
 

 

Příloha č. 1  

 

XY 

Náměstkyně pro ošetřovatelskou péči 

Zdravotnické zařízení 

 

Věc: Žádost o umožnění výzkumného šetření 

 

Vážená paní náměstkyně,  

obracím se na Vás s žádostí o umožnění výzkumného šetření na oddělení …Jmenuji se Miluše 

Trojáková a jsem studentkou 2. ročníku navazujícího magisterského studia studijního programu 

Specializace ve zdravotnictví, obor Intenzivní péče na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. 

Z důvodu řádného ukončení studia na této fakultě je nutné zpracování závěrečné diplomové práce, 

pro kterou jsem si zvolila téma: „Motivační a demotivační faktory pro setrvání na pracovišti 

intenzivní péče v profesi sestry“. Vedoucím práce je p. Mgr. Jana Heczková, Ph.D. 

(jana.heczkova@lf1.cuni.cz). 

Z tohoto důvodu se na Vás obracím s žádostí o umožnění sběru dat na oddělení …, kde bych ráda 

prostřednictvím hloubkových polostrukturovaných rozhovorů provedla kvalitativní výzkumné 

šetření. Účastníky tohoto šetření by byly sestry tohoto pracoviště. Jejich účast by byla dobrovolná 

na základě potvrzení písemného souhlas s tímto šetřením, který přikládám k nahlédnutí.  

Pro umožnění podrobné analýzy by byl během rozhovoru pořízen zvukový záznam. Rozhovory 

by byly následně přepsány a podrobeny analýze. S veškerými daty bude zacházeno v souladu 

se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Data budou plně anonymizována 

a publikována pouze bez možnosti identifikace osoby, která rozhovor poskytla. V závěrečné 

výzkumné zprávě budou použity pouze ty informace, které se vážou k výzkumnému tématu. 

Za pomoci výzkumného šetření bych ráda identifikovala a analyzovala motivační a demotivační 

faktory vztahující se k výkonu profese všeobecné sestry na konkrétním pracovišti. Šetření může 

přinést poznatky, které využije nejenom samotné pracoviště, ale může poskytnout důležité 

informace i pro vedení zdravotnického zařízení. Výsledky výzkumu mohou pomoci při hledání 

možnosti, jak přispět ke zlepšení situace na pracovišti a udržet či zvýšit kvalitu a bezpečnost 

ošetřovatelské péče. 

 

 



 

 

Děkuji za zvážení žádosti, 

s pozdravem  

 

V ……. dne 20. 07. 2019               Bc. Miluše Trojáková 

 

Oddělení: 

Tel.:  

E-mail:   

  



 

 

Příloha č. 2  

Informovaný souhlas 

Motivační a demotivační faktory pro setrvání na pracovišti intenzivní péče 

v profesi sestry 

Milá kolegyně / Milý kolego, 

ráda bych Vás tímto požádala o spolupráci na výzkumném šetření na téma „Motivační 

a demotivační faktory pro setrvání na pracovišti intenzivní péče v profesi sestry.“ Na základě dat 

získaných tímto výzkumným šetřením se pokusím identifikovat a analyzovat motivační 

a demotivační faktory vztahující se k výkonu profese všeobecné sestry. 

Vaše účast v šetření je zcela dobrovolná a spočívá v poskytnutí rozhovoru na výše uvedené téma. 

Pro umožnění podrobné analýzy bude během rozhovoru pořízen audiozáznam, který bude následně 

přepsán a podroben kvalitativní analýze. Veškerá data budou plně anonymizována a publikována 

pouze bez možnosti identifikace osoby, která rozhovor poskytla. S veškerými daty bude zacházeno 

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR). 

o Souhlasím s účastí v tomto šetření, o jehož účelu jsem byl/a informován/a. 

 

o Rozumím, že má účast je dobrovolná a že mám právo ze šetření kdykoli odstoupit. 

 

o Rozumím, že veškeré informace jsou přísně důvěrné. 

 

o Rozumím, že poskytnuté informace a závěry tohoto šetření budou za účelem publikováni 

plně anonymizovány. 

