  virtuální  učebny,  která  je  přístupná  všem  nelékařským 

pracovníkům  v  ČR,  realizováno  vzdělávání  formou  e-learningu  ve  Fakultní 

nemocnici  Brno.  FN  Brno  takto  provozuje  15  kurzů  z oblasti  informačních 

technologií, systému kvality, administrativy, managementu, bezpečnosti práce. (24)



6. Vyhláška č. 423/2004 Sb.

Vyhláška č. 423/2004 Sb., ze dne 30. června 2004,  kterou se stanoví kreditní 

systém  pro  vydávání  osvědčení  k  výkonu  povolání  bez  přímého  vedení  nebo 

odborného  dohledu  zdravotnických  pracovníků,  je  předpis,  podle  kterého  jsou 

jednotlivým  formám  celoživotního  vzdělávání   přiděleny  kredity  za  příslušné 

vzdělávací  aktivity.  Kreditem  se  rozumí  bodové  ohodnocení  jednotlivých  forem 

celoživotního vzdělávání. Pro získání osvědčení je jednou z nezbytný  podmínek dle 

§ 67  zákona č. 96/2004 Sb.  získat 40 kreditů z celoživotního vzdělávání. (44)

Účast na celoživotním vzdělávání se dokládá certifikátem nebo záznamem v 

průkazu odbornosti  provedeným pořadatelem vzdělávací  akce.  Záznam v průkazu 

odbornosti  obsahuje  vždy datum konání  akce,  téma akce  a  další  skutečnosti  pro 

přiznání  počtu  kreditů  podle  této  vyhlášky,  zejména  délku  trvání  a  druh  účasti. 

Certifikát obsahuje rovněž zmíněné údaje a dále jméno, příjmení a datum narození 

účastníka akce. 

Jednotlivým formám celoživotního vzdělávání je přidělen tento počet kreditů:

 1 kredit za každý započatý den (nejvíce však 10 kreditů) za pasivní účast na 

inovačním kurzu nebo školící akci 

 1 kredit za každý započatý den (nejvíce však 15 kreditů)  za pasivní účast na 

odborné stáži 

 3 kredity (nejvýše však 10 kreditů) za pasivní účast na odborné konferenci, 

kongresu nebo sympóziu

 15  kreditů  za  přednesení  přednášky  (10  kreditů  za  spoluautorství  na 

přednášce)  na odborné konferenci, kongresu nebo sympóziu

 15 kreditů za autorství odborného článku (10 kreditů spoluautorovi)

 25 kreditů za autorství nebo spoluautorství učebnice, skript, výukového filmu 

nebo jiné učební pomůcky (například výukový CD ROM) 

 4 kredity za pedagogickou činnost konanou v délce do 1 dne

 7 kreditů za pedagogickou činnost konanou v délce od 2 dnů do 5 dnů

 15 kreditů za pedagogickou činnost konanou v délce nad 5 dnů (v průběhu 

jednoho  registračního  období  lze  získat  maximálně  25  kreditů  za 

pedagogickou činnost)

 25 kreditů za vědecko-výzkumnou činnost 



 o 30% se počty bodů zvyšují   za účast  na vzdělávacích akcích konaných 

v zahraničí nebo vedených v cizím jazyce

 25 kreditů za každý ukončený semestr studia navazujících vysokoškolských 

studijních  programů,  studijních  oborů  zdravotnického  zaměření  na  vyšší 

zdravotnické škole po získání odborné způsobilosti  k výkonu nelékařského 

zdravotnického  povolání,  pomaturitního  specializačního  studia,  speciální 

přípravy nebo dlouhodobého tématického kurzu nebo za každých 6 měsíců 

studia v případě, že se studium nečlení na semestry (44)

Pro  specializační  studium byla  vytvořena  metodika  přidělování  kreditních 

bodů  podle  studijní  náročnosti  jednotlivých  forem  výuky  (přednášky,  semináře, 

cvičení,  konzultace  apod.).  Jeden  kreditní  bod  představuje  1/60  průměrné  roční 

zátěže při  standardní době studia a  každému modulu je přiřazen počet kreditních 

bodů, který vyjadřuje relativní míru zátěže účastníka. Celkový počet kreditních bodů 

nesmí v závěru studia přesáhnout 60 kreditů.  Výhodou tohoto systému je možnost 

vytvoření individuálního učebního plánu, přechod z jednoho specializačního oboru 

do druhého. 

6.1 Přidělování kreditních bodů

Pořádá-li  školící  akci,  kongres,  konferenci  nebo  sympozium  neakreditované 

zařízení musí pořadatel zažádat o vydání souhlasného stanoviska profesní organizaci. 

Profesní organizací, která vydává souhlasná stanoviska vyjmenovaným vzdělávacím 

akcím,  je  například  Česká  asociace  sester.  Předsedkyní  kreditní  komise  ČAS  je 

Mgr. Dana Jurásková, MBA. Kreditní komise zasedá jedenkrát měsíčně a posuzuje 

přidělení kreditních bodů. Před odesláním kontroluje jejich správné přidělení. 

Písemnou žádost o souhlasné stanovisko se zařazením do systému celoživotního 

vzdělávání  je  třeba  předložit  v dostatečném předstihu  a  lze  podat  maximálně  na 

období jednoho čtvrtletí (3 měsíců). K žádosti je potřeba přiložit program vzdělávací 

akce,  včetně přednášejících a časového rozsahu a potvrzení o zaplacení poplatku. 

Kreditní komise žádost posoudí v termínu 30 dnů od data jejího doručení.

Na  základě  rozhodnutí  akreditační  komise  MZČR  vydává  ČAS  od  1.3.2006 

pouze  souhlasné  stanovisko  se  zařazením  vzdělávací  aktivity  do  systému 



celoživotního vzdělávání. Toto stanovisko vydává ČAS po vyplnění a doložení všech 

dokladů. Na dokladu o souhlasném stanovisku bude uvedeno, zda ČAS souhlasí či 

nikoliv se zařazením akce do systému celoživotního vzdělávání. Počet přidělených 

kreditních bodů nebude uveden. Kreditní body stanovuje, v souladu s vyhláškou   č. 

423/2004 Sb. pořadatel akce.

Organizátor vzdělávací akce je povinen:

 archivovat nejméně 7 let prezenční listiny vzdělávací akce, program akce a 

doklad o přidělení souhlasného stanoviska odborné společnosti

 provádět  zápisy do indexu odbornosti  (název akce,  datum, forma účasti  a 

počet kreditních bodů)

 nebo  vydávat  certifikát  (název  akce,  datum,  pořadatel,  jméno  účastníka, 

datum narození, forma účasti, počet kreditních bodů a číslo akce z dokladu 

ČAS o přidělení kreditních bodů) (18)



7. Problematika  motivace  a  přijímání  změn  ve  vztahu 
k registraci a celoživotnímu  vzdělávání

Mužík  (2004,  s.  50)  píše:  „Velmi  významným  faktorem  ve  vzdělávání  

dospělých je motivace. Na motivaci je v mnohém závislý i konečný efekt  ………… 

podněcuje aktivitu účastníků, dává jejich činnosti zaměření“.  

Je  otázkou,  zda  způsob  motivace  zvolený  ministerstvem  zdravotnictví 

přinese  žádoucí   výsledky  v podobě  vzdělaných  sester  nebo  jen  „honbu  za 

kreditními body“.

Pro dobrý výsledek je nejlepší, když se dospělý člověk sám rozhodne, že se 

potřebuje  a  chce  vzdělávat.  Vnitřní  motivace  a  dychtivost  po  poznání  přináší 

zodpovědnější přístup nejen k výběru vzdělávací aktivity ale i ke studiu samému. 

Prostředky  vnější  motivace  jsou  účinné  pokud  vzdělávanému  přináší  osobní 

prospěch (např. profesní růst, společenskou prestiž, vyšší plat). Špatnou volbou je 

striktní předpis, který nenechává možnost samostatného rozhodnutí.

Většina  nařízení  přicházejících  „shora“  je  akceptována  rozpačitě  a 

s protesty.  O registraci sester to platí dvojnásob. Samozřejmě je přirozené, že se 

každá organizace snaží mít ve svých řadách zkušené a informované pracovníky, na 

druhou stranu která jiná profese má podobně časově omezenou  licenci k výkonu 

povolání? V řadách zdravotníků není tato změna prozatím přijímána s pochopením, 

ačkoliv  si  uvědomují  potřebu  vzdělávání  jako  nutnost  udržení  si  znalostí  s 

rozvojem medicíny.  Problémem  je  právě  způsob  motivace.  Právní  předpis  je 

v podstatě  jednoduchý  způsob,  jak  zajistit  plošné  vzdělávání,  ale  jaké  úrovně? 

V současné době nepřináší registrace zdravotním sestrám žádné výhody a naopak 

na ně klade pouze nároky.  Nároky na čas, neboť musí akci absolvovat v osobním 

volnu, i na vlastní finance, ze kterých si školení a semináře hradí. I to je příčinou, 

že sestry ve výběru vzdělávacích aktivit hledí spíše na časový rozsah, termín, místo 

konání,  cenu  akce  a  počet  kreditních  bodů  namísto  obsahu  a  vlastních  zájmů. 

Výjimkou nejsou ani poloprázdné přednáškové místnosti, neboť účastníci školení 

jsou  na  nákupech  a  vrací  se  jen  pro  kredity.   Dokonce  i  úroveň  některých 

konferenčních  příspěvků  či  článků  v  časopisech  bývá  poznamenána  touhou  po 

kreditních bodech. 



Málokdo dnes na začátku registrace chápe, že smyslem není jen splnit daný 

počet  bodů  (nejlépe  v prvním roce  registračního  období,  protože  pak  už  se  to 

určitě  nestihne),  ale  zajistit  zdravotnictví  dostatek  vzdělaných  profesionálů  a 

upevnit  získaný statut  samostatného povolání.  A právě  zde  je  prostor  pro  práci 

ošetřovatelského managementu.

7.1 Motivace 

7.1.1 Vymezení pojmu motivace

Slovo motivace pochází z latinského „moveo, movere“ – pohybovat, měnit, 

pojímat. 

Činnost člověka,  jeho poznání a prožívání ovlivňuje množství vnějších a 

vnitřních  podnětů,  které  na  něho  neustále  doléhají.  Člověk  je  ve  vztahu  ke 

skutečnosti  vždy  činný,  vždy  sleduje  nějaké  cíle,  ať  již  krátkodobé  nebo 

perspektivní.  Různé  podněty,  které  na  něho  doléhají,  mají  proto  pro  něho 

rozdílnou závažnost. Člověk je hodnotí. Na některé upírá pozornost, jiné odmítá, 

další  si  ani  neuvědomuje.  Provádí  z nich  výběr  podle  toho,  jakým směrem  je 

zaměřen.  Tento  výběr  není  náhodný.  Je  závislý  na  vnitřních  podmínkách  (na 

tělesném stavu,  na  duševním rozpoložení)  a  také na  cílech,  přáních,  tužbách či 

úmyslech člověka.

Motivaci  můžeme  vymezit  jako  proces,  který  určuje  směr,  sílu  a  trvání 

chování. Existují však rozdíly mezi slovy „motivace“ – ta je procesem, který má 

vztah  ke  změnám,  činnosti,  a  „motiv“,  což  je  hypotetická  dispozice  k  tomuto 

procesu, tedy "spouštěč" procesu motivace. 

Pokud bychom vymezovali vztah motivace a chování, mohli bychom říci, 

že  motivace  určuje  směr,  sílu  a  trvání  chování,  ale  průběh  chování  a  to,  zda 

proběhne, určuje systém kognitivních procesů (tedy zohledňujících subjektivní – 

na jedinci závislý model situace v níž se chování uskutečňuje). Způsob chování je 

závislý na kognitivním zpracování situace, jeho cíl a intenzita na motivaci. Tedy 

to, jak se zachováme, je závislé na tom, jak situaci vyhodnotíme, to jak intenzivně 

se budeme chovat a do jakého cíle činnost dospěje, záleží na naší motivaci. (5, 6)



7.1.2 Druhy motivace 

 primární  motivace  –  např.  zvědavost,  potřeba  řešit  problém,  vykonat 

nějakou práci, touha po uznání

 sekundární motivace

o intrinsitní  motivace  -  motivace  vycházející  z věci  a  osoby, 

spojená  s didakticky  obratným,  názorným  a  živým 

ztvárněním

o extrinsitní  motivace  –  jejími  prostředky  jsou  pochvala  a 

výtka, působí zpravidla krátkodobě 

Z jiného  hlediska  můžeme  motivy,  které  působí  na  pracovní  jednání 

člověka, členit  na:

 aktivní motivy, které přímo podněcují pracovní výkon, to může být 

například motiv „být úspěšný“

 podporující  motivy,  které  vytvářejí  prostor  pro  účinné  působení 

aktivních  motivů,  to  může  být  například,  když  člověk  aktivně 

vytváří  přátelskou  pohodu  na  pracovišti,  která  mu  usnadňuje 

soustředit se na práci

 potlačující  motivy,  které  odvádějí  člověka  od  pracovního  výkonu 

k jiným činnostem, to může být například zájem člověka zúčastnit 

se nějaké společenské zábavy místo plnění pracovního úkolu. (5, 6)

7.1.3 Formy motivace 

Motivace může být hmotná, či nehmotná, vnitřní, či vnější.

Hmotně můžeme motivovat jednak finančně, jednak pomocí nefinančních 

benefitů. Peníze jsou důležité na prvním místě pouze pro člověka, který pociťuje 

jejich  subjektivní  nedostatek.  Otázkou  je,  od  jaké  hranice  příjmu  již  jako 

motivační  faktor  ztrácejí  na  síle.  Představa,  že  motivované,  odhodlané, 

angažované pracovníky získá organizace tím, že jim bude víc platit, se nezakládá 

na pravdě. Tato skutečnost je známá již desítky let. Pokud člověk dostává peněz 

málo, je to pro něj nemotivující. Pokud jich dostane víc, motivuje jej to na krátkou 

http://www.personalista.com/index.php?id=91


dobu.  Stejně  působí  zlepšení  pracovního  prostředí.  Pokud  je  špatné,  výrazně 

pracovníka nemotivuje. Výrazné zlepšení pak motivuje krátkou dobu. Tyto prvky 

motivace byly pojmenovány jako hygienické faktory.

