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ABSTRAKT 

Problematika fluktuace sester ve zdravotnických zařízení není jen soudobým problémem 

v České republice. Předpokládá se zvyšování poptávky po pracovní síle sester ve stárnoucí 

populaci. Je pravděpodobné, že v budoucnu bude nedostatek sester přetrvávat nebo se 

dokonce prohloubí (i s ohledem na stárnutí sester samotných), pokud nebudou přijata 

patřičná opatření (Simoens et al., 2005). Práce se zabývá rozhodnutím o změně pracoviště 

nelékařského zdravotnického personálu — všeobecných zdravotních sester, praktických 

sester, porodních asistentek a zdravotnických záchranářů v rámci jednoho zdravotnického 

zařízení. Analyzuje důvody, které vedou sestry ke změně pracoviště. 

Byl proveden výzkum kvantitativní metodou — formou dotazníkového šetření. Šetření 

probíhalo v období na přelomu ledna a února 2020 ve zvoleném zdravotnickém zařízení 

v České republice. Bylo distribuováno celkem 701 dotazníků, a to na všechna lůžková 

oddělení, ambulance a na jednotky intenzivní péče. Dotazníkové šetření se týkalo 

nelékařského zdravotnického personálu. Byla provedena statistická analýza výsledků pro 

sledování rozdílů v rozhodnutí o změně pracoviště podle různých charakteristik a výpovědí 

respondentů je využit Mann-Whitney U Test. 

Ke zpracování bylo použito 415 vyplněných dotazníků. O změně pracoviště uvažuje 61/415 

(14,7 %) dotázaných, nejčastěji se jedná o všeobecné sestry v počtu 41/336 (12,2 %). 

Výsledky provedeného výzkumu ukazují, že významným faktorem pro změnu pracoviště je 

interpersonální komunikace na pracovišti, a to nelékařských pracovníků mezi sebou, 

zejména pak hraje významnou roli vzájemná komunikace mezi lékaři. Dalšími faktory jsou 

ty, které se týkají organizace práce, zdravotního a psychického stavu. Co rozhodně 

neovlivňuje rozhodnutí o změně pracoviště, jsou benefity a finanční ohodnocení 

zaměstnanců. 

Práce objasňuje, které faktory jsou významné pro změnu nebo odchod z pracoviště 

zdravotnických pracovníků v tomto zdravotnickém zařízení. Zamýšlená změna pracoviště 

nelékařského zdravotnického personálu není zanedbatelná. Je nutné se tímto zjištěním 

zabývat na úrovni vedoucích pracovníků a managementu zdravotnického zařízení, hledat 

možnosti zamezení odchodů těchto klíčových zaměstnanců a provádět další výzkumy 

zabývající se touto problematikou. 

klíčová slova: odchody sester, změna pracoviště, všeobecná sestra, nedostatek sester, 

profese sestra, migrace personálu 



ABSTRACT  

The fluctuation of nursing staff in the medical facilities is not just current problem in the 

Czech Republic. Aging population will present higher demand for number of nursing staff. 

It is assumed that the insufficient number of nursing staff will remain and even rise (also 

due to aging of the staff) if appropriate actions are not taken (Simoens et al., 2005). This 

thesis discusses the decision to migrate amongst the nursing staff – general nurses, 

practical nurses, midwives, and emergency paramedics within the medical facility. It 

analyses the reasons for changing their workplace.  

The investigation was executed using the questionnaire method. It was conducted in 

January and February of 2020 in the selected medical facility in the Czech Republic. Total 

of 701 questionnaires were distributed to all inpatient wards, outpatient departments and 

intensive care units. The investigation targeted nursing medical staff. A statistical analysis 

of the results was performed Mann-Whitney U test was used to monitor the differences 

for decision to migrate based on various characteristics and responses.  

Total of 415 completed questionnaires were analysed in this investigation. 61/415 (14.7 %) 

responders consider the change of workplace. The most common nursing staff members 

to consider the change were general nurses 41/336 (12.2 %). The results of study showed 

that the significant factor for considering the change of workplace was communication 

among the nursing staff at the workplace and communication between doctors is very 

significant. Further factors were work-flow management, health and mental status. The 

decision to migrate is however not affected by financial or other benefits.  

Thesis clarifies which factors are significant for decision to migrate or leave workplace in 

case of nursing staff in this particular medical facility. Consideration to change workplace 

among the nursing staff is not negligible. Chief officers and management of the medical 

facility should investigate this issue and seek possibilities to prevent migration of those key 

employees as well as conduct further investigations dealing with this issue. 

keywords: fluctuation in nursing, workplace change, general nurse, shortage of nurses, 

nursing profession, staff migration 
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1. Úvod  

Problematika fluktuace sester ve zdravotnických zařízení není jen soudobým problémem 

v České republice. Předpokládá se zvyšování poptávky po pracovní síle sester ve stárnoucí 

populaci, je tedy pravděpodobné, že v budoucnu bude nedostatek sester přetrvávat nebo 

dokonce naroste (i s ohledem na stárnutí sester samotných), pokud nebudou přijata 

patřičná opatření (Simoens et al., 2005). „Poptávku po pracovnících ve sféře péče o zdraví 

podmiňují rovněž takové faktory, jako je zdraví obyvatelstva, délka a kvalita života, 

informovanost obyvatel, státní politika distribuce zdrojů ve zdravotnictví“ (Gladkij et al., 

2003, s. 210). Samotné rozhodnutí pracovníka o změně pracoviště je dlouhodobý proces, 

který může trvat různě dlouhé období, než se zaměstnanec rozhodne k odchodu, pokud tak 

vůbec učiní (Branham, 2009). Přestože bylo publikováno již velké množství prací na téma 

odchodu sester, což může vyvolat dojem, že je téma dostatečně nasycené, nové poznatky 

ukazují, že jsou velké rezervy ve zjištěních o migraci v ošetřovatelství (Halter et al., 

2017). Trvalý pokles spokojenosti sester při práci v posledních dvou desetiletích může být 

způsoben mnoha reformami a souvisejícími politickými změnami, které obecně sestry 

znevýhodňovaly. Mezi faktory, které přispívají k poklesu spokojenosti s prací, patří nižší plat 

a zejména náročné pracovní prostředí (Alameddine et al., 2015). Jedná se o skutečnosti, 

které byly opomíjeny, ale dostávají se v současnosti do hledáčku odpovědných pracovníků 

(Alameddine et al., 2015). Výzkumní pracovníci ve zdravotnictví, manažeři, veřejní činitelé 

a politici by měli analyzovat příčiny tohoto poklesu, vzhledem k předpokládanému růstu 

pracovní zátěže a náročnosti poskytované péče (Alameddine et al., 2015). Resort 

Ministerstva zdravotnictví České republiky se snaží řešit situaci postupným navyšováním 

platů zdravotnických pracovníků (Heczková et al., 2018). Součástí stabilizace je zefektivnění 

vzdělávání, navýšení kompetencí v kategoriích NLZP a zvýšení prestiže profese. Odchody 

zdravotních sester přitahují pozornost i díky nákladům jak lidským, tak finančním, které 

v konečném důsledku negativně ovlivňují rozpočty nemocnic a potenciálně výsledky 

zaměstnanců i pacientů (Duffield et al., 2014). 

Cílem práce je zjistit, jaká část nelékařského zdravotnického personálu ve zvoleném 

zdravotnickém zařízení uvažuje o změně pracoviště a jaký je důvod jejich rozhodnutí 

o změně. 
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2. Současný stav poznání 

Fluktuace zdravotnického personálu je celosvětovým problémem. Nedostatek 

všeobecných sester je v dnešní době považován za velmi závažný problém nejen v České 

republice, ale i celosvětově (Heczková et al., 2018). Evropa čelí významnému nedostatku 

pracovníků, do roku 2020 může chybět až 600 000 zdravotníků (Liu et al., 2015). To má 

negativní dopad nejen na jednotlivá zdravotnická zařízení, ale i na celou oblast 

zdravotnictví. Odchod sester je popsán jako jakákoli změna pracovní pozice, která může být 

interní, například mezi ošetřovatelskými jednotkami ve stejné nemocnici nebo externí, když 

zaměstnanci zcela opustí organizaci nebo profesi (Duffield et al., 2014). Je ohrožena nejen 

kvalita poskytované péče, ale i možnost vůbec poskytovat zdravotní péči (zánik celých 

oddělení). 

2.1. Rešeršní strategie  

Byl zvolen standardní postup — vyhledáním relevantních údajů, pomocí booleovských 

operátorů v sedmi databázích.  

Pomocí metody PICO byla stanovena klíčová slova:  

✓ fluctuation in nursing 

✓ workplace change 

✓ general nurse 

✓ shortage of nurses 

✓ nursing profession 

✓ staff migration 

Použité databáze: 

✓ Medline  

✓ Ovid Emcare  

✓ Evidence-Based Medicine Reviews 

✓ EBSCO 

✓ Scopus 

✓ Science Direct 

✓ Web of Science  

Zadávající kritéria: 

✓ posledních pět let (2014-2019) 

✓ vyhledávacím jazykem byl jazyk anglický 
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✓ plné texty 

✓ recenzované 

Pro doplnění zdrojů bylo využito prohledávání následujících pramenů: 

✓ Google Scholar  

✓ SemanticScholar  

✓ Česká asociace sester  

✓ Repozitář ZP  

✓ Medical Tribune 

✓ Central European Journal of Nursing and Midwifery  

✓ Bibliografické odkazy  

✓ citující publikace  

✓ předchozí znalost autora  

 

Celkový počet nalezených zdrojů činí 1405 publikací. V databázích bylo vyhledáno 

762 publikací. Vyřazeny byly ty studie, které se obsahově neshodovaly se zadáním klíčových 

slov, nebyl dostupný plný text a duplicitní práce. 