 

o Souhlasím s pořízením zvukové nahrávky rozhovoru. 

Jméno účastníka: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Vzdělání: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Délka praxe: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

z toho na pracovišti IM: …………………………………………………………………………………………………… 

   z toho na současném pracovišti: ………………………………………………………………………………………… 

  

………………………………………                                                                              ………………………………………     

Podpis výzkumníka                                                                                          Podpis účastníka 



 

 

Příloha č. 3 

Kategorie a podkategorie motivačních a demotivačních faktorů v profesi sestry 

 

  
Vztah 

k profesi 

Naplnění, 

smysluplnost 

Mezilidské 

vztahy 

Autonomie 

Vedoucí 

pracovníci 

Společenská 

prestiž 

Společenské 

ocenění 

Společenská 

nedoceněnost 

Kategorie 

pacientů 

Změna 

pracoviště 

Vztah s lékaři Spolupráce Vztah se 

sestrami 

Konflikty 

Změna v čase 

Rovnost 

Spolupráce 

Ocenění 

Důvěra lékařů Naslouchání 

Adaptační 

proces 
Styl vedení 

Topmanagement 

Vedení procesu 

Výběr školitele 

Finanční 

ohodnocení 

sester 

Provoz 

oddělení 

Přístup 

vedoucích 

Řešení chyb 

Kontrola sester 

Uznání sester 

Řešení 

konfliktů 

Jednání 

Představa 

Podpora 

Respekt 

Nestrannost 

Hodnocení dle 

preferencí 

Osobní 

ohodnocení 



 

 

  

Účast na 

nemocničních 

záležitostech 

Kvalita péče 

Finanční 

ohodnocení 

Pracovní 

zátěž 

Mezioborová 

spolupráce 

Ošetřovatelská 

péče 

Mezi pracovišti 

Sestry 

Lékaři 

Rivalita 

Komunikace 

Přístup konziliáře 

Různorodost 

Benefity Mzda 

Představa o 

benefitech Nedostačující 

Dostačující Nedostatek  

Vybavení 

pracoviště 

Personální 

obsazení 

Léčba pacientů 

Ošetřovatelská 

péče Kvalifikovaní pracovníci 

Uspokojivé 

Standardy 

Kvalita 

ošetřovatelské 

péče 

Dostatek 

pomůcek 

Nedostatek 

pomůcek Ordinace Časová prodleva 

Přehodnocení 

léčby 

Legislativa 

Přání pacienta 

Změna terapie 

Specializovaná 

péče 

Následná 

péče 

Oprava, doplnění 

ordinace 

Dle manuálu 

Dostupnost léčiv 

Vzdělávání Seberealizace 

Efektivita 

Využití 

zkušeností, 

kvalifikace 

Nedostatečná nabídka 

Studium 

Semináře, 

kongresy 

Zájem 

Rizikové 

faktory 

Fyzické problémy 

Psychické 

problémy 
Nepřetržitý 

provoz 
Přestávky 

Časová tíseň 

Napadení 

pacientem 

Kolektiv 

Umírání, utrpení 

Bezradnost, 

smutek 

Vyrovnávání 



 

 

Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta 

Kateřinská 32, Praha 2 

Prohlášení zájemce o nahlédnutí do závěrečné práce absolventa studijního programu 

uskutečňovaného na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. 

Jsem si vědom/a, že závěrečná práce je autorským dílem a že informace získané nahlédnutím do 

zpřístupněné závěrečné práce nemohou být použity k výdělečným účelům, ani nemohou být 

vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. 

Byl/a jsem seznámen/a se skutečností, že si mohu pořizovat výpisy, opisy nebo kopie závěrečné 

práce, jsem však povinen/a s nimi nakládat jako s autorským dílem a zachovávat pravidla uvedená 

v předchozím odstavci. 

Příjmení, jméno  

(hůlkovým písmem) 

číslo dokladu totožnosti 

vypůjčitele  

(např. OP, cestovní pas) 

Signatura 

závěrečné práce 

Datum Podpis 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 