Nefinanční benefity bývají většinou výhody, které  nejsou u zaměstnanců 

zcela  standardní.  Například  možnost  využívat  firemní  vozidlo  i  k  soukromým 

účelům, možnost využívat služební notebook s připojením k Internetu,  případně 

využívat služební mobilní telefon i pro soukromé hovory. 

Nefinanční  hmotné  benefity  mohou  být  rozdělovány  zaměstnancům 

několika způsoby – jedním ze způsobů je rozdělování v určité časové periodicitě 

nezávisle na výkonu. Dalším způsobem je rozdělování v časové periodicitě závisle 

na výkonu. Pokud oddělení splní plán, dostane každý z pracovníků odměnu. Další 

možností je rozdělování benefitů na základě výkonu, nezávisle na čase, kdy každý 

zaměstnanec má definováno, co od něj organizace požaduje. Pokud je požadavek 

splněn,  pracovník  získá  určitý  počet  bodů,  který  může  vyměnit  za  benefitní 

produkty (např. za jazykový kurz, vstupenky do divadla, bazénu …). 

Je  dokázáno,  že  silněji  působí  motivace  vnitřní,  motivace,  kdy  subjekt 

přijme cíl organizace, nebo úkol za svůj, kdy jej práce motivuje sama o sobě. 

Nehmotnou vnější motivací může být jednak uznání, pochvala, vyjádření, 

že  pracovník  je  pro  organizaci  důležitý.  Tyto  formy  ocenění  jsou  skutečnými 

motivátory. Jejich přítomnost motivuje pracovníka dlouhodobě. Pokud pracovník 

nalézá  zajímavou náplň  práce,  která  je  zdrojem uznání  a  naplňuje  jej,  stává  se 

tento stav východiskem k opětovnému zvýšení motivace a rovněž výkonu. Pokud 

je motivační systém organizace vystavěn pouze na hmotných pobídkách (finanční 

a nefinanční benefity), je to málo. A nejen, že je to málo, není to ani příliš účinné.  

V dnešní době již nestačí motivovat zaměstnance pouze penězi, daleko více 

pomáhají  nefinanční  nástroje.  Existují  však  další  cesty,  jak  dosáhnout  vyšší 

efektivity a to bez vynaložení dalších extra nákladů. Cesta vyšší  motivace vede 

přes budování pouta a loajality mezi zaměstnancem a společností. Aby tento vztah 

začal  vzkvétat,  je  první  krok  vždy  na  společnosti,  která  musí  ukázat,  že  o 

zaměstnance stojí, váží si jeho práce a má pro firmu hodnotu. Cítí-li zaměstnanec 

tyto jistoty, vztah se začne rozvíjet. (5)



7.2 Motivace ve zdravotnictví

Zdravotnictví je specifický obor a nejdou v něm aplikovat všechny běžné 

formy motivace pracovníků a je třeba je často modifikovat. Věčným problémem je 

nedostatek  finančních  zdrojů,  a  tak  k umění  manažerů  v ošetřovatelství  patří  i 

využívání  nehmotných  a  méně  nákladných  (ale  účelných)  hmotných  forem 

motivace. 

Nejlépe pracuje motivovaný a loajální  zaměstnanec.  Toto úsloví zní jako 

omílaná  fráze,  ale  nad  pravdivostí  a  účinností  se  nikdo  nepozastavuje.  Jak  ale 

získat  motivované  a  loajální  zaměstnance?   Základem  je  dát  zaměstnancům 

najevo,  že  si  jich  zaměstnavatel  váží  a  oceňuje  jejich  výkon,  a  vzbudit 

v zaměstnancích  pocit  důležitosti   a  přínosu  pro  fungování  celé  organizace 

(nemocnice, oddělení; lepší péče o pacienty, zavedení nových postupů).

7.2.1 Motivace k registraci a dalšímu vzdělávání sester

V současné době se z registrace stává spíše „honba za kreditními body“ a 

jedinou motivací  účasti  na  vzdělávacích  aktivitách  je  splnění  potřebného  počtu 

kreditů. A to je bohužel málo, pokud má mít registrace smysl. Samozřejmě, že ne 

všechny  sestry  mají  na  registraci  stejný  názor,  některé  si  význam  registrace 

uvědomují a ty je třeba získat pro spolupráci. Je úlohou manažerů v ošetřovatelství 

umožnit,  podněcovat  a  motivovat  personál  nemocnice  ke  kontinuálnímu 

prohlubování kvalifikace ve svém oboru a vytvořit  vhodné podmínky. Způsobů, 

jak nadchnout personál je mnoho, ale jedním z nejdůležitějších faktorů je osobnost 

manažera, jeho schopnost být vzorem pro ostatní, předat své vize a získat pro ně 

spolupracovníky.

Prvním  úkolem  je  vysvětlit,  proč  vlastně  registraci  potřebujeme.  Ne 

všechny uspokojí argumenty, že se jedná o požadavek EU a že registrace umožní 

volný pohyb sester  na pracovním trhu EU, USA i dalších zemí.  Sestry by měly 

v registraci vidět uznání samostatného povolání, nové kompetence, příležitost pro 

pracovní  i  profesní  seberealizaci  a  v neposlední  řadě  i  pro  lepší  finanční  a 

společenské ohodnocení.

Dalším  úkolem  je  dát  sestrám  dostatek  informací  o  možnostech 

celoživotního vzdělávání a podporovat je ve vlastní aktivní účasti.  Základem by 



měly být ústavní semináře, které dají sestrám možnost se realizovat, získat uznání 

ostatních a naučí je prezentovat své názory a poznatky na veřejnosti. Již příprava 

prezentace je spojena se zvýšením zájmu o obor. Samozřejmě je nutné zachovat 

určitou úroveň seminářů a nepořádat je opět jen za účelem získání kreditů.  Zde 

musí ošetřovatelský manažer fungovat jako recenzent, který bude udržovat danou 

úroveň.

Za  výborný  nápad  považuji  e-learningový  program  pro  sestry,  který 

umožňuje  účastnit  se  vzdělávání  přes  internet.  Není  ve  finančních  možnostech 

nemocnic  vytvořit  si  svůj  vlastní  e-learningový  program,  ale  jejich  přispění  je 

ve zpřístupnění  počítačů  a  internetu  sestrám,  což  dnes  není  samozřejmostí  ve 

všech nemocnicích.

Sestry jistě ocení, když se jim účast na celoživotním vzdělávání, které je 

dle  zákoníku  práce  považováno  za  prohlubování  kvalifikace,  bude  pokládat  za 

výkon  profese  s náhradou  mzdy  a  nebudou  muset  na  účast  na  vzdělávacích 

aktivitách  čerpat  své  osobní  volno.  V úřednických  profesích  mají  zaměstnanci 

týden i  více  v roce  vymezen na  vzdělávání  s plnou náhradou mzdy,  proč  by to 

mělo být ve zdravotnictví jinak, zvláště když to umožňuje zákoník práce? I to je 

úkol  pro  vrcholný  ošetřovatelský  management,  dohodnout  náležité  podmínky 

s vedením nemocnice a finančním managementem.

7.3 Přijetí změny

Změna znamená nejobecnější  určení pohybu, přechodu z jednoho stavu do 

druhého.  Projevuje  se  ve  formě  kvalitativní  i  kvantitativní.  Uplatnění  a  rozvoj 

organizací  závisí  na  inovacích,  vývoji  nových  výrobků,  expanzi  na  trhu  práce, 

reorganizaci,  zavádění  nových  vyšetřovacích  metod  a  pracovních  postupů. 

Organizace posouvají vývoj kupředu samy nebo je k tomu nutí konkurenční prostředí 

i změny politické či sociální. Manažeři na všech úrovních musí být schopni zavádět a 

řídit změny i motivovat své pořízené. Při zavádění změny se můžeme setkat se třemi 

reakcemi zaměstnanců:

 přijetí – nadšení, optimismus

 odmítnutí – beznaděj, zlost, vztek

 nerozhodnost



 Proces akceptace změny obvykle prochází těmito stadii:

 uvědomění si

 zájem

 hodnocení

 vyzkoušení

 přijetí

Ve  zdravotnických  organizacích  je  změna  často  považována  za  ohrožení 

stability a jistoty. Jsou odmítány informace, které změny signalizují. Redukce těchto 

informací  nevede  k  opětovné  stabilitě,  ale  k destrukci  následkem  neschopnosti 

adaptovat se na nové podmínky. Atmosféra utajování informací, nátlaku, sankcí vede 

k poklesu reálné komunikace. Naopak přátelská a otevřená atmosféra vede k dobré 

komunikaci.  Úkolem  manažerů  je  vytvářet  příznivé  prostředí  svojí  otevřeností, 

komunikací s podřízenými, překonáváním sociálních bariér, přátelským postojem a 

zásadovostí. (5)

Každá nová změna znamená narušení stávající situace v organizaci a přináší 

s sebou  vlnu kritiky a nepochopení. Důsledky změn se objevují i v oblasti sociálních 

vztahů, postojů, a chování. Sestry mohou mít odpor ke změně, mohou být ve velkém 

stresu, dostávají se do konfliktu osobního i s ostatními členy týmu. Někdy mohou mít 

pocit ztráty energie.

I  proces  registrace  je  velkou  změnou  a  jeho  přijetí  je  často  spojeno 

s odmítavou reakcí a negativními názory sester. Sestry nevědí, co jim změna přinese. 

Bojí  se o svoji  práci.  Mají  strach, že nebudou stačit  novému tempu změn, že se 

odhalí  jejích  nekompetentnost.  Je  nutné  si  přiznat,  že  v  naší  profesi  představuje 

celoživotní vzdělávání nezbytný nástroj, jak si udržet praktické dovednosti a přehled 

o nejnovějším vývoji. Pro rychlejší adaptaci na změnu je potřeba sestry do procesu 

aktivně zapojit. 

Zda se pracovník zařadí mezi úspěšné, nebo jen mezi průměrné, závisí na 

tom, jak přistupuje ke změnám a přizpůsobuje se novinkám. Vše závisí na tom, jak si 

každý jednotlivec stanoví svůj osobní plán rozvoje. (25)



8. Zákon č. 95/2004 Sb.

Vstup  do  Evropské  unie  a  změny  v legislativě  se  dotkly  i  uznávání 

způsobilosti  k výkonu  povolání  lékařů.  Obdobou  zákona  o  nelékařských 

zdravotnických pracovnících je pro lékaře zákon  č. 95/2004 Sb.  ze dne 29. ledna 

2004  o  podmínkách  získávání  a  uznávání  odborné  způsobilosti  a  specializované  

způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta. 

Tato kapitola se bude věnovat pouze problematice celoživotního vzdělávání 

lékařů  a  slouží  k porovnání  se  systémem registrací  nelékařských  zdravotnických 

pracovníků.

Zákon č. 95/2004 Sb. upravuje podmínky získávání odborné a specializované 

způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta 

a podmínky specializačního vzdělávání a celoživotního vzdělávání lékařů, zubních 

lékařů a farmaceutů.

Obdobně  jako  nelékařští  pracovníci  mají  lékaři  způsobilost  k  výkonu 

povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta pouze, pokud splní podmínky odborné 

způsobilosti, zdravotní způsobilosti a bezúhonnosti.

Problematika celoživotního vzdělávání lékařů je upravena § 22 tohoto zákona 

a  ukládá  povinnost  lékařům,  zubním  lékařům  a  farmaceutům  vykonávajícím 

zdravotnické povolání se celoživotně vzdělávat a toto vzdělávání je považováno za 

prohlubování  kvalifikace.  Celoživotní  vzdělávání  je  definováno  jako  průběžné 

obnovování vědomostí, dovedností a způsobilosti odpovídající získané odbornosti v 

souladu s rozvojem oboru a nejnovějšími vědeckými poznatky. 

Vzdělávací akce zařazené do programu celoživotního vzdělávání nejčastěji 

pořádají  MZ  ČR,  vysoké  školy  připravující  studenty  k  výkonu  zdravotnického 

povolání, Česká lékařská komora, Česká stomatologická komora, Česká lékárnická 

komora a odborné lékařské společnosti ve spolupráci s akreditovanými vzdělávacími 

zařízeními,  zdravotnickými  zařízeními,  ministerstvem  práce  a  sociálních  věcí  a 

Českou správou sociálního zabezpečení. Každý pořadatel tohoto vzdělávání vydává 

účastníkům  potvrzení  o  účasti  na  školící  akci.  Účast  na  vzdělávací  akci  je 

zaznamenána do průkazu odbornosti, který vydává MZ ČR na základě žádosti lékaře, 

nebo vydáním certifikátu, který musí obsahovat titul, jméno, příjmení, název a rozsah 

akce (zda je certifikovaná nebo hodnocená kredity – uvede  se  počet kreditů),  název



 pořadatele, titul, jméno a příjmení odborných garantů programu.

Představenstvo  profesních  lékařských  komor  zřizuje  centrální  registr  akcí 

celoživotního vzdělávání lékařů. Registr akcí je veden kanceláří komory. Na základě 

písemného oznámení organizátorů jsou do registru zapsány všechny certifikované 

akce  a  všechny  semináře,  přednáškové  dny,  sympozia  a  kongresy,  které  pořádá 

komora a jsou hodnoceny kredity.