2.2. Migrace sester 

V případě zdravotnických pracovníků existuje rozsáhlá evidence mezinárodní migrace 

lékařů a sester (Galbany-Estragués et al., 2016). Galbany-Estragués et al. (2016) uvádí, že 

již v roce 1978 byla definována mezinárodní migraci zdravotnických pracovníků jako 

nekontrolovaný a nepředvídatelný odchod pracovníků (do zahraničí), ovlivňující budoucí 

požadavky na pracovní sílu ve zdravotnictví. V posledních deseti letech byl nedostatek 

a vysoký odchod zdravotních sester uznán jako celosvětový problém a zkoumán 

nejintenzivněji v Evropě (Oliveira et al., 2017). Ve Finsku je počet sester na počet obyvatel 

nejvyšší v Evropě (Flinkman et al., 2008). Nedostatek zdravotních sester je opakujícím se 

procesem spojeným s národní politikou, který ovlivňuje utváření rozpočtů a investic do 

vzdělávání a odborné přípravy (Galbany-Estragués et al., 2016). 

Země jako Spojené království a Kanada jsou z hlediska pokrytí svého cyklického nedostatku 

sester závislé na zahraničních zdrojích, na druhou stranu ztrácí sestry, které odcházejí do 

Spojených států (Galbany-Estragués et al., 2016). Filipíny již dlouhodobě saturují 

mezinárodní pracovní trh sestrami. Další země, jako je Čína, Pákistán, Vietnam a Indie, 

nabývají na důležitosti v tomto typu migrace, stejně jako africké a země karibské oblasti 

(Galbany-Estragués et al., 2016). Po hospodářských krizích snížila většina evropských zemí 

rozpočtové prostředky pro zdravotnické pracovníky, čímž se zúžil prostor pro najímání 

nových pracovníků (Oliveira et al., 2017). Krize i rozšíření EU vedly ke změnám ve veřejné 

https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/investment-in-education
https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/investment-in-education
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politice různých zemí, jakož i ke změnám ve zdravotnických systémech a na trzích práce 

členských států, které se přímo týkaly zdravotnických pracovníků (Aiken et al., 2014, 

Galbany-Estragués et al., 2016). Současně se předpovídalo, že počet zdravotnických 

pracovníků v nadcházejícím desetiletí drasticky poklesne v důsledku stárnutí pracovní 

síly. Jedno vysvětlení tohoto trendu je to, že příležitosti pro ženy se rozšiřují mimo 

ošetřovatelství, což vede k poklesu počtu mladých žen, které vstupují do profese. Tato 

klesající tendence mladších generací k volbě ošetřovatelství jako kariéry vede 

k nepřetržitému stárnutí pracovní síly (Oliveira et al., 2017). Zejména byl zaznamenán 

nárůst míry migrace zdravotních sester v zemích, jako je Španělsko, Portugalsko a Irsko 

(Galbany-Estragués et al., 2016). V Evropě došlo k nárůstu migrace zdravotnických 

pracovníků v důsledku dopadů hospodářské krize, která začala v období let 2007–2008 

a v důsledku rozšíření Evropské unie (Galbany-Estragués et al., 2016). Ve 22 zemích OECD 

se migrace zdravotních sester zvýšila z 11 na 14,5 % (Galbany-Estragués et al., 2016).    

 

2.3. Nedostatek sester 

„Pracovníci ve zdravotnictví tvoří přibližně 10 % všech pracovníků v celé EU, tři čtvrtiny 

z nich jsou ženy“ (Vévoda et al., 2013, s.16). Nejpočetnější skupinou zaměstnanců ve 

zdravotnictví ve všech zemích jsou zdravotní sestry, které pracují na odděleních pro dospělé 

pacienty (Halter et al., 2017).  Nedostatek všeobecných sester je v dnešní době považován 

za velmi závažný problém nejen v České republice, ale i celosvětově (Heczková et al., 2018). 

Existují zprávy o současném nedostatku sester ve všech zemích OECD (Simoens et al., 

2005). Tato situace se také nazývá „nedostatkem ošetřovatelství“, kdy poptávka po 

sestrách přesahuje nabídku (Toh et al., 2012, s.127). Zabránění odchodu zkušených 

a kvalifikovaných sester z profese může být pro řešení tohoto problému klíčové (Heczková 

et al., 2018). V současné době dostupná data naznačují, že důvodem rozhodnutí o změně 

profese u sester nemusí být pouze nedostatečné finanční ohodnocení nebo individuální 

charakteristiky sester, ale především velké množství faktorů, které se týkají kvality jejich 

pracovního prostředí (Heczková et al., 2018). Mezi faktory, které přispívají k rozhodnutí 

o změně nebo odchodu z pracoviště, můžeme zařadit ty, které se týkající vedení oddělení, 

organizace práce, managementu a kvality pracovního prostředí (Heczková et al., 2018). 

Fluktuace sester má negativní důsledky, zejména pokud jde o náklady, ohrožení 

bezpečnosti pacientů a vliv na zbývající zaměstnance (Halter et al., 2017).  Sestry, které 

opouštějí povolání, nejen že snižují celkový počet sester v pracovním procesu, ale berou 

své znalosti a zkušenosti s sebou, nepředávají je mladším kolegům a nezaučují nový 

zdravotnický personál (Flinkman et al., 2008). Nedostatek investic do zdravotnictví 

a rostoucí lhostejnost k profesi jsou pouze dvěma kritickými problémy souvisejícími 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0020748916301304#bib0010
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/hypertrophy
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s nedostatkem zdravotních sester. Kromě toho psychosociální napětí a vysoké pracovní 

nasazení jsou spojeny se záměry opustit povolání (Oliveira et al., 2017). 

Sestry představují největší část nelékařského zdravotnického personálu a hrají významnou 

roli při poskytování přímé péče o pacienty (Toh et al., 2012). Péče o pacienty není náročná 

jen po fyzické, ale významně též po psychické stránce. Do popředí se dostává i velká časová 

náročnost tohoto povolání. Kromě toho nelze přehlédnout roli sestry mezi ostatními 

zdravotnickými pracovníky a pacienty (Toh et al., 2012). Vzhledem k významu povolání 

sestry ve zdravotnickém systému je důležité prozkoumat důvody jeho nízké atraktivity při 

volbě zaměstnání, také pro jeho udržení (Toh et al., 2012). Povolání sestry a její společenské 

postavení není v současné době v obecné populaci nijak zvláště uznávané. Nedostatek 

sester se dále zhoršuje odchody do důchodu stárnoucích pracovníků ošetřovatelských 

profesí v rámci demografických změn (Toh et al., 2012). Odchod lze označit jako dobrovolný 

(včetně odchodu do důchodu) nebo nedobrovolný, kterému lze zabránit nebo nelze 

zabránit (Halter et al., 2017). Dále může být odchod interní, tj. na jiné ošetřovatelské nebo 

nelékařské zaměstnání ve stejné organizaci nebo na externí pracoviště (v jiné organizaci) 

(Halter et al., 2017). V rámci jednoho zdravotnického zařízení pak při změně pracoviště hrají 

roli různé faktory jako je pracovní zátěž, syndrom vyhoření a kvalita poskytované péče na 

pracovišti, které jsou často uváděny jako důležité prediktory záměru u sester opustit svou 

pracovní pozici (Heinen et al., 2012). Vyhoření je závažným problémem zdravotnických 

pracovníků a je spojeno se snížením pracovní pohody a zvýšením nepřítomnosti v práci, 

odchodu a nemoci (Adriaenssens et al., 2015). Studie sester předčasného odchodu (NEXT) 

zjistila, že definitivní odchod je realizován obvykle do 6 měsíců od skutečného rozhodnutí 

(Oliveira et al., 2017). Rovněž stanovila, že asi 80 % těch, kteří odešli z povolání, začalo 

vážně uvažovat o odchodu v předchozích 12 měsících (Oliveira et al., 2017). Pokud personál 

na oddělení není stabilní, snižuje to efektivitu poskytované zdravotní péče (Duffield et 

al., 2014). 

2.3.1. Srovnání NLZP pracujících v lech 2012 a 2017 

Ve zdravotnictví v České republice v roce 2017 pracovalo 267 420 pracovníků (ÚZIS, 

ročenka 2017, str. 129, 2018). Pro srovnání koncem roku 2012 v ČR pracovalo celkem 

249 658 pracovníků (ÚZIS, Ročenka 2012 str. 155). Ve zdravotnictví v úhrnném počtu 

pracovníků nedošlo během posledních let k výraznějším změnám (ÚZIS, ročenka 2017, str. 

129, 2018). K mírnému růstu počtu zaměstnanců došlo u zařízení, jejichž zřizovatelem je 

Ministerstvo zdravotnictví. K nárůstu počtu zaměstnanců došlo u též zařízení, kde je 

zřizovatelem kraj, obec a soukromí zřizovatelé. Největší nárůst počtu pracovníků je 

v soukromých zařízeních (ÚZIS, ročenka 2017, str 129, 2018). V roce 2017 pracovalo více 

než 25 % všech pracovníků ve zdravotnictví ve státních zdravotnických zařízeních, jejichž 
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zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví a ostatní centrální orgány. Většina pracovníků 

(téměř 75 %) působila v nestátních zdravotnických zařízeních, jejichž zřizovatelem je kraj, 

obec a město, fyzická osoba, církev a jiná právnická osoba (ÚZIS, ročenka 2017, str. 129, 

2018). Tabulka 1 ukazuje trend počtu úvazků všeobecných sester, praktických sester, 

zdravotnických asistentů a zdravotnických záchranářů v České republice od roku 2010 do 

roku 2017.  