Lékařům, kteří splní podmínky celoživotního vzdělávání, je vydán okresním 

sdružením  profesní  komory  na  základě  žádosti  diplom  celoživotního  vzdělávání 

lékařů.  Žádost  obsahuje  titul,  jméno,  příjmení  a  funkci  lékaře  a doklady  o 

absolvování akcí zařazených do systému celoživotního vzdělávání lékařů (zápisy do 

indexu,  certifikáty,  potvrzení  o  získaných  kreditech,  čestné  prohlášení,  publikace 

atd.).  Pověřený člen představenstva nebo pověřený pracovník kanceláře okresního 

sdružení  posoudí,  zda  lékař  splňuje  podmínky pro  vydání  diplomu.  Potvrzení  se 

vydává na dobu pěti let. Diplom náleží lékaři, který za období posledních pěti let 

získal minimálně: 

 pět certifikátů nebo

 čtyři certifikáty a 30 kreditů nebo

 tři certifikáty a 60 kreditů nebo

 dva certifikáty a 90 kreditů nebo

 jeden certifikát a 120 kreditů

Za formy celoživotního vzdělávání lékařů zákon považuje tyto aktivity a těm 

je Českou lékařskou komorou přidělen počet kreditů: 

 samostatné studium odborné literatury – rozumí se tím studium odborných 

knih  a  časopisů  tuzemských  i zahraničních,  prokazuje  se  čestným 

prohlášením  lékaře  o  pravidelném  studiu  odborných  časopisů  a  knih 

s uvedením názvů časopisů a titulů knih, za každý titul knihy a roční studium 

každého odborného časopisu náleží 10 kreditů (za písemnou recenzi článku 

nebo publikace, podepsanou lékařem s licencí lékař školitel nebo primářem 

v daném oboru, náleží 10 kreditů)

 účast  na  kurzu,  školící  akci,  seminářích,  odborných  a  vědeckých 

konferencích a kongresech v České republice a v zahraničí 

o certifikovaný  kurz  je  minimálně  jednodenní  vzdělávací  akce 

v rozsahu osmi a více vyučovacích hodin, program těchto akcí musí 



být postgraduálně vzdělávací, za absolvování certifikovaného kurzu 

je lékaři vystaven certifikát

o jednorázové kurzy v rozsahu 2 až 7 hodin jsou ohodnoceny podle 

délky trvání, kdy 1 hodina je oceněna 1 kreditem

o kongresy a  symposia  s převažující  vědecko-výzkumnou tématikou 

nejsou certifikovanými akcemi, lze je ohodnotit kredity podle délky 

akce, kdy 1 přednášková hodina odpovídá 1 kreditu

 absolvování  klinické  stáže  pod  odborným  vedením  lékaře  s licencí 

lektor lékařské praxe v akreditovaném zařízení v České republice nebo v 

obdobných  zařízeních  v  zahraničí   -  za  každý  den  individuální  stáže 

získává lékař 4 kredity, o kterých mu vydá lektor potvrzení. Za 5 a více dnů 

nepřetržité  stáže  je  vydán  certifikát,  který  na  základě  potvrzení  o 

absolvování stáže vydá okresní sdružení komory 

 účast na odborně vědeckých aktivitách

 publikační, pedagogická a přednášková činnost 

o aktivní účast přednášková (včetně formy posterů) je hodnocena ve 

výši  jednoho certifikátu za  každou novou přednášku a  poster  pro 

prvního autora, 10 kreditů pro druhé dva autory a 3 kredity pro další 

autory  (přednášky  a  postery  prezentované  opakovaně  se 

započítávají pouze 1x)

o publikační  činnost  v tuzemských  periodikách  -  2  certifikáty  pro 

prvního autora, 30 kreditů pro druhé dva autory, 5 kreditů pro další 

autory za článek

o  publikační  činnost  v zahraničních  odborných  impactovaných 

periodikách  –  4  certifikáty  pro  prvního  autora  a  40  kreditů  za 

publikovaný článek, 1 certifikát pro druhého autora a 20 kreditů pro 

všechny ostatní autory

o vydaná  tuzemská  odborná  knižní  publikace  (monografie)  -  5 

certifikátů a 60 kreditů pro všechny autory

o vydaná  zahraniční  monografie  -  8  certifikátů  a  80  kreditů  pro 

všechny autory

 vědecko-výzkumná činnost (45, 51)



9.  Cíle a hypotézy výzkumu 

9.1 Cíle výzkumu

V přípravné  fázi  výzkumu byly  na  základě  studia  problematiky  registrace 

sester v odborných časopisech a na internetu vymezeny následující cíle výzkumného 

šetření:

 cíl  teoretické části: 

o shrnutí  podmínek získávání osvědčení k výkonu zdravotnického 

povolání (význam registrace sester, platná legislativa, statistika, 

motivace, přijetí změny)

o porovnání  registrace sester v zahraničí a v ČR (podmínky získání, 

výhody..)

o shrnutí možností získávání kreditů (finanční aspekt, místo konání, 

čas) 

 cíl výzkumné části: 

o empirické zhodnocení problematiky  (přijetí registrace zdravotními 

sestrami, vnímané výhody, nevýhody)

o ověření hypotéz 

o návrh kreditního hodnocení 

9.2 Stanovení hypotéz 

Definované cíle výzkumného šetření se staly podkladem pro stanovení hypotéz.

H 1  - Všeobecné sestry vnímají registraci jako zbytečnou zátěž. 

H 2  - Registrace  je  lépe  hodnocena  mladšími  sestrami  a  sestrami  s vyšším  či 

vysokoškolským vzděláním. 

H 3  - Všeobecné sestry velkých nemocnic považují počet vzdělávacích akcí 

za dostatečný.

H 4  - Všeobecné  sestry  malých  nemocnic  považují  počet  vzdělávacích  akcí  za 

nedostatečný.



H 5  - Všeobecné sestry absolvují aktivity spojené s celoživotním vzděláváním ve 

svém volnu a bez finanční účasti zaměstnavatele.

H 6  - Všeobecné sestry vnímají kreditní hodnocení vzdělávacích aktivit za nízké. 



10. Metodika výzkumu a sběr dat 

Cílovou skupinou výzkumu byly všeobecné  sestry všech  oborů.  K získání 

údajů  pro  svou  výzkumnou  práci  jsem  zvolila  metodu  nestandardizovaného 

dotazníku.  První  vytvořenou verzi  dotazníku jsem dala  vyplnit  osmi všeobecným 

sestrám, se kterými jsem následně v diskuzi probrala, zda porozuměly všem zadaným 

otázkám v testu a jaké měly obtíže při vyplňování. Předvýzkum na malém vzorku 

přinesl změny v posloupnosti otázek a formulaci otázek č. 11, 13, 16 a 20. Konečná 

verze dotazníku je uvedena v příloze č. 5. 

10.1 Popis dotazníku

Dotazník  vlastní  konstrukce  se  skládá  z 26  otázek.  V dotazníku  jsou 

kombinovány  otázky  s možností  volné  odpovědi  a  otázky  polouzavřeného  typu. 

Polouzavřená  otázka  má  u  sebe  několik  možných  odpovědí,  ze  kterých  sestry 

vybíraly  jednu  nejvhodnější.  Pokud  si  respondenti  z daných  odpovědí  nevybrali 

vhodnou variantu, měli možnost napsat svůj názor. Dotazník obsahuje jednu otázku, 

kde respondenti určují škálu pořadí.

Nestandardizovaný dotazník se skládá ze čtyř oddílů:

 úvodní  část  obsahuje  oslovení  respondentů,  vysvětlení  cíle  výzkumu, 

ubezpečení o anonymitě a údaje o autorce dotazníku

 faktografické údaje zaměřené na věk a pohlaví respondentů, jejich nejvyšší 

dosažené vzdělání, problematiku registrace a typ zdravotnického zařízení, ve 

kterém pracují

 vlastní otázky dotazníkového šetření

o otázky č. 1 – 3 se zabývají problematikou zavedení registrace  a jejích 

výhod a nevýhod

o otázky č.  4  -  8  a  10 – 12 jsou zaměřeny na délku trvání  jednoho 

registračního období a  získávání kreditních bodů za vzdělávací akce

o otázky č. 9, 13 – 26 se věnují názoru dotazovaných sester na výběr 

vzdělávacích akcí, systém celoživotního vzdělávání a dále se zabývají 

stávajícími podmínkami celoživotního vzdělávání na pracovištích 

 závěrečná část vyjadřuje poděkování za vyplnění dotazníku



10.2 Sběr dat

Dotazníkové  šetření  probíhalo  v  9 nemocnicích  6-ti  měst  České  republiky 

a v 10 ambulancích praktických lékařů ve Středočeském kraji:

 Brandýs  nad  Labem  -   Oblastní  nemocnice  Kolín  a.s.,  Nemocnice 

s poliklinikou Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

 Kolín – Oblastní nemocnice Kolín a.s.

 Liberec – Krajská nemocnice

 Praha 

o Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou

o Institut klinické a experimentální medicíny

o Ústřední vojenská nemocnice

o Všeobecná fakultní nemocnice

 Šumperk – Šumperská nemocnice a.s.

 Třebíč – Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace

Celkem bylo na různých odděleních nemocnic  rozdáno 290 dotazníků a 10 

dotazníků v ordinacích praktických lékařů ve Středočeském kraji. Výzkum probíhal 

v lednu a únoru roku 2007.

Návratnost  dotazníků  z ambulancí  byla  velmi  nízká  (30%),  z deseti 

rozdaných dotazníků se vrátily jen 3 a pouze 1 z nich byl vyplněn správně, proto 

jsem do výzkumného šetření tyto dotazníky nezařadila. Z 290 dotazníků rozdaných 

v nemocnicích se mi jich vrátilo 238 (80%) a vyřadit  jsem musela 20 dotazníků, 

které nebyly kompletně vyplněny. Celková návratnost vyhodnocovaných dotazníků 

byla 72,5%, tedy 218 zpracovávaných dotazníků.



11. Charakteristika výzkumného vzorku

 Výzkumu se zúčastnilo celkem 218 všeobecných sester. Výzkumný vzorek 

byl  dále  členěn  na  skupiny  podle  zjištěných  faktografických  údajů.  Pro  potřebu 

ověřování  stanovených  hypotéz  byli  respondenti  rozděleni  podle  věku,  stupně 

dosaženého vzdělání a velikosti nemocnice, ve které pracují. 

Statistické třídění bylo provedeno podle následujících znaků:

 věk respondentů – znak kvantitativní spojitý 

 nejvyšší dosažené vzdělání – znak kvalitativní alternativní

 velikost nemocnice – znak kvalitativní alternativní

Při třídění souboru byly použity tyto zkratky:

ni = absolutní četnost, tj. počet respondentů

fi(%)  =  relativní  četnost  v  procentech  (uvedené  hodnoty  se  vztahují  buď 

k celkovému počtu respondentů nebo k počtu sester v jednotlivých skupinách 

tříděných podle věku, stupně dosaženého vzdělání a velikosti nemocnice)

11.1 Pohlaví respondentů

Z celkového počtu 218 respondentů bylo ve výzkumném vzorku 12 mužů a 

206 žen. Počet žen tvořil téměř 95% výzkumného vzorku. 

V následující textu používaný termín „sestry“ zahrnuje obě pohlaví.

11.2 Věk respondentů

Výzkumu se zúčastnili respondenti ve věku 20-54 let. Při třídění výsledků 

bylo   vytvořeno  7  věkových  kategorií  s pětiletým rozpětím (graf  č.1).  Pro  účely 

statistického  vyhodnocení  údajů,  byly původní  kategorie  sloučeny a  vytvořeny 2 

věkové skupiny sester. První skupinu A tvoří sestry ve věku od 20 do 35 let a druhou 

skupinu B sestry ve věku 36 až 54 let. Ve skupině A je 166 sester, což je 76%, a ve 

skupině B 52 sester, tedy 24%. Průměrný věk všech respondentů je 30 let, průměrný 

věk ve skupině A je 26 let a ve skupině B 43 let.



Graf č. 1 Věková skladba respondentů
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11.3 Vzdělání respondentů

Skupiny  sester  byly  vytvořeny  podle  nejvyššího  dosaženého  vzdělání.  Ve 

zkoumaném  vzorku,  jak  znázorňuje  graf  č.  2,  je  120  absolventek  pouze 

středoškolského  studia  (SZŠ),  43  sester  absolvovalo  vyšší  zdravotnickou  školu 

(VOŠZ),  7  vysokou  školu  (VŠ)  a  48  sester  se  vzdělávalo  v různých  oborech 

pomaturitního specializačního studia (PSS, např. ARIP), to znamená že 98 (45%) 

sester  ve  zkoumaném vzorku dosáhlo  vyššího než  středoškolského  vzdělání..  Při 

třídění  pro  ověření  hypotéz  bylo  použito  dvoustupňové  třídění  podle  věku  a 

dosaženého vzdělání sester (tabulka č. 4).

Graf č.2 Vzdělání respondentů
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Tabulka č. 4 Vzdělání respondentů

Vzdělání SZŠ VOŠZ VŠ PSS
Skupina A 
(20-35 let)

ni 97 39 3 27

fi (%) 64,5% 23,5% 16% 2%

Skupina B 
(36-54 let)

ni 23 4 4 21

fi (%) 42,5% 7,5% 7,5% 40%

11.4 Velikost nemocnice

Dotazníkové  šetření  probíhalo  v 6  městech  ČR  v  9 nemocnicích  různého 

typu. Fakultní  nemocnice,  krajské nemocnice a nemocnice ve správě ministerstva 

zdravotnictví a obrany byly sloučeny do jedné kategorie „velkých nemocnic“. Pod 

označení  „malá nemocnice“ byly zahrnuty bývalé okresní nemocnice.  Z kategorie 

velkých nemocnic odpovídalo v dotazníkovém šetření 114 (52%) sester a 104 (48%) 

sester pracujících v malých nemocnicích.

11.5 Dobrovolná  registrace  sester  v České  asociaci  sester  a 
registrace sester dle Zákona č. 96/2004 Sb.

U sester bylo zjišťováno, zda byly dobrovolně registrovány u ČAS v letech 

2001 až 2004 a zda jsou registrovány dle zákona č. 96/2004 Sb. Pro rozpoznání obou 

systémů registrací používám termíny „dobrovolná registrace“ a „povinná registrace“. 

U  povinné  registrace  mě  zajímalo,  od  kterého  roku  jsou  sestry  evidovány 

v Národním registru. Z respondentů není povinně registrováno jen 9 sester, 8 z nich 

nepracuje  ve  zdravotnictví  déle  než  1  rok  a  zatím  nesplňují  vstupní  podmínky 

registrace. Poslední neregistrovaná sestra ve věku 54 let se neregistrovala záměrně. 

Dobrovolně registrováno u ČAS bylo 48 dotázaných sester, což je 22% ze 

všech  dotázaných.  Dobrovolná  registrace  ovlivnila  i  termín  povinné  registrace. 

V roce 2004 bylo povinně registrováno 33 dotázaných sester, z tohoto množství bylo 

27 sester, což je téměř 82%, dobrovolně registrováno u ČAS. V roce 2005 se povinně 

zaregistrovalo  103  sester,  z toho  15  bylo  registrováno  u  ČAS  a  v roce  2006  se 

registrovalo zbývajících 73 sester (tabulka č.5).



Tabulka č. 5 Registrace sester

Rok povinné registrace 2004 2005 2006 nereg.

Dobrovolná 
registrace

Ano ni
27 15 0 0

Ne ni 6 88 73 9

Celkem ni
33 103 73 9

fi (%) 15% 47% 34% 4%

11.6 Vícestupňové třídění

Soubor  respondentů  můžeme  pro  větší  přehlednost  roztřídit  podle  tří 

následujících znaků, podrobněji kontingenční tabulka č.6:

 věk respondentů (skupina A, skupina B)

 nejvyšší dosažené vzdělání

 velikost nemocnice, ve které pracují

Tabulka č. 6 Třístupňové třídění

velikost 
nemocnice dosažené vzdělání

skupina A

(20-35 let)

skupina B

(36-54 let) celkem 
malá 

nemocnice

středoškolské vzdělání 62* 15 77

vyšší stupeň vzdělání 18 9 27
velká 

nemocnice

středoškolské vzdělání 35 8 43

vyšší stupeň vzdělání 51* 20 71

• Typickou sestrou souboru je sestra ve věku 20 až 35 let se středoškolským 

vzděláním pracující  v  „malé“  nemocnici  nebo  s vyšším stupněm vzdělání 

pracující ve „velké“ nemocnici.

12. Výsledky



Otázka č. 1: 

Zavedení registrace považujete za: 
a) přínosné
b) nutné (požadavky EU)
c) bezdůvodné

Z celkového počtu respondentů považuje pouze 8 (4%) sester  registraci za 

přínos, 129 (59%) sester ji považuje za nutnou a 81 (37%)  za bezdůvodnou, viz 

graf  č.  3.  Při  porovnání odpovědí v jednotlivých skupinách sester  se procentuální 

zastoupení odpovědí výrazně nelišilo od celkového průměru, viz tabulka č.7. 

Graf č.3 Názory na zavedení registrace
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Tabulka č. 7 Názory na zavedení registrace – porovnání odpovědí 

skupina A (20-35 let) skupina B (36-54)
malá 

nemocnice
velká 

nemocnice
malá 

nemocnice
velká 

nemocnice

vzdělání szš vyšší szš vyšší szš vyšší szš vyšší

celkem

ni

přínos ni 2 1 1 2 0 1 0 1 8
fi % 3% 5% 3% 4% 0% 11% 0% 5% 4%

nutné ni 23 15 21 37 9 7 5 12 129
fi % 37% 84% 60% 73% 60% 78% 63% 60% 59%

bezdů-
vodné

ni 37 2 13 12 6 1 3 7 81
fi % 60% 11% 37% 23% 40% 11% 37% 35% 37%

Otázka č. 2:

Jaké výhody registrace přinesla?  – napište 3



Na  tuto  otázku  146  (67%)  respondentů  odpovědělo,  že  registrace  nepřinesla 

žádné  výhody.  Při  formulaci  otázek  č.  2  a  č.  3  jsem zvažovala,  zda  neumožnit 

sestrám výběr odpovědí z několika variant. Přestože by tato možnost zaručila vyšší 

procento  úplných  odpovědí,  rozhodla  jsem  se  zvolit  variantu  otázek  s volnou 

odpovědí, aby sestry skutečně vyjádřily svůj názor na registraci a zamyslely se nad 

přínosem registrace.

Uvedené výhody registrace, které napsalo 72 sester (33%), se dají podle četnosti 

výskytu  rozdělit  do  7  okruhů.  Každá  sestra  uvedla  3  výhody,  získáno  bylo  216 

odpovědí v následujících okruzích (četnost odpovědí znázorňuje graf. č.4):

 okruh č. 1 - povinnost celoživotního vzdělávání, přehled o vzdělávání sester

 okruh č. 2 - rozdělení kompetencí sester, práce bez odborného dohledu

 okruh č. 3 - větší nabídla školení, získávání informací o novinkách v oboru

 okruh č. 4 - zajištění kvality sester

 okruh č. 5 - práce v EU, lepší možnost uznání kvalifikace v zahraničí

 okruh č. 6 - vyšší platová třída

 okruh č. 7 - možnost realizace pro ambiciózní sestry

Graf č.4 Výhody registrace
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Otázka č. 3:

Jaké nevýhody Vám registrace přinesla?  – napište 3



Podobně jako u otázky č. 2 uvedlo 106 sester, tedy téměř polovina (48,5%), 

že  registrace  nepřinesla  žádné  nevýhody.  Odpovědi  zbylých  112  sester  se  dají 

rozdělit do 6 okruhů odpovědí. Celkem bylo získáno 336 odpovědí v těchto okruzích, 

(četnost odpovědí znázorňuje graf. č.5):

 okruh č. 1 - časová náročnost, omezení volného času

 okruh č. 2 - finanční náročnost, zaměstnavatel nepřispívá na vzdělávací 

aktivity

 okruh č. 3 - „honba za kredity“, absolvování nepřínosných seminářů, krátké 

registrační období

 okruh č. 4 - znevýhodnění mladých sester, sester na mateřské dovolené

 okruh č. 5 - návštěvy úřadů, „papírování“

 okruh č. 6 - starosti

Graf č.5 Nevýhody registrace
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Otázka č. 4:

Registrační období 6-ti let je pro Vás 



a) příliš krátké
b) příliš dlouhé
c) přiměřené

Registrační  období  v délce  šesti  let  označilo  za  příliš  krátké  106  (48,5%) 

dotázaných sester, za přiměřené 112 (51,5%) sester. Nikdo z dotázaných nepovažuje 

registrační  období  za  příliš  dlouhé.  Z předchozího  je  patrné,  že  odpovědi  jsou 

rozloženy  rovnoměrně  v obou  variantách.  Rozdíl  je  zřetelný,  pokud  odpovědi 

porovnáme u skupin tříděných podle velikosti nemocnic, ve kterých jsou respondenti 

zaměstnáni.  V malých nemocnicích považuje šestileté období za krátké 54% sester a 

za přiměřené 46% sester. Ve velkých nemocnicích je poměr odpovědí opačný, jako 

krátké období označilo šestiletý interval 43% sester a za přiměřené 57% sester (viz 

tabulka č.8).  Tato skutečnost pravděpodobně vychází z množství uskutečňovaných 

vzdělávacích aktivit v jednotlivých nemocnicích.

Tabulka č. 8 

Názor na délku registračního období – porovnání odpovědí 

malá nemocnice velká nemocnice celkem

ni fi (%) ni fi (%) ni fi (%)

krátké 57 54% 49 43% 106 48,5%

dlouhé 0 0 0 0 0 0

přiměřené 47 46% 65 57% 112 51,5%

Otázka č. 5:



Kolik let by podle Vašeho názoru mělo trvat jedno registrační období?

Pro  více  než  polovinu  (112)  respondentů  by  ideální  délkou  jednoho 

registračního období bylo 10 let, stávajících 6 let považuje za ideální 41 (19%) sester 

a pro 31 (14%) sester je to období 8 let. Celoživotně platnou registraci by chtělo 9 

(4%)  sester,  zbývajících  25  (11,5%)  sester  uvedlo  jinou  variantu,  podrobněji  viz 

graf č. 6.

Graf č.6 Délka registračního období
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Získání 40 kreditních bodů za 6 let je pro Vás:
a) příliš náročné
b) reálné (přiměřené)
c) snadné

Získat  40  kreditních  bodů  během  6  let  bude  náročné  pro  103  (47%) 

respondentů,  za  reálný  tento  požadavek  považuje  110  (50,5%)  sester.  Pouze  5 

(2,5%) sester uvedlo, že získání 40 kreditů je pro ně snadné (viz graf č. 7). Při 

porovnávání jednotlivých skupin tříděných podle věku, dosaženého vzdělání nebo 

velikosti nemocnice nebyly zjištěny výrazné odchylky od procentuálních hodnot 

celku.

Přestože polovina sester považuje 40 kreditů za přiměřený požadavek, často 

k této variantě bylo doplněno, že ve snaze získat předepsaný počet kreditů absolvují 

sestry i „nepřínosné“ semináře, o které by dříve neprojevily zájem.

Graf č.7 Názor sester na získání 40 kreditů za 6 let
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Otázka č. 7:



Kolik kreditů je podle Vašeho názoru reálné získat za 1 rok a za  6 let?:

V průběhu jednoho roku je pro 52 (24%) sester reálné získání 6 kreditů, pro 

49 (22,5%) sester je to 10 kreditů a pro 46 (21%) sester je to 5 kreditů. Další větší 

skupinu tvoří 27 (12,5%) sester, které jako pravděpodobný počet získaných bodů 

v průběhu  jednoho roku uvedly 8  kreditů,  18  (8%) sester  uvedlo,  že  je  pro  ně 

snadné získat více než 20 kreditů za rok, a 15 (7%) sester napsalo 7 kreditů za rok. 

Zbývajících 11 sester volilo 3 kredity, 4 kredity nebo 9 kreditů, přehledněji v grafu 

č.8.
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Získání 30 kreditů za 6 let je pro polovinu (108) sester přiměřený požadavek. 

Pro 75 (34,5%) sester je to stávajících 40 kreditů. Během šestiletého registračního 

období by 16 (7,5%) sester požadovalo získání 20 kreditů. Stejný počet sester (6) by 

stanovil 25 a 35 kreditních bodů celoživotního vzdělávání. Pouze 7 (3%) sester by 

hranici posunulo nad 60 kreditů. Podrobně v grafu č. 9. 

Při porovnávání odpovědí na obě otázky nebyly zjištěny výrazné odchylky 

od  procentuálních  hodnot  celku  v četnosti  odpovědí  u  jednotlivých  skupin 

tříděných podle věku, dosaženého vzdělání nebo velikosti nemocnice. 
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Otázka č. 8:



Kolik kreditních bodů máte v současné době přibližně nasbíráno?  

V období  provádění  výzkumu  mělo  36  (16,5%)  dotazovaných  sester 

nasbíráno  1 až 5 kreditů. Nejpočetnější skupina tvořená 65  (30%)  respondenty 

měla  nasbíráno 6  až  10  kreditních  bodů a  44  (20%) sester  již  získalo  11  až  15 

kreditů. Skupina tvořená 28 (13%) sestrami měla na začátku roku 2007 získáno 16 až 

20 kreditů. Více než polovinu z dnes požadovaných 40 kreditních bodů má získáno 

46 (21%) účastníků výzkumu, jak ukazuje následující tabulka č. 9.

Z přehledu odpovědí v tabulce je zřejmé, že sestry z malých nemocnic mají 

nasbíráno o něco méně kreditních bodů, než sestry z velkých nemocnic. V souboru 

sester,  které mají  nasbíráno více než  20 kreditů je  jedna třetina tvořena sestrami 

z malých nemocnic a dvě třetiny sestrami z velkých nemocnic. Zatímco v kategoriích 

do 20 kreditů je rozložení sester přibližně shodné na poloviny. 

Tabulka č. 9 Množství získaných kreditů – přehled odpovědí

skupina A (20-35 let) skupina B (36-54)

malá 
nemocnice

velká 
nemocnice

malá 
nemocnice

velká 
nemocnice

celkem

vzdělání szš vyšší szš vyšší szš vyšší szš vyšší ni fi (%)

1- 5 kreditů 17 2 10 0 0 2 0 5 36 16,5%

6-10 kreditů 32 6 8 6 4 3 3 3 65 30%

11-15 kreditů 6 7 7 11 6 5 0 2 44 20%

16-20 kreditů 7 0 4 5 2 0 2 8 28 13%

21-25 kreditů 0 1 3 8 1 0 2 1 16 7 %

26-30 kreditů 0 1 3 13 2 0 1 0 20 9%

Víc než 30 kr. 0 1 0 8 0 1 0 1 10 4,5%



Graf č. 10  porovnává množství získaných kreditů u sester z velkých a malých 

nemocnic. Hodnoty uvedené v procentech se vztahují k počtu sester zaměstnaných 

v nemocnicích  malého  a  velkého  typu  zvlášť.  To  znamená,  že  100%  u  malých 

nemocnic je 104 sester a u velkých nemocnic 114 sester. Tento vztah hodnot platí i u 

následujících podobných grafů.
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Otázka č. 9:

Kolik procent z nasbíraných kreditů jste získal/a na seminářích konaných ve 

Vaší nemocnici? 