Tabulka 1 Pracovníci ve zdravotnictví podle povolání po letech v České republice 

Absolutně (úvazky) – Česká republika 

Kategorie 
povolání 

 Rok 
2010 

Rok 
2011 

Rok 
2012 

Rok 
2013 

Rok 
2014 

Rok 
2015 

Rok 
2016 

Rok 
2017 

Všeobecná 
sestra 

79 928 79 412 79 648 79 109 78 837 78 815 80 764 75 841 

Zdravotnický 
asistent / 

1 826 2 129 2 489 2 912 3 436 3 997 4 283 4 363 
Praktická 
sestra* 

Zdravotnický 
záchranář 

2 049 2 325 2 415 2 631 2 800 2 999 3 059 3 059 

Zdroj – ÚZIS – výkaz E4 

*) Praktická sestra – studijní obor od roku 2017 nahrazuje obor Zdravotnický asistent 

V roce 2012 v lůžkových zdravotnických zařízeních, včetně lázní, pracovalo 150 tisíc 

pracovníků, tj. 60 % všech pracovníků ve zdravotnictví, v ambulantních zařízeních 27 % 

(ÚZIS, ročenka 2012, str. 155). Z celkového počtu pracovníků v lůžkových zařízeních 

připadlo 82 % na nemocnice (ÚZIS, ročenka 2012, str. 155). V případě personálu nemocnic 

připadalo v průměru při jedné směně na 1 lékaře 17,6 obsazených lůžek, na 1 sestru u lůžka 

to bylo 5,4 obsazených lůžek (ÚZIS, ročenka 2012, str. 155). Na 10 000 obyvatel České 

republiky připadalo 37,8 lékařů a 79,6 všeobecných sester a porodních asistentek (ÚZIS, 

ročenka 2012, str. 155). 

V roce 2017 v lůžkových zdravotnických zařízeních, včetně lázní, pracovalo přes 152 tisíc 

pracovníků, tj. 59,1 % všech pracovníků ve zdravotnictví, v ambulantní péči 30,3 %, tj (ÚZIS, 

ročenka 2017, str 129, 2018). Z celkového počtu pracovníků v lůžkových (nemocnicích) 

zařízeních připadlo 49,8 % (ÚZIS, ročenka 2017, str 129,2018). Personál — přepočet na 

jedno lůžko na směnu – není uváděn. Na 10 000 obyvatel České republiky připadalo 

37 lékařů a 77 všeobecných sester a porodních asistentek (ÚZIS, ročenka 2017, str. 129, 
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2018). Tabulky 2 a 3 ukazují vývoj počtu úvazků zdravotnických pracovníků v akutní 

a ostatní lůžkové péči v ČR v letech 2012, 2016 a 2017. 

Tabulka 2 Vývoj úvazků pracovníků v akutní péči rok 2012, 2016, 2017 

Vývoj úvazků pracovníků v akutní péči 

Kategorie povolání 
 Rok 
2012 

Rok 
2016 

Rok 
2017 

Všeobecná sestra, dětská sestra a porodní asistentky 49 952 48 316 48 074 

Ostatní nelékaři s odbornou způsobilostí 8 410 9 540 11 865 

Nelékaři s odbornou a specializovanou způsobilostí 3 941 4 193 4 253 

Zdroj ÚZIS E01/18 

 

Tabulka 3 Vývoj úvazků pracovníků v ostatní lůžkové péči rok 2012, 2016, 2017 

Vývoj úvazků pracovníků v ostatní lůžkové péči 

Kategorie povolání 
 Rok 
2012 

Rok 
2016 

Rok 
2017 

Všeobecná sestra, dětská sestra a porodní asistentky 6 098 5 977 5 886 

Ostatní nelékaři s odbornou způsobilostí 495 962 968 

Nelékaři s odbornou a specializovanou způsobilostí 4098 4542 4 290 

Zdroj ÚZIS E01/18 

 

2.4. Faktory ovlivňující změnu zaměstnání  

2.4.1.  Motivace 

Motivace je jedním ze základních psychických procesů. Je to vnitřní pohnutka, podněcující 

jednání člověka (Vévoda et al., 2013). Motivaci můžeme chápat jako zaměření, sílu a trvání 

chování (Nakonečný, 1999). Pojem pracovní motivace je přístup a postoj jednotlivce k jeho 

práci (Vévoda et al., 2013). Motivaci můžeme rozlišovat na vnitřní (sebemotivace) a vnější. 

Pro pracovní motivaci je důležité znát nejen hodnotový žebříček (takové uspořádání, které 

umožnuje rychlé a automatické rozhodnutí), ale i hodnotový systém (člověk to má, aniž by 

si to uvědomoval) (Vévoda et al., 2013). Hodnotový sytém je velmi důležitý i pro pracovní 
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výkon. Motivačním faktorem pracovníka se může stát jakákoliv hodnota, kterou vnímá. Pro 

zdravotnické pracovníky může být jedním z hlavních faktorů kvalita péče poskytované 

pacientům. 

Nejznámější pracovní teorie motivace jsou označovány Herzbergova a Maslowova teorie 

potřeb. Herzbergova dvoufaktorová teorie je jednou z teorií motivace. Tato teorie zahrnuje 

dva základní faktory, které jsou pro zaměstnance zdrojem spokojenosti a motivace. Jedná 

se o hygienické faktory, tedy ty, které vyvolávají pracovní nespokojenost (např. pracovní 

podmínky, mezilidské vztahy, platové podmínky) (Špirudová, 2015). Druhu skupinou 

faktorů jsou motivátory, tedy ty, které pomáhají motivovat a navozují spokojenost (např. 

úspěch, uznání, povýšení, zodpovědnost) (Špirudová, 2015). Také je rozdíl být spokojen 

s prací a být spokojen v práci (dle Herzberga) vztahováno k obsahu práce (Vévoda et al., 

2013). V Herzbergově teorii je pozitivní pocit zaměstnance ohledně jeho práce považován 

za důležitost spokojenosti s prací (Liu et al., 2015). 

Na základě postupně se vyvíjejícího přístupu motivační teorie je spokojenost s prací 

interpretována jako množství osobních očekávání, které zaměstnanec prožije ve svém 

současném zaměstnání (Liu et al., 2015). 

2.4.2.  Pracovní spokojenost 

V roce 2012 potvrdilo evropské srovnání spokojenosti sester s prací ve dvanácti zemích 

klesající trend spokojenosti sester (Alameddine et al., 2015). Pracovní spokojenost je 

v organizaci velmi významná, je ale spojena s řadou otázek (polemik) o vztahu pracovní 

spokojenosti a pracovního výkonu (Nakonečný, 2005). 

Pracovní spokojenost sester popisuje několik definic jako spokojenost sester při práci, která 

je založena na Maslowově teorii hierarchie potřeb a na Herzbergově dvoufaktorové 

teorii.  Pracovní spokojenost sester je vnímání subjektivních pocitů sestrer ohledně jejich 

zaměstnání a pracovního stavu (Liu et al., 2015). Na základě Maslowovy hierarchie potřeb 

je spokojenost s prací individuální přizpůsobení potřeb člověka k vnímanému potenciálu 

povolání k uspokojení těchto potřeb (Liu et al., 2015). Spokojenost s prací dle Maurits et 

al., 2015 zahrnuje 21 položek pokrývajících sedm dimenzí spokojenosti s prací: supervizor, 

kvalita péče, kontakty s kolegy, kontakty s pacienty, možnost povýšení, příležitost 

k seberealizaci/růstu a jasnost úkolů a pravidel (Maurits et al., 2015). 

Prediktory pracovní spokojenosti sester, dle Liu et al. (2015), můžeme rozdělit do čtyř 

kategorií, včetně demografických proměnných, emočních proměnných, proměnných 

pracovního charakteru a proměnných prostředí. Prediktory souhrnně uvádí tabulka 4. 
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Tabulka 4 Prediktory pracovní spokojenosti sester (Liu et al., 2015) 

Kategorie 
prediktorů 

Konkretizace 

demografické 
osobní situace, vzdělání, rodinný stav, pracovní zkušenosti pracovní 

pozice a umístění 

emoční 

pracovní hodnoty, zapojení do zaměstnání, organizační nebo profesní 

angažovanost, behaviorální odpojení, pozitivní nebo negativní afektivita, 

psychologické potíže a motivace k zaměstnání (Tyto faktory vysvětlily 

osobní pozornost nebo pocit, když jim byly poskytnuty pracovní úkoly.) 

pracovní 

personální obsazení sestry, rutina, autonomie, etický stres, pracovní 

nároky, pracovní vytížení, organizace a struktura. (Tyto faktory 

představují charakteristiku ošetřovatelské práce.) 

prostředí 

pracovní prostředí sester, spolupráce a dobrá komunikace, profesní 

rozvoj, sociální nebo organizační podpora, supervizní nebo rovnocenná 

podpora, strukturální posílení a transformační vedení 

 

Zaměstnanci na pozici ošetřovatelského personálu, kteří mají dostatečný stupeň 

sebeurčení, svobody a diskrétnosti, mají dostatek času na poskytování kvalitní péče 

pacientům, kteří mají příležitosti pro profesní rozvoj, a jejichž nadřízený se zaměřuje na 

jejich osobní potřeby, jsou s vlastní prací spokojenější (Maurits et al., 2015). Profesní rozvoj, 

včetně příležitostí pro průběžné školení a povýšení, byl identifikován jako faktor 

spokojenosti se zaměstnáním sester a jejich úmyslu setrvat na pracovišti (Moloney et al., 

2018). Zkušené sestry, které jsou kvalifikované v oblasti intenzivní péče a které mají 

možnost se více podílet na léčbě pacienta, jsou kompetentnější a se svou prací spokojenější 

(Khan et al., 2018). 
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Není-li věnována dostatečná pozornost profesnímu rozvoji sester (například účast na 

vzdělávacích kurzech, nebo možnost učit se novým dovednostem), nebo jejich 

individuálním potřebám (únava, nespokojenost se současnou prací), nemůžou být 

naplněna jejich očekávání v kariéře. Tyto sestry se ve svém pracovním prostředí necítí 

spokojené a šťastné. Často se proto dostavuje pocit, že nestojí za to v takovém zaměstnání 

pracovat. V případě, když chybějí významné atributy pracovní spokojenosti, je následkem 

odchod a nedostatek sester (Liu et al., 2015). 