Z odpovědí  na  otázku  č.  9  je  vyplývá,  že  nejčastěji  se  sestry  účastní  

vzdělávacích akcí na svém pracovišti. Z celého výzkumného vzorku získalo všechny 

kreditní  body  65  (30%)  sester  v rámci  svého  pracoviště.  Porovnáme-li  tuto 

skutečnost v malých a velkých nemocnicích, zjistíme, že tato varianta platí pro 43  

(38%) sester z velkých nemocnic a 22 (21,5%) sester z malých nemocnic. Výraznější  

rozdíly jsou patrné na opačném konci procentuální škály. Žádné kreditní body na  

svém pracovišti  nezískalo  29  (28%) sester  z malých nemocnic  a  pouze  4  (3,5%)  

sester  z velkých  nemocnic.  Tento  fakt  opět  pravděpodobně  koresponduje  s nižším 

počtem vzdělávacích seminářů konaných v nemocnicích malého typu.

Konkrétní zastoupení odpovědí respondentů zobrazuje tabulka č. 10.

Tabulka č. 10 

Procentuální zastoupení kreditů získaných na pracovišti – přehled 

ni fi (%) ni fi (%) ni fi (%)

0% 29 28% 4 3,5% 33 15%

5% 0 0% 7 6% 7 3%

10% 4 4% 11 10% 15 7%

20% 7 6,5% 9 8% 16 7,5%

30% 7 6,5% 14 12% 21 9,5%

40% 8 7,5% 4 3,5% 12 5,5%

50% 14 13,5% 9 8% 23 10,5%

70% 13 12,5% 10 8,5% 23 10,5%

80% 0 0% 3 2,5% 3 1,5%

100% 22 21,5% 43 38% 65 30%

malá 
nemocnice

velká 
nemocnice celkem

% 
získaných 

kreditů 



Graf č. 11  vizuálně porovnává množství získaných kreditů na vzdělávacích 

akcích pořádaných na pracovišti  u sester  z velkých a malých nemocnic.  Hodnoty 

uvedené v procentech se vztahují k počtu sester zaměstnaných v nemocnicích malého 

a velkého typu zvlášť. To znamená, že 100% u malých nemocnic je 104 sester a u 

velkých nemocnic 114 sester.  Zároveň jsou v grafu zobrazeny i  celkové hodnoty 

získané z hodnocení nerozděleného výzkumného souboru, zde je 100% zastoupeno 

218  respondenty.  Toto  procentuelní  rozčlenění  platí  i  u  dalších  grafů  podobného 

typu,  které budou následovat.
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Otázka č. 10:

Současné ohodnocení aktivit celoživotního vzdělávání kreditními body Vám 

připadá:

a) nízké
b) přiměřené
c) vysoké

V dnešní době platný kreditní systém celoživotního vzdělávání hodnotí 149 

(68%) sester jako nízký, 67 (31%) sester považuje systém přidělovaných bodů za 

přiměřený.  Jen  2  (1%)  sestry  z výzkumného  souboru  považují  ohodnocení 

vzdělávacích  aktivit  za  vysoké  (graf  č.  12)  .  Při  porovnávání  odpovědí 

jednotlivých  skupin  tříděných  podle  věku,  dosaženého  vzdělání  nebo  velikosti 

nemocnice nebyly zjištěny výrazné odchylky od procentuálních hodnot celku.

Graf č.12  Názory na kreditní systém
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Otázka č. 11:

Kolik kreditních bodů (maximálně 40) byste přiřadil/a vzdělávací akci 
v rozsahu: 

Odpovědi na otázku č. 11 se velmi různily a ke každé vzdělávací akci bylo 

přiřazeno až  14 různých možností v počtu kreditů, proto jsem se pro zjednodušení 

rozhodla uvést zde pouze tři nejvíce zastoupené varianty odpovědí u každé akce.

Pasivní  účasti  na  vzdělávací  akci  v minimálním  rozsahu  2  hodin  by  73 

(33,5%) sester přidělilo 2 kredity, 69 (31,5%) sester by stejné akci přidělilo 1 kredit a 

47 (21,5%) sester 3 kredity. Aktivní účast na vzdělávací akci v minimálním rozsahu 2 

hodin by 62 (28,5%) sester ohodnotilo 6 kredity, 57 (26%) sester by aktivní účast 

ohodnotilo 5 kredity a 32 (14,5%) sester 10 kreditními body.

Za  pasivní  účast  na  jednodenní  vzdělávací  akci  v minimálním  rozsahu  4 

hodin by 63 (29%) respondentů přiřadilo 5 kreditů, 3 kredity by přiřadilo 43 (20%) 

respondentů  a  4  kredity  31  (14%)  respondentů.  Aktivní  účast  na  stejné  akci 

ohodnotilo 10 kredity 59 (27%) sester, 15 kredity 32 (15%) sester a 28 (13%) sester 6 

kredity. 

Za  pasivní  účast  na  dvoudenní  akci  by  66  (30%)  sester  chtělo  získat  10 

kreditů, 35 (16%) sester 8 kreditních bodů a 29 (13,5%) sester by akci přidělilo 6 

kreditních bodů. Aktivní účast ohodnotilo 60 (27,5%) sester přidělením 15 kreditních 

bodů, 38 (17,5%) sester akci přidělilo 20 kreditů a 25 (11,5%) sester 12 kreditů.

Jednomu týdnu pasivní účasti na vzdělávací akci by 49 (22,5%) respondentů 

přidělilo 15 kreditů, 20 kreditů udělilo 46 (21%) sester a 42 (19%)  sester 10 kreditů.

Jednomu semestru nebo 6 měsícům specializačního studia a studia na vysoké 

škole 58 (26,5%) sester přidělilo 20 kreditních bodů, 51 (23,5%) sester uvedlo 30 

kreditů a 45 (20,5%) sester 25 kreditních bodů.

trvání vzdělávací akce pasivní účast aktivní účast
odpoledne (min. 2 hodiny)
1 den (min. 4 hodiny)
2 dny
1 týden __________
1 semestr (6 měsíců) specializačního studia; VŠ __________
publikační činnost (článek v odborném časopisu) __________
internetový kurz (e-learning) __________



Publikační  činnost,  článek  v odborném  časopise,  63  (29%)  respondentů 

ohodnotilo 10 kredity,  35 (16%) sester  20 kredity a 29 (13,5%) sester publikační 

činnost ohodnotilo získáním 30 kreditů.

Nové  formě  vzdělávání,  internetovému  kurzu  formou  e-learningu,  by  za 

správně vyplněný zkušební test 56 (25,5%) sester udělilo 5 kreditů, 49 (22,5%) sester 

3 kredity a 4 kredity přidělilo 38 (17,5%)dotázaných sester.

Tabulka č. 11 

Přiřazení kreditů vzdělávacím akcím – 3 nejčastější odpovědi 

• 2(73) –  horní  index u  počtu  kreditů  určuje  počet  sester,  které 

uvedly tuto možnost 

trvání vzdělávací akce
pasivní účast aktivní účast

3 nejčastější odpovědi – počet kreditů + 
počet odpovědí*

odpoledne (min. 2 hodiny) 2(73) 1(69) 3(47) 6(62) 5(57) 10(32)

1 den (min. 4 hodiny) 5(63) 3(43) 4(31) 10(59) 15(32) 6(28)

2 dny 10(66) 8(35) 6(29) 15(60) 20(38) 12(25)

1 týden 15(49) 20(46) 10(42) __________

1 semestr (6 měsíců) 
specializačního studia; VŠ

20(58) 30(51) 25(45) __________

publikační činnost (článek 
v odborném časopisu)

__________ 10(63) 20(35) 30(29)

internetový kurz (e-learning) 5(56) 3(49) 4(38) __________



Otázka č. 12:

Kreditní body získáváte nejčastěji za:
a) pasivní účast na seminářích ve Vaší nemocnici
b) pasivní účast na vzdělávacích akcích (mimo nemocnici)
c) aktivní účast 
d) publikační činnost
e) jinak – doplňte

Pasivní  účast  na  seminářích  na  svém pracovišti  jako  formu celoživotního 

vzdělávání  preferuje  105 (48%) účastníků výzkumu,  97  (44,5%) sester  absolvuje 

vzdělávací akci mimo své pracoviště. Pouze 11 (5%) sester  získává kreditní body 

převážně za aktivní účast na seminářích. Možnost publikační činnosti nevybral nikdo 

z respondentů.  Jako  jinou  variantu  získávání  kreditních  bodů  uvedlo  5  (2,5%) 

dotázaných vysokoškolské studium. 

Při porovnání skupin respondentů rozdělených podle velikosti nemocnic jsou 

patrné  rozdíly  v typu  účasti  na  celoživotním  vzdělávání.  V malých  nemocnicích 

59,5% (62) sester nejčastěji absolvuje semináře konané mimo pracoviště a naopak 

sestry  z velkých  nemocnic  v 56,5%  (65)  upřednostňují  ústavní  semináře,  což 

znázorňuje  graf  č.  13.  Ve  skupinách  rozdělených  podle  věku  nebo  dosaženého 

vzdělání nebyly zjištěny odchylky od výsledků celku.

Graf č.13  Preferování vzdělávacích akcí
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Otázka č. 13:

O možnosti získat kreditní body za absolvování vzdělávacího kurzu na 
internetu:

a) vím, ale nevyužívám, nebudu využívat
b) vím, využívám – budu využívat
c) nevím a tento způsob vzdělávání je pro mě nezajímavý
d) nevím, ale tato možnost mě zajímá

O  celoživotním  vzdělávání  formou  e-learningu  má  informace  57%  (125) 

dotázaných sester  a 43% (93) sester o něm získala první informaci z vyplňovaného 

dotazníku. Tento způsob vzdělávání využívá 53 (24,5%) sester a 72 (38%) sester o 

této možnosti ví, ale nevyužívá ji a nechce ji využívat ani v budoucnu. Ze skupiny 

respondentů, kteří o internetovém vzdělávání nevěděli, jich má o e-learning zájem 74 

(34%) a zbylých 19 (8,5%) tento způsob vzdělávání nechce využívat, viz graf č. 14. 

Při  vyhodnocování  jednotlivých  kategorií  bylo  zjištěno,  že  skupina 

respondentů,  kteří  využívají  e-learning  je  ze  70%  tvořena  sestrami  z malých 

nemocnic.

Graf č.14  Informovanost o e-learningu
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Otázka č. 14:

Jaká forma celoživotního vzdělávání Vám chybí? 

Na  tuto  otázku  odpovědělo  177  (81,5%)  sester,  že  jim  žádná  forma 

celoživotního vzdělávání nechybí, nebo je „nic nenapadá“. Při začlenění této otázky 

do  dotazníku  byla  předpokládána  nízká  odezva  respondentů  a  málo  konkrétních 

námětů,  přesto  jsem  považovala  za  důležité  ponechat  tuto  otázku  v dotazníku  a 

nechat sestrám prostor pro vyjádření svého názoru. Odpovědi 41 (18,5%)  sester se 

dají rozdělit do 8 následujících skupin:

 specializační studium 

 vysokoškolské studium

 praktická forma nácviku méně obvyklých činností, nových postupů

 stáže v tuzemských i zahraničních nemocnicích

 vzdělávací testy

 korespondenční kurz (pro ty, kteří nemají přístup k internetu)

 e-learning

 předplatné odborných časopisů

Otázka č. 15:

Jakým jiným způsobem byste ověřoval/a celoživotní vzdělávání?

Otázka č.15 se důvodem začlenění do dotazníku vztahuje k předchozí otázce 

a má podobnou míru nezodpovězení. V tomto případě 193 (88,5%)  sester uvedlo, že 

je  nenapadá  jiný  způsob  ověřování  celoživotního  vzdělávání,  než  je  zavedený 

kreditní systém. Z odpovědí 25 (11,5%) sester lze vytvořit 5 skupin:

 hodnocení práce sester na pracovišti zaměstnavatelem

 praktická zkouška

 celorepublikové testy podle odbornosti

 test přes internet

 vydání dobrovolného certifikátu 



Otázka č. 16:

Informace o vzdělávacích akcích získáváte nejčastěji (vyberte 1 možnost):
a) od nadřízených (hlavní, vrchní nebo staniční sestra)
b) z časopisů
c) z internetu
d) od spolupracovníků
e) jinak – doplňte

Nejčastěji  sestry  získávají  informace  o  vzdělávacích  akcích  od 

spolupracovníků  a  svých  nadřízených.  Kolegu  jako  zdroj  informací  označilo  80 

(36,5%)  sester  a  nadřízeného  pracovníka  74  (34%)  sester.  Třetím  nejčastějším 

zdrojem zpráv o školeních je pro 45 (20,5%) sester internet. Pouze 23 (10,5%)  sester 

uvedlo jako pramen informací časopis a 5 (2,5%) sester získává seznam seminářů 

prostřednictvím emailu od ČAS. 

Ve skupinách rozdělených podle věku, velikosti nemocnice nebo dosaženého 

vzdělání nebyly zjištěny odchylky od výsledků celku.

Graf č.15  Zdroje informací o vzdělávacích akcích
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Otázka č. 17:

Počet vzdělávacích akcí  ve Vaší specializaci Vám připadá:
a) nedostatečný 
b) dostatečný
c) nadbytečný 

Nabídku vzdělávacích akcí ve své specializaci považuje za nedostatečnou 112 

(51,5%) sester, 106 (48,5%) sester nabídku hodnotí jako přiměřenou. Pouze jeden 

účastník (1%) výzkumu uvedl, že je nabídka specializovaných školení nadbytečná.

Z porovnání odpovědí tříděných dle velikosti nemocnic vyplývá, že v malých 

nemocnicích jako nízkou hodnotí současnou nabídku vzdělávacích aktivit ve svém 

oboru  40  (38,5%)  sester  a  pro  64  (61,5%)  sester  je  nabídka  dostatečná. 

V  nemocnicích  velkého  typu  hodnotí  72  (63%)  sester  současnou  nabídku 

vzdělávacích  aktivit  ve  svém  oboru  jako  nedostatečnou,  41(36%)  sester  jako 

adekvátní poptávce a 1 (1%)  sestra jako nadbytečnou. Přehled znázorňuje graf č. 16. 