2.4.3.  Pracovní prostředí 

Pracovní prostředí přímo ovlivňuje pracovní spokojenost sester (Cowden et al., 2012). 

Soudržnost pracovní skupiny se týká míry, v jaké se zaměstnanci vzájemně podporují 

a spolupracují na dosažení cílů. Zahrnuje kolegialitu a podporu od kolegů a dalších členů 

týmu. Soudržnost pracovních skupin má pozitivní vztah ke spokojenosti s prací. Je-li 

soudržnost pracovní skupiny vnímána jako pozitivní, projeví se to na spokojenosti s prací 

(Cowden et al., 2012).  

V pracovním prostředí, ve kterém sestry mohou otevřeně diskutovat o svých názorech 

a obavách týkajících se péče o pacienty, pracovních otázkách apod., je méně 

pravděpodobné, že opustí svou práci (Khan et al., 2018). Fyzické aspekty pracovního 

prostředí jsou stejně důležité a ovlivňují dobré životní podmínky sestry. Měla by být přijata 

opatření ke zlepšení pracovního prostředí, včetně příjemného vnitřního osvětlení (pokud 

možno denním světlem), klidného prostoru, soukromých přestávek, možnosti úpravy 

pracovních jednotek a dostupnosti venkovních prostor a atrií (Khan et al., 2018). Zlepšení 

pracovního prostředí v nemocnici může být relativně levnou strategií pro zlepšení kvality 

zdravotní péče (Aiken et al., 2012). Například kultuře prostředí na jednotkách intenzivní 

péče (JIP) nebývá často věnována dostatečná pozornost, a proto JIP bývají velmi 

stresujícími místy, která ohrožují fyzické i duševní zdraví zaměstnanců a způsobují 

podráždění. Zaměstnanci JIP častěji trpí syndromem vyhoření (Khan et al., 2018). Špatná 

spolupráce a komunikace mezi sestrou a lékařem vede k nedostatku autonomie a k pocitu 

nemožnosti spolupodílet se na rozhodování ohledně péče o pacienta. Oboje posléze vede 

k psychické zátěži, která bývá spojena s odchodem sester (Khan et al., 2018). Nedílnou 

součástí efektivního pracovního prostředí je správná komunikace, která je spojena 

s uspokojením z práce (Maurits et al., 2015). Komunikací obecně rozumíme způsob, kterým 

lidé vyjadřují své pocity, myšlenky a navazují vzájemný kontakt (Ivanová et al., 2005). 

Komunikaci můžeme označit za všeobecný pojem, slovo komunikovat znamená „společně 

s někým na něčem participovat“ (Tomová et al., 2016, s. 149). Komunikaci můžeme rozdělit 

na verbální a neverbální. Vnitřní reakce a vnější svět, dle Kerna et al. (1999) má také 

souvislost s prožíváním a tělesným chováním, představuje důležitou roli v našem vnitřním 

životě. V medicíně není komunikace považována pouze za přenos informací mezi sdělujícím 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0020748916301304#bib0010
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a příjemcem, jde o mnohem více, o sebeprezentaci i o sebepotvrzování (Zacharová, 2016). 

Jde o vyjádření postojů k předmětu, ke komuniké, ale i k příjemci informace, jde o různou 

úroveň působení, ovlivňování, porozumění (Zacharová., 2016). Na komunikační proces má 

vliv i prostředí, kde se odehrává. Negativní vliv mají například i šumy, které mohou být jak 

fyzické (ruch z ulice) tak fyziologické (porucha výslovnosti) i psychologické (hněv, smutek) 

(Zacharová et al., 2011). Pracovní prostředí výrazně ovlivňuje syndrom vyhoření, 

spokojenost s prací a vnímaný stres u sester v nemocnici (Munnangi et al., 2018). 

 

2.4.4.  Syndrom vyhoření 

Za zakladatele zkoumání syndromu vyhoření je považován Herbert Freudenberger, který 

jej definoval v roce 1974 (Venglářová et al., 2011). Syndrom vyhoření (burnout syndrom) 

představuje snížení pocitu sebeúcty, důstojnosti, ducha a vůle; je reakcí na dlouhodobé 

vystavení emočním a mezilidským stresorům při práci (Wong et al., 2015). Nejedená se 

o výsledek jednotlivých traumatických zážitků, ale přichází postupně a nenápadně, 

související především s intenzivním kontaktem s pacienty (Bartůněk et al., 2016). Není to 

pouze obyčejná únava, syndrom vyhoření pokládá otázku ohledně smyslu vlastní práce 

(Kapounová, 2007). 

Časová a fyzická pracovní zátěž, emocionální a duševní stres při práci a stresová opatření, 

jako je neadekvátní odměna za námahu a nerovnováha mezi pracovním a osobním životem, 

se ukázaly jako silné rizikové faktory jak pro vyhoření, tak pro úmysl opustit povolání  

(Moloney et al., 2018). V současnosti se již dlouho uznává, že syndrom vyhoření je 

„důsledek pokračujícího dlouhodobého vystavení stresovým událostem spojených s prací“, 

a je běžnou nemocí z povolání ve zdravotnických povoláních (Hämming, 2018, s. 2). Každý 

jednotlivec reaguje odlišně na vysoké pracovní vypětí a zatížení. Používají se různé metody, 

jak se s takovou zátěží vypořádat.  

Mezi příčiny vzniku syndromu vyhoření uvádí Staňková, 2002: individuální faktory – vysoké 

nároky na sama sebe, neschopnost požádat o pomoc druhého, stres a přetížení v soukromí, 

profesní faktory – nedostatek autonomie, tlak v sociální roly, rutina v zaměstnání, nemá 

pozitivní zpětná vazbu, organizační faktory – „směnný provoz, přesčasy, akutní příjmy“ 

(Staňková, 2002, s. 72) 

Fáze syndromu vyhoření:  

✓ nadšení,  

✓ stagnace (práce je velmi mnoho a nestíhá) 

✓ frustrace (pochybuje o své práci) 
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✓ apatie (nemusí nic dělat, únava, vyčerpání, zklamání) 

✓ vyhoření (charakteristické emociální a fyzické vyčerpání, často nacházíme pracovní 

pochybení) (Bartůněk et al., 2016) 

V zásadě existují dva možné způsoby zvládání reakce na pracovní stres, kromě vyřešení 

problému nebo spíše modifikace stresujících pracovních podmínek je to i regulace emocí 

(např. disociace a emoční stažení) nebo vyloučení stresoru (např. ukončení práce nebo 

ukončení profese).  Zdravotnický pracovník si často neumí poradit sám a ani si přiznat 

vlastní emoce v souvislosti s prací a syndromem vyhoření (Špirudová, 2015). V akutní fázi 

je nutné mít dostatek odpočinku a přerušit vyvolávající činitele, je možno i změnit 

pracoviště, zkrátit pracovní úvazek, přejít na klidnější provoz (Staňková, 2002). 

Zaměstnavatelé by měli myslet a pečovat o zdraví svých zaměstnanců, avšak je s podivem, 

že zrovna ve zdravotnictví nejsou vytvářeny ty nejlepší pracovní podmínky a prevence 

vzniku syndromu vyhoření (Staňková, 2002). 
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3. Použité metody 

3.1. Metodologie 

Cílem šetření diplomové práce bylo zjistit důvody rozhodnutí o změně pracoviště 

u nelékařského zdravotnického personálu v nemocnici. Byly stanoveny následující 

výzkumné otázky: 

V1. Jaká část nelékařského zdravotnického personálu uvažuje o změně pracoviště?  

V2. Které faktory mají převažující vliv na rozhodnutí o změně pracoviště? 

V3. Jaké typy pracovišť jsou více ohroženy odchody nelékařského zdravotnického 

personálu? 

V4. Čím lze ovlivnit nelékařský zdravotnický personál při výběru pracoviště? 

Ke sběru dat byla použita kvantitativní metoda. Byl vytvořen dotazník, který byl inspirován 

dohledanou literaturou a zejména publikacemi od Lake et al. (2002) a Ferreira et al. (2014). 