Graf č.16  Hodnocení počtu vzdělávacích akcí ve specializaci
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Otázka č. 18:

Celkový počet vzdělávacích akcí Vám připadá:
a) nedostatečný 
b) dostatečný
c) nadbytečný 

Množství  všech  nabízených  vzdělávacích  akcí  hodnotí  95  (43,5%) 

respondentů jako nízké. Pro 118 (54%) respondentů je současná nabídka seminářů 

vyhovující a jen 5 (2,5%) respondentů pokládá počet akcí za vyšší než je potřeba.

Porovnáme-  li  opět  odpovědi  sester  podle  velikosti  nemocnic,  ve  kterých 

pracují,  zjistíme, že v malých nemocnicích hodnotí  41% (43) sester  nabídku akcí 

jako nedostačující, 55% (58)  sester jako dostačující a 3% (3) sester označilo nabídku 

školení  za  nadbytečnou.  Ve  skupině  sester  z velkých  nemocnic  jich  31,5%  (36) 

označilo nabízené vzdělávací aktivity jako nedostačující, 66,5% (76) sester považuje 

množství akcí za adekvátní a 2% (2) sester za nadbytečné, názorně viz graf č. 17.

Graf č.17  Hodnocení počtu vzdělávacích akcí 
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Otázka č. 19:

Vzdělávací akci si vybírám podle (přiřaďte místo od 1 do 5; 1 = hraje největší 

roli při rozhodování, 5 = nejméně důležité pro výběr akce ):

a) obsahu
b) dostupnosti (vzdálenost)
c) ceny 
d) počtu kreditů
e) časové náročnosti

V této otázce přiřazovaly sestry stupnici od 1 do 5 uvedeným skutečnostem, 

které je nejvíce ovlivňují při výběru vzdělávací aktivity. V dané škále přiřazená 1 

ovlivňuje při výběru akce sestru nejvíce a 5 nejméně. 

Z daných  odpovědí  byl  vypočítán  aritmetický  průměr  a  určeno  pořadí 

důležitosti daných skutečností:

1. počet kreditů (aritmetický průměr 2,4)

2. dostupnost (aritmetický průměr 2,8)

3. cena (aritmetický průměr 2,9)

4. obsah (aritmetický průměr 3,1)

5. časová náročnost (aritmetický průměr 3,6)

Pro porovnání uvádím tabulku č.  12 s přehledem aritmetických průměrů u 

jednotlivých kategorií.

Tabulka č. 12  Ovlivnění výběru vzdělávací akce

skupina A (20-35 let) skupina B (36-54)
malá 

nemocnice
velká 

nemocnice
malá 

nemocnice
velká 

nemocnice

vzdělání szš vyšší szš vyšší szš vyšší szš vyšší

celkem

počet kreditů 1,7 2,6 2,5 2,4 2,4 2,5 2 3,1 2,4

dostupnost 2,5 2,3 3,3 3,3 2,6 3 2,9 2,5 2,8

cena 2,7 3 3,2 3,4 2 4 2,3 2,6 2,9

obsah 3,8 3,3 2,3 2,2 4,2 2,5 2,3 4,2 3,1
časová 
náročnost 3,7 3,9 3,2 3,5 3,8 3 4,3 3,4 3,6



Otázka č. 20:

Absolvované vzdělávací akce pro Vás byly nejvíce přínosné v oblasti (vyberte 1 

možnost):

a) odborných poznatků
b) výměny zkušeností, navázání kontaktů
c) získání kreditů pro registraci
d) jiné – doplňte

Účastníci výzkumu uvedli, že největší přínos měly absolvované vzdělávací 

akce  v získání  kreditů  pro  registraci.  Tuto  odpověď  vybralo  112  (51,5%) 

respondentů.  Pro  79  (36%)  dotázaných  měly  akce  přínos  v získání  odborných 

poznatků  a  pro  27  (12,5%)  sester  byla  nejpřínosnější  výměna  zkušeností 

s kolegyněmi a navázání nových kontaktů, přehled v grafu č. 19. 

Ve skupinách rozdělených podle věku, velikosti nemocnice nebo dosaženého 

vzdělání nebyly zjištěny odchylky od výsledků celku.

Graf č.18  Přínos vzdělávacích akcí
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Otázka č. 21:

Vzdělávacích akcí se účastním:
a) v osobním volnu (mezi službami)
b) zaměstnavatel mi poskytne neplacené volno (v jednosměnném 

provozu)
c) zaměstnavatel mi poskytne placené volno
d) zaměstnavatel mi poskytne část placeného volna a část si beru 

náhradní volno nebo dovolenou

Vyhodnocení této otázky bylo velice snadné, neboť 214 (98%) sester uvedlo, 

že se vzdělávacích akcí účastní v osobním volnu. Zbylé 4 (2%) sestry uvedly, že jim 

zaměstnavatel  poskytne  placené  volno.  Protože  se  jednalo  o  sestry  s vyšším 

vzděláním a starší  35 let,  lze předpokládat,  že se jedná o sestry v jednosměnném 

provozu ve funkci staniční nebo vrchní sestry. 

Graf č.19  Účast na vzdělávacích akcích
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Otázka č. 22:

Poplatek za vzdělávací akci (+ cestovné, stravné, ubytování) mimo nemocnici:
a) si hradím sám 
b) hradí zaměstnavatel
c) částečně přispívá zaměstnavatel – dopište za jakých podmínek

Podobně jako u předchozí otázky i zde většina sester uvedla stejnou variantu 

odpovědi. Z vlastních finančních prostředků si vzdělávání hradí 182 (83,5%) sester. 

Částečnou finanční účast zaměstnavatele uvedlo 36 (16,5%) sester, za následujících 

podmínek (podrobně viz graf č. 20):

 zaměstnavatel hradí ubytování a náklady na cestu

 zaměstnavatel hradí poplatek za akci, pokud je v oboru specializace sestry

 zaměstnavatel přispívá každý rok paušálně částkou 500,- Kč

Graf č.20  Hrazení poplatků za vzdělávací akce
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Otázka č. 23:

Získání jednoho kreditu Vás stojí přibližně: …………………… Kč

Z uvedených finančních obnosů (viz. tabulka č. 13) vydaných při získávání 

1 kreditního bodu byl vypočítán aritmetickým průměr, který udává průměrné náklady 

na  získání  1  kreditního  bodu.  Ve  výzkumném  vzorku  sestry  průměrně  vydají 

210,- Kč za 1 kreditní bod.  

Při  porovnání  finančních  výdajů  na  1  kreditní  bod  ve  skupinách  sester 

tříděných podle velikosti  nemocnic,  je  zřejmé,  že sestry z nemocnic malého typu 

vydají  o 25,-  Kč více než je  průměrná hodnota vypočítaná ze všech respondentů 

výzkumu.  Sestry  z malých  nemocni  zaplatí  za  1  kreditní  bod  235,-  Kč  a  sestry 

z velkých nemocnic zaplatí jen 182,- Kč. 

Tabulka č. 13  Výše výdajů na získání 1 kreditu

ni fi (%) ni fi (%) ni fi (%)

0 Kč 7 7% 27 24% 34 15,5%

50 Kč 8 8% 5 4% 13 6%

100 Kč 22 21% 24 21% 46 21%

150 Kč 8 8% 7 6% 15 7%

200 Kč 15 14% 37 32% 52 24%

250 Kč 5 5% 6 5% 11 5%

300 Kč 18 17% 3 2,5% 21 9,5%

400 Kč 12 12% 2 2% 14 6,5%

500 Kč 9 9% 3 2,5% 12 5,5%

malá 
nemocnice

velká 
nemocnice celkemvýše 

poplatků



Otázka č. 24:

Konají se ve Vaší nemocnici vzdělávací akce ohodnocené kreditními body?  
ANO – NE

Pokud se konají, zúčastnil/a jste se jich aktivně? ANO – NE
Pokud se nekonají, byl/a byste ochotný/á seminář uspořádat?       ANO - NE
Přibližně kolik nemocničních seminářů se za rok koná ve Vaší nemocnici a kolik  
kreditních bodů, tak můžete za rok získat:  počet akcí/ rok

počet kreditů/rok

Všichni účastníci na první otázku odpověděli kladně, to znamená, že ve všech 

nemocnicích, kde byl  prováděn výzkum, se pořádají  vzdělávací  akce ohodnocené 

kreditnímu body. Z dotazovaných sester se 19,5% (42) zúčastnilo seminářů aktivně. 

Odpověď na třetí otázku byla vyloučena 100% pořádáním ústavních seminářů.

Počet vzdělávacích akcí v nemocnicích rozdělených dle velikosti  podrobně 

rozepisuje tabulka č.14. Téměř  polovina (42%; 92) dotázaných sester uvedla, že se 

v jejich nemocnici ročně pořádá 6 až 10 ústavních seminářů. 

Tabulka č. 14  

Počet vzdělávacích akcí pořádaných zaměstnavatelem za 1 rok

ni fi (%) ni fi (%) ni fi (%)

1-5 14 13% 14 12% 28 13%

6-10 55 53% 37 32% 92 42%

11-15 18 17% 24 21% 42 19,5%

16-20 14 13% 20 18% 34 15,5%

víc než 30 3 3% 19 17% 22 10%

malá 
nemocnice

velká 
nemocnice celkempočet akcí 

za rok



V průběhu kalendářního roku mohou nejčastěji sestry získat na vzdělávacích 

akcích  pořádaných  zaměstnavatelem 6  až  20  kreditních  bodů,  podrobný  přehled 

poskytuje tabulka č. 15. 

Tabulka č. 15 Počet kreditů,  které je možné získat na vzdělávacích 

akcí pořádaných zaměstnavatelem během 1 roku

ni fi (%) ni fi (%) ni fi (%)

1-5 5 5% 7 6% 12 6%

6-10 27 26% 20 18% 47 22%

11-15 21 20% 27 24% 48 22%

16-20 35 34% 19 17% 54 25%

21-25 11 11% 12 11% 23 11%

25-30 4 4% 8 7% 12 6%

víc než 30 1 1% 21 18% 22 10%

malá 
nemocnice

velká 
nemocnice celkem

počet 
kreditů za 

rok

Graf č.21  Vzdělávací akce pořádané zaměstnavatelem

13,0%

42,0%

19,5%

15,5%

0%
0%

10%

6%

22%

22%
25%

11%

6% 10%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

počet akcí / rok počet kreditů / rok

1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 víc než 30



Otázka č. 25:

Je pro Vás povinnost získávat kreditní body příliš zatěžující, že jste 
uvažoval/a o možnosti nebýt registrovanou sestrou a pracovat pod odborným 
dohledem?

a) ano
b) ne

Povinnost  celoživotního  vzdělávání  spojené  s registrací  sester  považuje  za 

příliš zatěžující 10,5% (23) dotázaných sester, které uvedly, že uvažují o možnosti 

neregistrovat se a pracovat pod odborným dohledem. Pro 89,5% (195)  sester nejsou 

povinnosti spojené s registrací natolik zatěžující, že by volily možnost pracovat pod 

odborným dohledem.  Přibližně  25  účastníků  výzkumu k odpovědi  připsalo,  že  je 

registrace sice zatěžuje, ale kvůli nižšímu platu neuvažují  o výkonu povolání pod 

odborným dohledem. 

Graf č.22  Výkon povolání pod odborným dohledem
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Otázka č. 26:

Sdělil Vám zaměstnavatel, zda je pro Vás nutné získat i po uplynutí registračního 

období znovu osvědčení k výkonu povolání bez odborného dohledu?

a) ano
b) ne
c) vím, že se připravuje tzv. systemizace, ale zatím mi to nesdělil

Na  poslední  otázku  v dotazníku  odpovědělo  51,5%  (112)  sester,  že  je 

zaměstnavatel informoval o nutnosti znovu získat osvědčení o výkonu povolání bez 

odborného  dohledu  po  uplynutí  prvního registračního cyklu.  Naopak 36,5% (80) 

sester uvedlo, že je o této skutečnosti zatím nikdo neinformoval a 12% (26)  sester ví 

o připravované systematizaci pracovních míst, ale zaměstnavatel je o této skutečnosti 

zatím neinformoval, viz graf. č.23.  

Ve skupinách rozdělených podle věku, velikosti nemocnice nebo dosaženého 

vzdělání nebyly zjištěny odchylky od výsledků celku.

Graf č.23  Systematizace pracovních míst
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13. Interpretace výsledků ve vztahu k hypotézám 

13.1 Ověřování hypotéz H1 a H2

H 1  - Všeobecné sestry vnímají registraci jako zbytečnou zátěž. 

H 2  - Registrace  je  lépe  hodnocena  mladšími  sestrami  a  sestrami  s vyšším  či  

vysokoškolským vzděláním. 

K těmto dvěma hypotézám se v dotazníku vztahují otázky č. 1, 2, 3, 14, 15, 

25 a 26.

Zavedení  registrace  považuje  59% účastníků výzkumu za  nutné  vzhledem 

k připojení ČR k EU a k regulaci ošetřovatelské profese, 37% považuje registraci za 

bezdůvodnou  a  pouze  4%  jí  pokládají  za  přínosnou.  Při  porovnávání  odpovědí 

jednotlivých skupin sester se procentuální zastoupení odpovědí výrazně nelišilo od 

celkového průměru (viz  tabulka č.7),  pouze v kategorii  sester  mladších 35 let  se 

středoškolským vzděláním zaměstnaných v nemocnici malého typu hodnotilo 60% 

sester  této  skupiny registraci  jako bezdůvodnou.  Výrazně  lépe než  celek  hodnotí 

zavedení  registrace  sestry  s vyšším  vzděláním  z nemocnic  malého  typu,  v této 

skupině jich 80% považuje registraci za potřebnou. 