Za souhlas respondenta s výzkumem bylo považováno jeho vyplnění a odevzdání. Dotazník 

má celkem 20 otázek s možností výběru a zaškrtnutí odpovědi. Ve dvou případech bylo 

umožněno vepsat slovní odpověď. Faktory můžeme rozdělit do skupin: 

1) Individuální faktory: 

✓ Pohlaví 

✓ Věk 

✓ Rodinný stav a sociální zázemí 

2) Pracovní zkušenost: 

✓ Délku dosavadní praxe 

✓ Počet pracovišť od začátku pracovní kariéry 

✓ Typ současného pracoviště 

✓ Směnnost provozu 

✓ Druh pracovní smlouvy a výše úvazku 

3) Vzdělání a všeobecné znalosti: 

✓ Vzdělání 

✓ Specializační vzdělání 

✓ Znalosti jazyků, PC 

4) Zdravotní stav a psychický stav 

5) Organizační, pracovní vztahy 

6) Organizace práce a vedení 
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7) Spokojenost s prací 

8) Možnosti osobního rozvoje a pracovního růstu 

9) Hodnocení pracoviště jako poskytovatele péče a jako zaměstnavatele 

První část dotazníku obsahuje otázky, které se týkají individuálních faktorů. Druhá část se 

týká organizačních faktorů jako jsou pracovní vztahy, organizace práce — vedení, pracovní 

spokojenosti, možnosti osobního rozvoje a pracovního růstu, kvality poskytované péče 

a výběru pracoviště. Přílohou č. 1 je použitý formulář použitého dotazníku. Dotazník 

vyplnilo celkem 415 respondentů. Dotazníky byly označeny pořadovým číslem, bylo 

zachováno členění podle klinik a jednotlivých oddělení a odpovědi byly přepsány do tabulky 

MS Office 365 – Excel. Pro statistické zpracování byl použit software STATISTICA 13 (verze 

13). Pro sledování rozdílů v rozhodnutí o změně pracoviště podle různých charakteristik 

a výpovědí respondentů je využit Mann-Whitney U Test. Tento test porovnává 

napozorované četnosti s těmi teoretickými, které lze očekávat v případě nezávislosti 

odpovědí. Když jeho hodnota překročí kritickou hodnotu, zamítá se na určité hladině 

významnosti (obvykle volena 5 %). Výsledek testu lze ověřit pomocí příslušné p-hodnoty 

signifikace, která pokud je menší než 0,05, lze hypotézu zamítnout. V tom případě se 

považuje závislost odpovědí na daném faktoru za prokázanou. (Hindls et al., 2006). 

3.2. Výzkumný vzorek 

Před distribucí dotazníků byla podána písemná žádost o umožnění dobrovolného 

dotazníkového šetření v jednom zdravotnickém zařízení v České republice. Součástí žádosti 

byl nevyplněný formulář dotazníku. Během krátké doby bylo šetření schváleno nejen 

vedením nemocnice, ale i vedením jednotlivých zdravotnických pracovišť a provedení 

výzkumu bylo umožněno. Byly kontaktovány vrchní a staniční sestry na jednotlivých 

odděleních a byly zjištěny skutečné počty dotčených zdravotnických pracovníků na jejich 

pracovištích a dojednán vhodný časový harmonogram distribuce. Dotazníky byly ve 

stanovený den distribuovány na jednotlivá oddělení. Na sběr vyplněných dotazníků byly 

určeny neprůhledné papírové obálky, označené kódy jednotlivých pracovišť. Zároveň byly 

staniční sestry informovány o obsahu šetření a cílové skupině respondentů, kterých se 

vyplňování týkalo: všeobecných a praktických sester, zdravotnických záchranářů, dětských 

sester, porodních asistentek a zdravotnických asistentů. Dotazník se netýkal ošetřovatelů, 

sanitářů, lékařů a jiných zdravotnických (nutriční terapeuti, fyzioterapeuti, pracovníci 

laboratoří) a nezdravotnických pracovníků nemocnice. Jiná forma dotazníkového šetření, 

než písemná, nebyla zvolena. Dotazníkové šetření probíhalo v období od 29. 1. 2020 do 

19. 02. 2020. Distribuováno bylo celkem 701 dotazníků na všechna oddělení poskytující 

lůžkovou péči a ambulantní péči, včetně oddělení intenzivní a resuscitační péče, na 

operační sály a na oddělení urgentního příjmu. Stručný přehled jednotlivých pracovišť 
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ukazuje tabulka 5. Pracovníci byli předem managementem informováni o probíhajícím 

anonymním dotazníkovém šetření a možnosti vyplnění dotazníků během 3 týdnů. Na 

některých pracovištích nevyplnili pracovníci ani jeden dotazník nebo byla návratnost 

vyplněných dotazníků minimální. Sami zaměstnanci v několika takových případech uvedli 

své obavy z kontroly odpovědí jejich nadřízenými s rizikem z možných negativních 

následků. Pochopitelně však nebyly vyplněné dotazníky jakýmkoliv způsobem poskytnuty 

žádnému z pracovníků vedení nemocnice, ani vedení jednotlivých oddělení.   

Tabulka 5 Přehled distribuce a sběru dotazníků z jednotlivých pracovišť 

Klinika, oddělení 

Dotazníky 

Roz-
dané 

Navrácené Nenavrácené 
Použitelné 

z n=701 

n n % n % n % 

Oddělení 1 – amb., odd., JIP 15 11 73,3 4 26,7 11 73,3 

Oddělení 2 – amb., odd., JIP, OS 62 28 45,2 34 54,8 28 45,2 

Oddělení 3 – amb., odd., JIP, OS 60 38 63,3 22 36,7 31 51,7 

Oddělení 4 – amb., odd. 20 17 85,0 3 15,0 17 85,0 

Oddělení 5 – amb., odd., JIP, OS 80 42 52,5 38 47,5 40 50,0 

Oddělení 6 – amb., odd., JIP 
operační sál 

53 32 60,4 21 39,6 30 56,6 

Oddělení 7 15 8 53,3 7 46,7 7 46,7 

Oddělení 8  65 48 73,8 17 26,2 47 72,3 

Oddělení 9 – amb., odd., JIP 30 24 80,0 6 20,0 24 80,0 

Oddělení 10 4 2 50,0 2 50,0 2 50,0 

Oddělení 11 – OS 10 0 0,0 10 100,0 0 0,0 

Oddělení 12 – amb., odd. 20 3 15,0 17 85,0 3 15,0 

Oddělení 13 – amb., odd., OS 18 14 77,8 4 22,2 14 77,8 

Oddělení 14 – amb., odd. 15 11 73,3 4 26,7 11 73,3 

Oddělení 15 – amb., odd., OS 20 15 75,0 5 25,0 15 75,0 

Oddělení 16 – amb., odd., JIP 15 13 86,7 2 13,3 13 86,7 

Oddělení 17 – odd., JIP 20 20 100,0 0 0,0 20 100,0 

Oddělení 18 – amb., odd., JIP 28 20 71,4 8 28,6 19 67,9 

Oddělení 19 – amb., odd. 60 40 66,7 20 33,3 40 66,7 

Oddělení 20 10 6 60,0 4 40,0 6 60,0 

Oddělení 21 – amb., odd., JIP 81 39 48,1 42 51,9 37 45,7 

Celkem 701 431 61,5 270 38,5 415 59,2 

amb. – ambulance, odd. standardní oddělení, JIP – jednotka intenzivní péče, OS – operační sály 
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4. Výsledky 

Bylo rozdáno celkem 701 tiskopisů dotazníků. Z tohoto množství se navrátilo celkem 

431 (61,5 %) vyplněných dotazníků. Po vyřazení 16 dotazníků (nedostatečně nebo nejasně 

vyplněné) bylo k výzkumu použitelných 415 (59,2 %) dotazníků. Data z těchto 

415 dotazníků byla statisticky zpracována. 

 

4.1. Celkový popis souboru 

Z celkového počtu 415 respondentů se zúčastnilo 407 žen, 7 mužů a v jednom případě 

v dotazníku nebylo pohlaví vyplněné vůbec. Svou profesi vyplnilo 415 (100 %) respondentů. 

V dotazníku byl možný výběr z pěti kategorií následovně: všeobecná sestra (n=336), 

praktická sestra/zdravotnický asistent (n=31), porodní asistentka (n=15), zdravotnický 

záchranář (n=11) a jiné (n=22) (dětská sestra, fyzioterapie). Kategorii profesí respondentů 

ukazuje tabulka 6 a graf 1. 

Tabulka 6 Zastoupení profesí 

Profese n= % 

Všeobecná sestra 336 81,0 
Praktická sestra 31 7,5 
Porodní asistentka 15 3,6 
Zdravotnický záchranář 11 2,7 
Jiné 22 5,3 
Celkem 415 100  

Graf 1 Relativní zastoupení profesí ve zkoumaném vzorku 
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Detailní statistické zpracování odpovědí všeobecných sester bylo vybráno z důvodu, že tato 

profese byla mezi respondenty zastoupena nejvíce, a to v celkovém počtu n=336 (80 %) 

z celkových 415 použitelných vyplněných dotazníků. Tato část souboru je složena z n=333 

(99,1 %) žen, dále n=2 (0,6 %) mužů a v jednom případě (0,3 %) nebylo pohlaví vyplněno. 

Věkové zastoupení bylo rozčleněno do sedmi skupin, a to následovně, jak je uvedeno 

v tabulce 7 a grafu 2. Na otázku věku odpověděli všichni, v celkovém počtu n=415. 

Nejpočetnější skupinu zde tvoří zaměstnanci v rozmezí 41—50 let věku v počtu n=163 (39,3 

%), druhou nejvíce zastoupenou kategorií je 31—40 let v počtu n=88 pracovníků (21,2 %), 

třetí v pořadí je věková kategorie 51—60 let s počtem n=76 zaměstnanců (18 %).  

Věkové kategorie všeobecných sester — ve věku do 21 let nebyl žádný z respondentů; 

nejpočetnější věkovou skupinou je ta v rozmezí 41—50 let s počtem n=149 (44 %), druhou 

v pořadí s počtem n=70 (21 %) je kategorie 31—40 let. Uvedeno v tabulce 7 a grafu 2. 

Tabulka 7 Přehled věkového zastoupení (celý soubor a všeobecná sestra) 

Věkové zastoupení 
Celkový soubor 

Všeobecná 
sestra 

n= % n= % 

do 21 let 3 0,7 0 0,0 

22—25 let 30 7,2 14 4,0 

26—30 let 28 6,7 18 5,0 

31—40 let 88 21,2 70 21,0 

41—50 let 163 39,3 
  

149 44,0 

51—60 let 76 18,3 62 18,0 

61 a více 27 6,5 23 7,0 

Celkem 415 100 336 100 
 

Graf 2 Věkové zastoupení celého souboru a všeobecných sester 
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Rodinné a sociální zázemí. Respondenti byli dotazováni, zda žijí sami nebo s partnerem, 

dětmi, nebo s jinou osobou závislou na jejich péči. Odpověď na tuto otázku vyplnilo n=412 

(99 %) osob. Největší počet, a to n=157 (37,8 %), uvedlo že žije v domácnosti s partnerem 

a dětmi, na druhé straně nejméně s n=14 (3,4 %) žije v domácnosti s jinou dospělou osobou 

závislou na jejich péči (rodiče, prarodiče). Rodinné a sociální zázemí všeobecných sester 

odpovídá přibližně rozložení stavu respondentů v celkovém souboru, jak ukazuje tabulka 8. 

Tabulka 8 Rodinný stav a sociální zázemí celkového souboru a všeobecných sester 

Rodinný stav a sociální zázemí 
Celkový soubor 

Všeobecná 
sestra 

n= % n= % 

Žije sám/a 67 16,1 49 14,6 

Žije v domácnosti s partnerem 137 33,0 105 31,3 

Žije v domácnosti s partnerem a dětmi 157 37,8 134 39,9 

Žije v domácnosti s jinou dospělou osobou závislou  14 3,4 10 3,0 

Žije v domácnosti sám/sama s dětmi 37 8,9 36 10,7 

Nevyplněno 3 0,7 2 0,6 

Celkem 415 100,0 336 100,0 

 

Nejvyšší dosažené vzdělání je znázorněno v tabulce 9. Je patrné, že nejvyšší dosažené 

vzdělání u většiny respondentů je střední zdravotnická škola, a to v n=248/415 (59,8 %), na 

druhém místě je dosažené vzdělání u n=84/415 (20,2 %) vysokoškolské (Bc.) Nejvyšší 

dosažené vzdělání všeobecných sester ukazuje, že v největším počtu n=207/336 (61,6 %) 

je střední zdravotnická škola, na druhém místě pak je s počtem n=67/336 (19,9 %) 

zastoupeno vysokoškolské studium zakončené titulem Bc. Pro n=39/336 (11,9 %) 

respondentů vzděláním vyšší odborná škola s titulem DiS.  

Tabulka 9 Nejvyšší dosažené vzdělání 

Nejvyšší dosažené vzdělání 
Celkový soubor 

Všeobecná 
sestra 

n= % n= % 

Střední zdravotnická škola  248 59,8 207 61,6 

Vyšší odborná zdravotnická škola  53 12,8 39 11,6 

Vysoká škola – bakalářské studium  84 20,2 67 19,9 

Vysoká škola – magisterské studium a vyšší 29 7 23 6,8 

Nevyplněno 1 0,2 0 0 

Celkem 415 100 336 100 
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Specializační vzdělání má n=192/415 (46,3 %) respondentů a zahrnuje následující 

kategorie: intenzivní péče/ARIP n=123/415 (29,6 %) respondentů, perioperační péče 

n=22/415 (5,3 %) osob, jiné (např. organizace řízení ve zdravotnictví) n=47/415 (11,3 %) 

z dotázaných. Žádné specializační vzdělání nemá n=223/415 (53,7 %) respondentů. 

Specializační vzdělání všeobecných sester: ve zkoumaném vzorku nemá n=168/336 (50 %) 

žádné další specializační vzdělávání, z ostatních má celkem n=115/336 (34,2 %) 

specializační vzdělání v oboru Intenzivní péče nebo ARIP (v této kategorii je zahrnut i ARIP 

v dětské péči). Ucelený přehled znázorňuje tabulka 10 a graf 3, který popisuje specializační 

vzdělávání v rámci celkového souboru. 

Tabulka 10 Specializační vzdělání respondentů 

Specializační vzdělávání 
Celkový soubor 

Všeobecná 
sestra 

n= % n= % 

Žádné 223 53,7 168 50,0 

Intenzivní péče/ARIP (i v pediatrii) 123 29,6 115 34,2 

Perioperační péče 22 5,3 13 3,9 

Jiné  47 11,3 40 11,9 

Celkem 415 100,0 336 100,0 
 

Graf 3 Specializační vzdělání – celkový soubor 

 

  

53,7%
29,6%

5,3%

11,3%

Žádné Intenzivní péče/ARIP (i v pediatrii) Perioperační péče Jiné



27 

 

Pracovní zkušenost byla rozdělena na dvě části, a to na celkovou délku dosavadní praxe ve 

zdravotnictví a délku praxe na současném pracovišti. 

Celková délka dosavadní praxe ve zdravotnictví: odpověď na tuto otázku v rámci celého 

vzorku uvedlo n=394/415 (94,9 %) a n=21/415 (5,1 %) dotazovaných neodpovědělo. 

Nejpočetnější kategorií jsou zaměstnanci ve věku 20—35 let n=159/415 (38,3 %), nejmenší 

zastoupení n=3/415 (0,7 %) bylo nalezeno v nejmladší věkové kategorii, tedy do 21 let věku. 

Zastoupení respondentů v rámci kategorií délky celkové praxe podrobně ukazuje 

tabulka 11. 

Celkovou délku praxe ve zdravotnictví u profese všeobecné sestry: odpověď na tuto 

otázku uvedlo n=327/336 (97,3 %) respondentů. Ve skupině všeobecných sester není vůbec 

zastoupená kategorie s délkou praxe do 1 roku, naopak nejpočetnější je kategorie s délkou 

praxe v rozmezí 20—35 let s n=149/336 (44,3 %). Zastoupení respondentů v rámci kategorií 

délky celkové praxe podrobně ukazuje tabulka 11. 

Tabulka 11 Celková délka praxe ve zdravotnictví  

Celková délka praxe 
Celkový soubor 

Všeobecná 
sestra 

n= % n= % 

Méně než 1 rok 3 0,7 0 0 

Od 1 do 3 let 16 3,9 6 1,8 

Od 3 do 5 let 22 5,3 9 2,7 

Od 5 do 10 let 31 7,5 21 6,3 

Od 10 do 15 let 39 9,4 34 10,1 

Od 15 do 20 let 64 15,4 51 15,2 

Od 20 do 35 let 159 38,3 149 44,3 

Více než 35 let 60 14,5 47 14 

Nevyplněno 21 5,1 19 5,7 

Celkem 415 100 336 100 

 

Délku praxe na současném pracovišti v rámci celého vzorku udalo n=320/415 (77,1 %), 

dalších n= 95/415 (22,9 %) osob tento údaj nevyplnilo. Nejpočetnější kategorií je ta s délkou 

praxe 5—10 let s n=61/415 (14,7 %). Nejméně zastoupená je kategorie s délkou praxe více 

než 35 let s n=11/415 (2,7 %). 

Délku praxe všeobecných sester na současném pracovišti uvedlo n= 262/336 (77,9 %), 

nevyplnilo n=74/336 (22 %). Nejpočetnější kategorií je ta s délkou praxe 10—15 let 

s n=53/336 (15,8 %). Nejméně zastoupená je kategorie s délkou praxe více než 35 let 

s n=8/336 (2,4 %). Zastoupení mezi kategoriemi podrobně ukazuje tabulka 12. 
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Tabulka 12  Délka praxe na současném pracovišti 

Délka praxe na současném pracovišti 
Celkový soubor 

Všeobecná 
sestra 

n= % n= % 

Méně než 1 rok 17 4,1 10 3 

Od 1 do 3 let 44 10,6 29 8,6 

Od 3 do 5 let 50 12 41 12,2 

Od 5 do 10 let 61 14,7 51 15,2 

Od 10 do 15 let 60 14,5 53 15,8 

Od 15 do 20 let 41 9,9 36 10,7 

Od 20 do 35 let 36 8,7 34 10,1 

Více než 35 let 11 2,7 8 2,4 

Nevyplněno 95 22,9 74 22 

Celkem 415 100 336 100 

 

Na kolikátém pracovišti od začátku své pracovní kariéry pracují vyplnilo n=414/415 

(99,7 %) respondentů. Nejpočetnější skupina je ta, která uvedla třetí pracoviště v rámci 

pracovní kariéry v celkovém počtu n=115/415 (27,7 %) těsně následována skupinou, která 

nyní pracuje na druhém pracovišti v počtu n=111/415 (26,7 %). Dále je poměrně významně 

zastoupena i kategorie s prvním pracovištěm v počtu n=80/415 (19,3 %). Detailní přehled 

uveden v tabulce 13 a grafu 4. Pořadí na kolikátém pracovišti od začátku své pracovní 

kariéry pracují všeobecné sestry vyplnilo n=335/366 (99,7 %) respondentů. Nejvíce 

zastoupené je druhé pracoviště n=98/336 (29,2 %) od začátku své pracovní kariéry.  Na 

třetím pracovišti od začátku kariéry pracuje n=92/336 (27,4 %). Ostatní pořadí pracovišť 

jsou zastoupena méně a podrobně je ukazuje tabulka 13 a graf 4. 