Na  položené  otázky  týkající  se  vnímaných  výhod  a  nevýhod  registrace 

odpovídala jen polovina sester. Výhody registrace uvedlo 33% sester, ostatní žádné 

výhody  registrace  nevnímají.  Nejčastěji  uváděné  výhody  jsou  např.  povinnost 

celoživotního vzdělávání, přehled o vzdělávání sester, rozdělení kompetencí sester, 

práce bez odborného dohledu, větší nabídla školení, lepší možnost uznání kvalifikace 

v zahraničí  a  další.  Nevýhody  registrace  uvedla  více  než  polovina  (51,5%) 

dotázaných  sester.  Jako  největší  nevýhody  sestry  pociťují  časovou  a  finanční 

náročnost  celoživotního  vzdělávání,  „honbu  za  kredity“  –  tzn.  absolvování 

nepřínosných seminářů, znevýhodnění mladých sester a sester na mateřské dovolené 

atd. 

V dotazníkovém šetření sestry uvedly, že by celoživotní vzdělávání ověřovaly 

hodnocením  práce  sester  na  pracovišti  zaměstnavatelem,  praktickou  zkouškou, 

celorepublikovým testem podle  jednotlivých  odborností  nebo  pouze  dobrovolnou 



registrací.  V realizovaných  formách  vzdělávání  a  získávání  kreditů  dotázaným 

sestrám nejčastěji chybí: 

o specializační studium 

o vysokoškolské studium

o praktická forma nácviku méně obvyklých činností, nových postupů

o stáže v tuzemských i zahraničních nemocnicích 

o vzdělávání formou pravidelného odběru odborných časopisů

Z výše uvedených výsledků vyplývá, že sestry nechápou registraci zatím jako 

přínos, ale jako „nutné zlo“. Tento výsledek se odráží i ve faktu, kdy 10% účastníků 

výzkumu uvedlo, že jsou  pro ně podmínky registrace příliš zatěžující a uvažují o 

možnosti pracovat pod odborným dohledem. Z účastníků výzkumu 90% sice uvedlo, 

že  o  této  možnosti  neuvažují,  avšak  důvody rozhodnutí  nespočívají  ve výhodách 

registrace, ale ve snížení kompetencí a finančního ohodnocení. Polovina sester také 

uvádí, že je  zaměstnavatel informoval o nutnosti znovu získat osvědčení o výkonu 

povolání bez odborného dohledu po uplynutí prvního registračního cyklu a naopak 

36,5% sester uvedlo, že je o této skutečnosti zatím nikdo neinformoval a 12% sester 

ví  o   připravované  systematizace  pracovních  míst,  ale  zaměstnavatel  je  o  této 

skutečnosti zatím neinformoval.

Hypotéza H1 se potvrdila, protože sestry chápou registraci pouze jako nutný 

legislativní  požadavek  a  zatím v hodnocení  přínosu  registrace  převažují  vnímané 

nevýhody nad výhodami..

Hypotéza H2 se nepotvrdila.



13.2 Ověřování hypotéz H3 a H4

H 3  - Všeobecné sestry velkých nemocnic považují počet vzdělávacích akcí  

za dostatečný.

H 4  - Všeobecné  sestry  malých  nemocnic  považují  počet  vzdělávacích  akcí  za  

nedostatečný.

Hypotézy H3 a H4 jsou v dotazníku ověřovány otázkami č. 8, 9, 12, 17, 18 a 

24.

Z uvedených odpovědí vyplývá, že celkový počet všech vzdělávacích aktivit 

považuje  56,5%  sester  za  dostatečný  a   43,5%  sester  za  nízký.  Porovnáme-  li 

odpovědi sester podle velikosti nemocnic, ve kterých pracují, zjistíme, že v malých 

nemocnicích hodnotí  58,5% sester  nabídku akcí  jako dostačující  41% sester  jako 

nízkou.  Ve skupině sester z velkých nemocnic jich 31,5% (36) označilo nabízené 

vzdělávací  aktivity  jako  nedostačující,  68,5%  sester  považuje  množství  akcí  za 

přiměřené. 

Nabídku  vzdělávacích  akcí  ve  své  specializaci  považuje  za  nedostatečnou 

51,5% sester, 48,5% sester nabídku hodnotí jako dostačující. Pouze jeden účastník 

výzkumu uvedl,  že je  nabídka specializovaných školení  nadbytečná.  Z porovnání 

odpovědí tříděných dle velikosti nemocnic vyplývá, že v malých nemocnicích jako 

nízkou hodnotí současnou nabídku vzdělávacích aktivit ve svém oboru 38,5% sester 

a pro 61,5% sester je nabídka dostatečná. V nemocnicích velkého typu hodnotí 63% 

sester současnou nabídku vzdělávacích aktivit ve svém oboru jako nedostatečnou, 

36% sester jako adekvátní poptávce a 1 (1%) sestra jako nadbytečnou. 

Ve  všech  nemocnicích,  kde  probíhal  výzkum,  se  konají  vzdělávací  akce 

ohodnocené  kreditními  body.  Každá  nemocnice  pořádá  průměrně  10  ústavních 

seminářů ročně a sestry preferují získávání kreditů na těchto akcích. Sestry na svém 

pracovišti mohou v průběhu jednoho roku získat nejčastěji 6 až 20 kreditů. Okolo 

30% dotazovaných  sester  získalo  všechny své  kreditní  body za  pasivní  účast  na 

seminářích pořádaných zaměstnavatelem. 

Hypotéza  H3  se   potvrdila  částečně,  protože  sestry  z velkých  nemocnic 

hodnotí počet všech  vzdělávacích akcí za přiměřený, ale v oboru své specializace 

ohodnotily nabídku vzdělávacích aktivit za nedostačující.

Hypotéza H4 se nepotvrdila.



13.3 Ověřování hypotézy H5

H 5  - Všeobecné  sestry  absolvují  aktivity  spojené  s celoživotním vzděláváním ve  

svém volnu a bez finanční účasti zaměstnavatele.

K páté hypotéze se v dotazníku vztahují otázky č. 13, 16, 19, 20, 21, 22  a 23. 

Z odpovědí  na  dané  otázky  vyplývá,  že  98%  dotázaných  sester  se 

vzdělávacích  aktivit  účastní  ve  svém  osobním  volnu  mezi  službami.  Poplatky 

spojené s celoživotním vzděláváním si 83,5% dotázaných sester  hradí z vlastních 

finančních  zdrojů,  přestože  je  podle  zákona 96/2004 Sb.  považováno  celoživotní 

vzdělávání za prohlubování kvalifikace.  Podle Zákoníku práce se účast na školení či 

jiných formách přípravy nebo na studiu za účelem prohloubení kvalifikace považuje 

za výkon práce, za který přísluší zaměstnanci mzda nebo plat. Náklady vynaložené 

na prohlubování kvalifikace hradí zaměstnavatel. Požaduje-li zaměstnanec, aby mohl 

absolvovat  prohlubování  kvalifikace  ve  finančně  náročnější  formě,  může  se  na 

nákladech prohlubování kvalifikace podílet. 

Vypočítáním  aritmetického  průměru  bylo  zjištěno,  že  sestry  za  získání 

1 kreditního bodu zaplatí průměrně 210,- Kč. Přičemž se ukázalo, že sestry z malých 

nemocni zaplatí za 1 kreditní bod 235,- Kč a sestry z velkých nemocnic zaplatí jen 

182,- Kč.

Při výběru vzdělávací akce hraje pro účastníky výzkumu největší roli  počet 

kreditů,  kterými  je  akce  ohodnocena,  dále  pak  dostupnost  a  cena  akce.  Až  na 

předposledním místě se umístil obsah akce. Nejmenší roli při výběru hraje časová 

náročnost akce.  S touto škálou výběru akcí koresponduje skutečnost, že 51,5% sester 

hodnotí  získání  potřebných  kreditních  bodů  jako  největší  přínos  absolvovaných 

vzdělávacích akcí. Informace o školeních sestry nejčastěji získávají od svých kolegů 

(35%) a nadřízených (33%). Čtvrtina (24,5%) sester využívá možnosti vzdělávacích 

kurzů formou  e-learningu.

Hypotéza H5 se potvrdila.

 



13.4 Ověřování hypotézy H6

H 6  - Všeobecné sestry vnímají kreditní hodnocení vzdělávacích aktivit za nízké. 

Hypotézu H6 v dotazníku prokazují otázky č. 4, 5, 6, 7, 10 a 11. 

Z odpovědí  je  zřejmé,  že  68%  sester  považuje  v současné  době  platný 

kreditní  systém  za  nízký  a  v  korelaci  s tímto  faktem  by  sestry  jednotlivým 

vzdělávacím aktivitám přidělily přibližně dvojnásobný počet kreditních bodů, než 

dnes platný systém (viz tabulka č.11).  Současně by 49,5% dotázaných sester snížilo 

hranici kreditních bodů nutnou pro obnovení nebo získání registrace na 30 kreditů za 

6 let. 

Přestože sestry považují  kreditní systém za nízký a snížily by počet nutných 

kreditů  na  30,  uvádí  více  než  polovina  (53%)  z nich,  že  získání  současných  40 

kreditních  bodů  v průběhu  šestiletého  registračního  cyklu  je  pro  ně  reálný 

požadavek.   Šestileté  období  hodnotí  51,5% jako přiměřenou délku registračního 

cyklu,  pro  48,5%  je  šestileté  období  krátké.  Na posuzování  délky  registračního 

období nemá vliv věk, vzdělání ani velikost zaměstnávající nemocnice respondentů. 

Za ideální délku registračního cyklu označila více než polovina (51,5%) respondentů 

období 10 let. 

Hypotéza H6 se potvrdila.



14. Diskuze

Regulace ošetřovatelské profese s registrací a povinným celoživotním vzděláváním 

vyvolala v řadách sester vlnu nespokojenosti.  Ostatně každá změna  zažitého řádu 

vzbuzuje pochybnosti a obavy o budoucnost. Tato diplomová práce se snaží zachytit 

postoje  sester  k zavedenému  systému  registrace.  V dílčích  cílech  se  výzkum 

orientoval  na  problematiku  délky  registračního  období,  výhody  a  nevýhody 

registrace, ohodnocení vzdělávacích aktivit kreditními body a na formy vzdělávání.

V průběhu výzkumného šetření bylo dohromady rozdáno 300 dotazníků. Návratnost 

dotazníků, které byly použity při zpracovávání výsledků byla 72,5%, celkem tedy 

218  dotazníků.  Dotazníky  byly  distribuovány na  různá  oddělení  devíti  nemocnic 

s pomocí  vrchních  nebo  staničních  sester.  Vyplnění  rozdaných  dotazníků  trvalo 

průměrně 3 týdny. Přestože návratnost dotazníků byla poměrně vysoká setkala jsem 

se při sběru dat často s negativním postojem sester k dané problematice a kritikou 

povinné registrace a kreditního systému. Staniční sestry přiznávaly, že musely sestry 

k vyplnění  dotazníků  i  několikrát  vybízet,  čímž  mi  pomohly  k větší  návratnosti 

dotazníků.  Myslím  si,  že  i  prodleva  ve  vyplňování  dotazníků  vyjadřuje  spíše 

odmítavý postoj sester k registraci.

Výzkumný vzorek byl z 95% tvořen ženami, což odpovídá většinovému zastoupení 

žen v ošetřovatelské profesi. Průměrný věk všech respondentů byl 30 let. Typickou 

sestrou souboru je sestra ve věku 20 až 35 let se středoškolským vzděláním pracující 

v „malé“ nemocnici nebo s vyšším stupněm vzdělání pracující ve „velké“ nemocnici. 

Z ostatních faktografických údajů je třeba upozornit na vztah dobrovolné registrace u 

ČAS a registrace sester dle zákona č. 96/2004 Sb. Dobrovolně registrováno u ČAS 

bylo 48 dotázaných sester, což je 22% ze všech dotázaných. Dobrovolná registrace 

ovlivnila  termín  povinné  registrace.  V roce  2004  bylo  povinně  registrováno  33 

dotázaných sester, z tohoto množství bylo 27 sester, což je téměř 82%, dobrovolně 

registrováno u ČAS. Zbývajících 15 sester získalo osvědčení k výkonu povolání bez 

odborného dohledu v roce 2005. Tento stav ukazuje na skutečnost, že sestry, které 

měly o vzdělávání a profesionální rozvoj zájem již před platností zákona č. 96/2004 

Sb.,  přistupují  k registračním  požadavkům   aktivněji  než  sestry,  které  nebyly 

dobrovolně registrované v ČAS.



Při ověřování hypotéz H1 a H2 bylo zjištěno, že 37% sester považuje registraci za 

bezdůvodnou, 59% za nutnou z důvodu regulace ošetřovatelské profese a pouze 4% 

považují registraci za přínos. Uvedeme-li do souvislosti k těmto odpovědím i nízkou 

odezvu na otázku zjišťující výhody registrace, je zřejmé, že sestry považují registraci 

pouze za nutnost. Nejčastěji uváděné nevýhody registrace vystihují obavy sester, že 

vzdělávání  bude  náročné  z časového  i  finančního  hlediska  vzhledem k  poměrně 

přísným  podmínkám,  které  byly  zákonem  stanoveny  pro  samostatný  výkon 

zdravotnického povolání. Z odpovědí na otázku č. 25, která zjišťuje, zda je pro sestry 

získávání  kreditních  bodů natolik  zatěžující,  že  uvažují  o  možnosti  pracovat  pod 

odborným dohledem, je patrné, že si sestry uvědomují skutečnost, že registrace podle 

zákona  č.  96/2004  je  vlastně  dobrovolná  a  slouží  k rozdělení  kompetencí 

zdravotnických pracovníků.  Přestože si sestry možnost volby uvědomují, téměř 90% 

z nich o výkonu povolání pod odborným dohledem neuvažuje, především z důvodu 

snížení  platu  a  omezení  kompetencí.  Možná  i  to  je  důvod,  proč  sestry  vnímají 

registraci jako znevýhodňující.