Tabulka 13 Na kolikátém pracovišti od začátku pracovní kariéry respondenti pracují 

Na kolikátém pracovišti od začátku své pracovní 
kariéry respondent pracuje 

Celkový soubor 
Všeobecná 

sestra 

n= % n= % 

1. pracoviště 80 19,3 56 16,7 

2. pracoviště 111 26,7 98 29,2 

3. pracoviště 115 27,7 92 27,4 

4. pracoviště 48 11,6 40 11,9 

5. pracoviště 38 9,2 29 8,6 

6. pracoviště 13 3,1 11 3,3 

7. více než 6 pracoviště 9 2,2 9 2,7 

Nevyplněno 1 0,2 1 0,3 

Celkem 415 100,0 336 100,0 
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Graf 4 Na kolikátém pracovišti od začátku pracovní kariéry respondenti pracují 

 

Typ oddělení, na kterém v současnosti pracují, uvedli všichni dotazovaní. Nejpočetnější 

část pracuje na standardním oddělení, a to n=142/415 (34,2 %), dále na JIP/ARO pracuje 

n=137/415 (33 %). Pracovníci z ambulancí jsou zastoupeni v počtu n=98/415 (23,6 %), 

v pozadí pak zůstávají operační sály v počtu n=38/415 (9,2 %) – uvedeno v tabulce 14 

a v grafu 5. 

Typ pracoviště kategorie všeobecné sestry. Nejpočetnější část všeobecných sester pracuje 

také na standardním oddělení n=117/336 (34,8 %), na JIP/ ARO n=114/336 (33,9 %), na 

ambulanci n=80/336 (23,8 %) a na operačních sálech n=25/336 (7,4 %). Přehled uveden 

v tabulce 14 a grafu 5. 

Tabulka 14 Typ oddělení, na kterém v současnosti respondenti pracuji 

Typ oddělení, na kterém v současnosti pracuji 
Celkový soubor 

Všeobecná 
sestra 

n= % n= % 

Ambulance 98 23,6 80 23,8 

Standardní oddělení 142 34,2 117 34,8 

JIP/ ARO 137 33,0 114 33,9 

Sály operační 38 9,2 25 7,4 

Celkem 415 100,0 336 100,0 
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Graf 5 Typ oddělení, na kterém v současnosti respondenti pracuji 

 

Další z otázek se týkala směnnosti provozu. Dvanáctihodinové směny (denní a noční) má 

n=270/415 (65,1 %) z celkového vzorku, dále n=118/415 (28,4 %) respondentů má pracovní 

dobu rozvrženou bez víkendových a nočních směn.  Osmihodinové (ranní, odpolední 

a noční) má n=7/415 (1,7 %) a n=20/415 (4,8 %) dotazovaných má jinak rozvržené směny. 

Směnný provoz všeobecných sester: nejvíce všeobecných sester pracuje ve 

dvanáctihodinových (denních a nočních) směnách v nepřetržitém provozu, a to n=219/336 

(65,2 %). Bez nočních a víkendových směn pracuje n=96/336 (28,6 %) všeobecných sester. 

Osmihodinové (ranní, odpolední a noční) má n=4/336 (1,2 %) a n=17/336 (5,1 %) 

dotazovaných všeobecných sester má jinak rozvržené směny.  Rozvržení směn kategorie 

všeobecná sestra je uvedeno v tabulce 15. 

Tabulka 15 Směnnost provozu 

Směnnost provozu 
Celkový soubor 

Všeobecná 
sestra 

n= % n= % 

Bez nočních a víkendových směn 118 28,4 96 28,6 

Nepřetržitý provoz (dvanáctihodinové) 270 65,1 219 65,2 

Nepřetržitý provoz (osmihodinové) 7 1,7 4 1,2 

Jinak rozvržené směny 20 4,8 17 5,1 

Celkem 415 100,0 336 100,0 

 

Výše pracovních úvazků všeobecných sester je uvedena v tabulce 16. Odpovědi na ostatní 

dotazované skutečnosti stran druhu pracovní smlouvy a eventuální úvazky mimo mateřské 

pracoviště nebo v jiných zdravotnických zařízeních, nebyly uvedeny v dostatečné míře tak, 

aby bylo možné je validně zhodnotit. 
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Tabulka 16 Výše úvazku všeobecných sester 

Výše úvazku všeobecných sester n= % 

Úvazek 1 223 66,4 

Úvazek 0,75 14 4,2 

Úvazek 0,5 21 6,3 

Úvazek 0,25 3 0,9 

Směny mimo mateřské pracoviště 16 4,8 

Žádná odpověď 30 8,9 

Nevyplněno 29 8,6 

Celkem 336 100,0 

 

4.2. K výzkumné otázce V1. Jaká část nelékařského zdravotnického personálu 

uvažuje o změně pracoviště? 

V1. Jaká část nelékařského zdravotnického personálu uvažuje o změně pracoviště? 

Byla provedena analýza dat z dotazníků, kdy bylo zjišťováno, zda úmysl odejít závisí na 

profesi respondenta. Konkrétně vztah odpovědí na otázku číslo 5 k otázkám číslo 18 a 19. 

Rozčlenění zúčastněných respondentů: celkový počet 415, z nichž se vyjádřilo 409 

respondentů.  

Úmysl změnit pracoviště vyjádřilo n=61/415 (14,7 %) respondentů a záporně se k úmyslu 

změnit pracoviště staví n=348/415 (83,9 %) účastníků výzkumu. Nevyjádřilo se celkem 

n=6/415 (1,4 %) respondentů. Z osob, které se pro změnu pracoviště vyjádřily kladně, je 

nejvíce respondentů z kategorie všeobecná sestra, a to celkem n=41/61 (67,2 %), dále 

praktická sestra n=9/61 (14,8 %), porodní asistentka n=5/61 (8,5 %), z kategorie jiné n=5/61 

(8,2 %) a z kategorie záchranář n=1/61 (1,6 %). Počty pracovníků jsou uvedeny v tabulce 17. 

Tabulka 17 Počty pracovníků jednotlivých profesí, kteří vyjádřili úmysl změnit pracoviště 

Profese n= % 

Všeobecná sestra 41 67,2 

Praktická sestra 9 14,8 

Jiné 5 8,2 

Porodní asistentka 5 8,2 

Záchranář 1 1,6 

Celkem 61 100,0 
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Graf 6 Relativní zastoupení pracovníků jednotlivých profesí, kteří vyjádřili úmysl změnit pracoviště 

 

U otázky číslo 18 v dotazníku jsou uvedeny odpovědi pravděpodobnosti změny pracoviště 

v časovém úseku následujících 6 měsíců n=30/61 (49 %) a pravděpodobnosti změny 

pracoviště v časovém úseku následujícího roku n=31/61 (51 %). Úplný přehled pracovníků, 

a jejich profesí ve vztahu ke změně pracoviště je uveden podrobně v tabulce 18 a dále 

v grafu 5, který uvádí relativní zastoupení pracovníků jednotlivých profesí, uvažujících o 

změně pracoviště do 6 měsíců a do 1 roku. 

 

Tabulka 18 Přehled profesí pracovníků ve vztahu ke změně pracoviště do 6 měsíců a do 1 roku 

Profese 
Celkem 
respon-
dentů 

Uvažuje o změně Neuvažuje o 
změně 

Nevyjádřilo 
se 

 do 6 měsíců  do 1 roku 

n % n % n % n % 

Všeobecná sestra 336 19 5,7 22 6,5 289 86,0 6 1,8 

Praktická sestra 31 5 16,1 4 12,9 22 71,0 0 0,0 

Jiné 22 2 9,1 3 13,6 17 77,3 0 0,0 

Porodní asistentka 15 4 26,7 1 6,7 10 66,7 0 0,0 

Záchranář 11 0 0,0 1 9,1 10 90,9 0 0,0 

Celkem 415 30 7,2 31 7,5 348 83,9 6 1,4 
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Graf 7 Relativní zastoupení pracovníků jednotlivých profesí, uvažujících o změně pracoviště do 6 měsíců a do 1 roku 

 

Vzhledem k výsledkům analýzy je dále podrobně rozpracována kategorie týkající se 

odchodu všeobecných sester, a to z důvodu nejpočetnějšího zastoupení ve vzorku – 

n=336/415 (81,0 %) respondentů a nevyššího počtu z těch, kteří mají úmysl změnit 

pracoviště n=41/61 (67,2 %). Pro odchod se kladně vyjádřilo n=41/336 (12,2 %) 

všeobecných sester, z toho v časovém úseku do 6 měsíců n=19/336 (5,7 %) a do 1 roka 

n=22/336 (6,5 %); úmysl změnit pracoviště nemá 289 (86 %) a neodpovědělo n= 6 (1,8 %) 

respondentů. 

V otázce číslo 19 respondenti uvádějí, zda uvažují o změně pracoviště v rámci tohoto 

zdravotnického zařízení či o změně zdravotnického zařízení nebo o záměru odejít do 

zahraničí s dalším působením ve zdravotnictví nebo uvažují o odchodu z profese. Z analýzy 

odpovědí 336 respondentů z kategorie všeobecných sester odpovědí vyplývá, že nejčastěji 

se jedná o úmysl změnit zdravotnické zařízení n=77/336 (22,9 %), dále změnu pracoviště 

v rámci současného zdravotnického zařízení zvažuje n=35/336 (10,4 %), odchod do 

zahraničí s dalším působením ve zdravotnictví zamýšlí n=14/336 (4,2 %) a úplný odchod 

z profese zvažuje n=31/336 (9,2 %). Podrobně je uvedeno v tabulce 19. 
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Tabulka 19 Rozbor zamýšleného cíle změny pracoviště všeobecných sester 

Cíl změny 

Respondentů 

Celkem 
Uvažuje o 

změně 
Neuvažuje o 

změně 
Nevyjádřilo 

se 

n n % n % n % 

Změna zdravotnického zařízení 336 77 22,9 123 36,6 136 40,5 

Změna pracoviště v rámci 
tohoto zdravotnického zařízení 

336 35 10,4 164 48,8 137 40,8 

Odchod do zahraničí s dalším 
působením ve zdravotnictví 

336 14 4,2 184 54,8 138 41,1 

Úplný odchod z profese 336 31 9,2 172 51,2 133 39,6 

 

Graf 8 Zamýšlený cíl změny pracoviště všeobecných sester 
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4.3.  K výzkumné otázce V2. Které faktory mají převažující vliv na rozhodnutí 

o změně pracoviště? 