Ověřování hypotéz H3 a H4 ukázalo, že sestry považují počet vzdělávacích akcí za 

dostatečný. Jen nabídku vzdělávacích akcí ve své specializaci považuje za nízkou 

51,5% sester z velkých nemocnic. Myslím si, že rozdíl v jednotlivých skupinách je 

způsoben  větší  specializovanou  odborností  sester  pracujících  ve  velkých 

nemocnicích  oproti  sestrám  z malých  nemocnic.  Pokud  by  měla  být  splněna 

podmínka, aby se sestry vzdělávaly hlavně ve svém oboru, tak jsem přesvědčena, že 

pro  sestry pracující  v určitých  oborech  je  získání  40  kreditů  nereálné.  Například 

v oborech  jako  je  otorhinolaryngologie  je  nedostatek  vzdělávacích  seminářů.  Na 

druhou stranu je  potřeba si  uvědomit,  že  smyslem celoživotního vzdělávání  není 

získávat úzce specializované odborníky, ale flexibilní, dobře připravené sestry, které 

jsou kompetentní a schopné pracovat v multidisciplinárních souvislostech. 

Překvapilo  mě,  že  37%  sester  z malých  nemocnic  využívá  možnosti  vzdělávání 

formou e-learningu oproti  13% sester z velkých nemocnic.  Toto zjištění potvrzuje 

správnost a potřebnost nových forem vzdělávání dostupných z jakéhokoliv místa a 

v jakékoliv denní době. Rozdíl ve využívání e-learningové formy vzdělávání u sester 

z velkých  a  malých  nemocnic  je,  dle  mého  názoru,  způsoben  vyšší  nabídkou 

seminářů  ve  velkých  nemocnicích.  Sestry  z malých  nemocnic  se  snaží  splnit 

podmínku celoživotního vzdělávání s co nejmenšími časovými a finančními náklady, 

což jim umožňuje právě e-learning. 



Příznivou informací  také je,  že se dnes ve všech nemocnicích,  kde byl  prováděn 

výzkum, konají vzdělávací akce, ačkoliv vím z vlastní zkušenosti, že to ještě před 

rokem  v malých  nemocnicích  nebylo  zcela  běžné.  Každá  nemocnice  pořádá 

průměrně 10 ústavních seminářů ročně a sestry preferují získávání kreditů na těchto 

akcích. Sestry na svém pracovišti mohou v průběhu jednoho roku získat nejčastěji 6 

až  20  kreditů.  Toto  množství  jim  umožňuje  získat  požadovaných  40  kreditů  v 

„domácím prostředí“.  Ústavní semináře jsou také vhodnou příležitostí  pro aktivní 

účast sester na vzdělávacích aktivitách.

Ověřování hypotézy H5 potvrdilo domněnku, že sestry absolvují vzdělávací aktivity 

v osobním volnu a 83,5% sester  si  hradí finanční náklady na vzdělání z vlastních 

finančních  zdrojů.  Účastníci  výzkumného  šetření  uvádí,  že  za  získání  jednoho 

kreditního bodu zaplatí průměrně 210,- Kč. Nejsem si jistá, že všechny sestry do 

uváděné částky, kromě poplatku za vzdělávací akci, započítaly i náklady  na dopravu, 

stravu a případné ubytování. 

Finanční nákladnost celoživotního vzdělávání podporuje i fakt, že sestry nejčastěji 

absolvují  vzdělávací  akce  v místě  svého  pracoviště,  která  je  nejméně  finančně  i 

časově  náročnou  variantou  získávání  potřebných  kreditních  bodů.  Nepříznivým 

zjištěním  je,  že  sestry  se  při  výběru  vzdělávacích  akcí  rozhodují  podle  počtu 

získaných kreditů, dostupnosti a až na čtvrtém místě podle obsahu vzdělávací akce. 

Podobnou  otázku  o  výběru  vzdělávacích  akcí  měla  studentka  1.LF  UK  Andrea 

Dvořáková ve  své  diplomové práci  z roku 2006 s názvem  Celoživotní  vzdělávání  

sester  a  porodních  asistentek  v nemocnicích  Karlovarského  kraje.  Ve  své  práci 

dospěla k rozdílnému zjištění. V 55% případů se respondentky z Karlovarského kraje 

před rokem rozhodovaly na prvním místě podle obsahu akce.(1) Otázkou zůstává zda 

tento rozdíl je způsoben lokalitou prováděného výzkumu nebo časovým odstupem. 

Podle mého názoru je tento rozdíl způsoben přesunem zájmu sester o nové informace 

k pouhému plnění legislativních požadavků z obavy, aby zavčas splnily podmínky 

k výkonu povolání bez odborného dohledu.  

Podle výše uvedeného výzkumu studentky Andrey Dvořákové můžeme porovnat i 

otázku vztahující  se  ke způsobům získávání  informací  o  vzdělávacích aktivitách. 

Z obou diplomových pracích vyplývá, že sestry jako zdroj informací o vzdělávacích 

aktivitách nejčastěji využívají nadřízené sestry nebo spolupracovníky. Toto zjištění 

zvyšuje význam pozitivní motivace k celoživotnímu vzdělávaní ze strany staničních, 



vrchních a hlavních sester.  Z porovnání výsledků je z ročního odstupu obou prací 

zřejmý posun k většímu využívání internetu jako zdroje informací. 

Výzkumné šetření provedené v rámci této diplomové práce si neklade za cíl vytvořit 

novou vyhlášku o kreditním hodnocení vzdělávacích aktivit, protože je provedeno na 

vzorku sester, který nemůžeme považovat za statisticky reprezentativní. Přesto by se 

některé zjištěné údaje vztahující se k hypotéze H6 mohly stát inspirací pro změny 

v kreditním ohodnocení vzdělávacích akcí nebo podkladem pro další zkoumání. Ve 

vztahu k podmínkám registrace 51,5% účastníků výzkumu považuje 10 let za ideální 

délku jednoho registračního období. Pouze 19% hodnotí jako nejvhodnější stávající 

šestileté  období.  Přestože  se  polovina  sester  vyjádřila  k prodloužení  registračního 

období na 10 let, považuje stejné množství dotázaných sester získání 40 kreditních 

bodů  v průběhu  šesti  let  za  reálný  požadavek.  V rozporu  s tímto  zjištěním  jsou 

odpovědi na otázku č. 7, ve které 49,5% sester uvedlo, že by snížily požadavek na 

získané kreditní body za šestileté období na 30 kreditů. Na stejnou otázku 34,5% 

sester  odpovědělo,  že  by  ponechalo  požadavek  současných  40  kreditů.  Je 

pravděpodobné,  že  v kombinaci  těchto  otázek  polovina  sester  nejčastěji  volila 

odpovědi v seskupení - desetileté registrační období, získání 30 kreditů za 6 let a 

současných 40 kreditů považují  za náročný požadavek.  A naopak druhá polovina 

dotázaných sester  by určila  kratší  než desetileté  registrační  období,  ponechala by 

požadavek  na  získání  40  kreditů,  protože  tento  požadavek  hodnotí  jako  reálný. 

Myslím si,  že z uvedených údajů  je  zřejmé,  že sestry nejsou příliš  spokojeny se 

stávajícím kreditním systémem a uvítaly by mírnější podmínky registrace.



15. Závěr

Diplomová práce se zabývá problematikou registrace sester a s ní spojeným 

celoživotním  vzděláváním  a  kreditním  ohodnocením  vzdělávacích  aktivit.  Cílem 

práce  bylo  shrnout  podmínky  získávání  osvědčení  k  výkonu  zdravotnického 

povolání, porovnat systém registrace a celoživotního vzdělávání sester v zahraničí a 

v ČR.  Empirická část této práce je zaměřena na názory sester na zavedení registrace, 

nabídku  vzdělávacích  akcí,  kreditní  systém a  stávající  podmínky na  pracovištích 

podporující  celoživotní  vzdělávání  sester.  Definované cíle  výzkumného šetření  se 

staly podkladem pro stanovení následujících šesti hypotéz.

H 1  - Všeobecné sestry vnímají registraci jako zbytečnou zátěž 

H 2  - Registrace  je  lépe  hodnocena  mladšími  sestrami  a  sestrami  s vyšším  či 

vysokoškolským vzděláním. 

H 3  - Všeobecné sestry velkých nemocnic považují počet vzdělávacích akcí 

za dostatečný.

H 4  - Všeobecné  sestry  malých  nemocnic  považují  počet  vzdělávacích  akcí  za 

nedostatečný.

H 5  - Všeobecné sestry absolvují aktivity spojené s celoživotním vzděláváním ve 

svém volnu a bez finanční účasti zaměstnavatele.

H 6  - Všeobecné sestry vnímají kreditní hodnocení vzdělávacích aktivit za nízké. 

K ověření hypotéz byl použit  nestandardizovaný dotazník. Dotazník vlastní 

konstrukce se skládal z 26 otázek. V dotazníku jsou kombinovány otázky s možností 

volné odpovědi a otázky polouzavřeného typu. 

Cílovou skupinou výzkumu byly všeobecné sestry všech oborů. Ve výzkumu 

bylo  hodnoceno  celkem  218  dotazníků  vyplněných  všeobecnými  sestrami 

pracujícími v 9 nemocnicích v 6 městech České republiky.  Výzkumný vzorek byl 

dále  členěn  na  skupiny  podle  zjištěných  faktografických  údajů.  Pro  potřebu 

ověřování  stanovených  hypotéz  byli  respondenti  rozděleni  podle  věku,  stupně 

dosaženého vzdělání a velikosti nemocnice ve které pracují. 

Výzkumné šetření potvrdilo tři stanovené hypotézy, jednu pouze částečně a 

dvě stanovené hypotézy byly výzkumem vyvráceny.  



Hypotéza  H1  se  potvrdila,  sestry  chápou  registraci  pouze  jako  nutný 

legislativní  požadavek  V  hodnocení  přínosu  registrace  zatím  převažují  vnímané 

nevýhody nad výhodami.

Hypotéza H2 se nepotvrdila, nebyl zjištěn významný vliv věku a dosaženého 

vzdělání sester na hodnocení registrace. 

Hypotéza  H3  se   potvrdila  částečně,  protože  sestry  z velkých  nemocnic 

hodnotí počet všech  vzdělávacích akcí za přiměřený, ale v oboru své specializace 

ohodnotily nabídku vzdělávacích aktivit za nedostačující.

Hypotéza H4 se nepotvrdila, sestry pracující v malých nemocnicích považují 

nabídku vzdělávacích akcí za dostatečnou.

Hypotéza  H5  se  potvrdila, sestry  absolvují  vzdělávací  aktivity  ve  svém 

osobním volnu a 83,5% dotázaných sester si hradí poplatky spojené s celoživotním 

vzděláváním bez finanční účasti zaměstnavatele.

Hypotéza  H6 se  potvrdila, všeobecné  sestry považují  dnes  platný  kreditní 

systém za nízký a v korelaci s tímto faktem sestry ohodnocují jednotlivé vzdělávací 

aktivity přibližně dvojnásobným počtem kreditních bodů, než dnes platný systém.

Uplynulo přechodné období a zákon 96/2004 Sb. platí v plném rozsahu již 

rok a  je  zřejmé,  že sestry změny,  které tento zákon přinesl,  stále  nehodnotí  jako 

přínosné, ale jako zbytečně zatěžující.  Teprve čas ukáže zda povinnost celoživotního 

vzdělávání  a  nastavené  podmínky  k získání  osvědčení  k výkonu  zdravotnického 

povolání  bez  odborného  dohledu  byly  správnou  volbou.  Prozatím z výzkumného 

šetření v rámci této diplomové práce vyplývá, že sestry považují současné požadavky 

za nepřiměřené a kreditní ohodnocení vzdělávacích aktivit za nízké. Ve snaze splnit 

dané podmínky se sestry při výběru vzdělávacích akcí rozhodují  více podle počtu 

získaných kreditních bodů a finanční náročnosti  akce než podle obsahu.  Sestry si 

uvědomují  nutnost  vzdělávání  v rychle se rozvíjejícím oboru,  kterým bezpochyby 

zdravotnictví je, ale upřednostnily by dobrovolnou formu vzdělávání. Dojem sester, 

že je vzdělávání vymáháno, není zajisté ideální stav a nemotivuje sestry k vnímání 

kladů registrace.  Otázkou zůstává,  kdy sestry začnou chápat  registraci  nejen jako 

nutný  legislativní  požadavek,  ale  jako  uznání  samostatné  profese  a  příležitost 

k aktivní ošetřovatelské péči a větším kompetencím. 

Přestože ještě neuplynulo první registrační období můžeme závěrem shrnout, 

že bude nezbytné přistoupit k legislativním úpravám stávajících předpisů, především 

kreditního ohodnocení aktivit celoživotního vzdělávání. Změny jsou nevyhnutelné, 



pokud  nechceme,  aby  se  záměr  poskytování  kvalitní  péče  dostatečně 

kvalifikovanými  a  vzdělanými  sestrami  nezměnil  v řadách  sester  pouze  v plnění 

zákonných  požadavků  a  „honbu  za  kreditními  body“.  Měl  by  se  zmírnit  nejen 

kreditní  systém,  ale  i  zjednodušit  formuláře  vztahující  se  k vydání  osvědčení, 

k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, které sestry považují za 

příliš složité. Do novely vyhlášky o kreditním systému bude potřeba začlenit i nové 

formy vzdělávání jako je e-learning, jehož uvedení do praxe se setkalo s kladnou 

odezvou a je sestrami hojně využíván.  Za úvahu jistě stojí i vytvoření podobného 

systému celoživotního vzdělávání pro sestry i pro lékaře, nebo alespoň rozpracovat 

jejich návaznost při pořádání společných vzdělávacích akcí pro lékařské a nelékařské 

profese. 

Věřím, že budoucí legislativní změny přispějí  i  ke změně názorů sester na 

registraci a sestry si  uvědomí, že je systém registrace nechce znevýhodňovat, ale 

bude naopak přispívat k profesnímu růstu a zvýšení prestiže povolání všeobecných 

sester. 
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