V2. Které faktory mají převažující vliv na rozhodnutí o změně pracoviště? Vztaženo 

k výzkumné kategorii všeobecná sestra. 

K výzkumné otázce V2 se vztahují faktory, které nalezneme v dotazníku pod otázkami č. 1, 

4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 a 17. 

1) Individuální faktory 

 

(Otázky z dotazníku č. 1, 2, 3) 

 

Výzkumem bylo zjištěno, že žádný z posuzovaných individuálních faktorů není významným 

ve vztahu k úmyslu všeobecných sester změnit pracoviště. Jedná se o následující faktory: 

pohlaví, věk a rodinný stav. 

Pohlaví – ve výzkumném šetření odpovědí 336 respondentů je zastoupeno 333 žen, 2 muži 

a jedenkrát nebylo pohlaví vyplněno. Vzhledem k uvedené sestavě vzorku nelze vliv 

pohlaví, jako faktoru na rozhodnutí o změně pracoviště, posoudit. 

Vztah věkové kategorie k odchodu všeobecných sester není významný (p=0,130). Úmysl 

změnit pracoviště do 6 měsíců nebyl vůbec zjištěn ve třech věkových kategoriích (do 21 let, 

22—25 let a 26—30 let). Nejvíce zastoupenou a v absolutních počtech převažující kategorií 

pro změnu pracoviště do 6 měsíců je kategorie 31—40 let v n=10/70 (14,3 %) a to i ve změně 

pracoviště do 1 roka n=7/70 (10 %). Věkové rozložení uvedeno v tabulce 20 a grafu 9. 

Tabulka 20 Věkové rozložení ve vztahu k úmyslu všeobecných sester změnit pracoviště do 6 měsíců a 1 roku 

Věková kategorie 
Celkem 
respon-
dentů 

Uvažuje o změně Neuvažuje o 
změně  do 6 měsíců  do 1 roku 

n % n % n % 

do 21 let 0 0 0 0 0 0 0 

22-25 let 14 0 0 2 14,3 12 85,7 

26-30 let 18 0 0 2 11,1 16 88,9 

31-40 let 70 10 14,3 7 10,0 53 75,7 

41-50 let 149 5 3,4 4 2,7 140 94 

51-60 let 62 3 4,8 5 8,1 54 87,1 

61 a více  23 1 4,3 2 8,7 20 87 

Celkem 336 19 5,7 22 6,5 295 87,8 
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Graf 9 Věkové rozložení – vztah úmyslu všeobecných sester odejít do 6 měsíců a 1 roku (relativní počty) 

 

 

Na otázku rodinného a sociálního zázemí odpovědělo n=334/336 (99,4 %) všeobecných 

sester. Analýzou odpovědí na tuto otázku bylo zjištěno, že rodinné a sociální zázemí nemá 

vliv na rozhodnutí o změně pracoviště. V absolutních číslech zamýšlí n=17/105 (16,2 %) 

žijících v domácnosti s partnerem změnu pracoviště, relativně nejvíce uvažuje o změně 

n=3/10 (30 %) respondentů žijících v domácnosti s jinou dospělou osobou závislou na péči 

respondenta. Nejméně pak úmysl změnit pracoviště vyjadřují respondenti žijící 

v domácnosti s dětmi, a to jak s partnerem n=12/134 (9 %), tak bez partnera n=3/36 

(8,4 %). V tabulce 21 je uveden přehled rodinného stavu a úmyslu změnit pracoviště. 

Tabulka 21 Rodinný stav a úmysl změnit pracoviště 

Rodinný stav 

Respondentů 

Celkem Uvažuje o změně 
Neuvažuje o 

změně 

n n % n % 

Žije sám/a 49 6 12,3 43 87,8 

Žije v domácnosti s partnerem 105 17 16,2 88 83,8 

Žije v domácnosti s partnerem a dětmi 134 12 9 122 91 

Žije v domácnosti s jinou dospělou 
osobou závislou 

10 3 30 7 70 

Žije v domácnosti sám/sama s dětmi 36 3 8,4 33 91,7 

Nevyjádřilo se 2 0 0 2 100 

Celkem 336 41 12,2 295 87,8 
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2) Pracovní zkušenost 

(Otázky z dotazníku č. 7, 8, 9, 10 a 11) 

Celková délka praxe ve zdravotnictví — nejčastěji se pro změnu rozhodují osoby 

s celkovou délkou praxe 10—15 let v n=10/34 (29,4 %) z této kategorie celkové délky praxe. 

Nejméně často vyjadřují úmysl změnit pracoviště respondenti z kategorie 15—20 let 

a početnou skupinou, která nevyjadřuje úmysl změnit pracoviště jsou také respondenti 

s rozmezím praxe 20—35 let. Celková délka praxe a úvaha o změně pracoviště ve uvedena 

v tabulce 22. 

Tabulka 22 Postoj všeobecných sester – úmysl změnit pracoviště ve vztahu k celkové délce praxe ve zdravotnictví 

Celková délka praxe 

Respondentů 

Celkem  Uvažuje o změně Neuvažuje o změně 

n n % n % 

Méně než 1 rok 0 0 0 0 0 

Od 1 do 3 let 6 1 16,7 5 83,3 

Od 3 do 5 let 9 1 11,1 8 88,9 

Od 5 do 10 let 21 3 14,3 18 85,7 

Od 10 do 15 let 34 10 29,4 24 70,6 

Od 15 do 20 let 51 3 5,9 48 94,1 

Od 20 do 35 let 149 12 8,1 137 91,9 

Více než 35 let 47 7 14,9 40 85,1 

Nevyjádřilo se 19 4 21,1 15 78,9 

Celkem 336 41 12,2 295 87,8 

Délka dosavadní praxe na současném pracovišti – nejčastěji se pro změnu rozhodují osoby 

s délkou praxe na současném pracovišti v rozmezí 10—15 let v n=10/53 (18,9 %) z této 

kategorie délky praxe na současném pracovišti; nejméně často pak uvažují o změně 

pracoviště respondenti z kategorie následující, tedy 15—20 let. Kompletně je vše uvedeno 

v tabulce 23. 
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Tabulka 23 Postoj všeobecných sester – úmysl změnit pracoviště ve vztahu k délce praxe na současném pracovišti 

Celková délka praxe 

Respondentů 

Celkem  Uvažuje o změně Neuvažuje o změně 

n n % n % 

Méně než 1 rok 10 0 0 10 100 

Od 1 do 3 let 29 4 13,8 25 86,2 

Od 3 do 5 let 41 4 9,8 37 90,2 

Od 5 do 10 let 51 8 15,7 43 84,3 

Od 10 do 15 let 53 10 18,9 43 81,1 

Od 15 do 20 let 36 2 5,6 34 94,4 

Od 20 do 35 let 34 4 11,8 30 88,2 

Více než 35 let 8 1 12,5 7 87,5 

Nevyjádřilo se 74 8 10,8 66 89,2 

Celkem 336 41 12,2 295 87,8 

Analýzou úmyslu změnit pracoviště ve vztahu s celkovou délkou praxe ve zdravotnictví 

a délkou praxe na současném pracovišti bylo zjištěno, že kategorie 10—15 let jsou shodně 

nejvýše zastoupeny. Přes toto zjištění se nejedná o významný faktor. Srovnání celkové délky 

praxe ve zdravotnictví a délky praxe na současném pracovišti je společně znázorněno 

v grafu 10. 

Graf 10 Postoj všeobecných sester – úmysl změnit pracoviště ve vztahu k celkové délce praxe ve zdravotnictví a délce praxe 
na současném pracovišti 
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Pořadí současného pracoviště a úmysl změnit jej – u všeobecných sester: nejčastěji 

vyjádřili úmysl změnit respondenti pracující na pátém pracovišti kariéry n=6/29 (20,7 %), 

nejméně často pak ti, kteří pracují na čtvrtém n=3/70 (7,5 %) a třetím n=7/92 (7,6 %) 

pracovišti. Přes toto zjištění se nejedná o významný faktor (p=0,973). Kompletně jsou 

pořadí současného pracoviště uvedena v tabulce 24. 

 

Tabulka 24 Pořadí současného pracoviště v rámci kariéry všeobecné sestry – spojení s úmyslem změnit pracoviště 

Pořadí pracoviště v rámci 
kariéry  

Respondentů 

Celkem  Uvažuje o změně Neuvažuje o změně 

n n % n % 

1. pracoviště 56 6 10,7 50 89,3 

2. pracoviště 98 16 16,3 82 83,7 

3. pracoviště 92 7 7,6 85 92,4 

4. pracoviště 40 3 7,5 37 92,5 

5. pracoviště 29 6 20,7 23 79,3 

6. pracoviště 11 2 18,2 9 81,8 

Více než 6. pracoviště 9 1 11,1 8 88,9 

Nevyjádřilo se 1 0 0 1 100 

Celkem 336 41 12,2 295 87,8 

 
Graf 11 Pořadí současného pracoviště v rámci kariéry všeobecných sester – spojení s úmyslem změnit pracoviště 
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Typ současného pracoviště. Nejvíce respondentů, kteří vyjádřili úmysl změnit pracoviště, 

pracuje na JIP/ARO n=17/114 (14,9 %). Velmi podobně o odchodu uvažují respondenti 

pracující na standardním oddělení n=17/117 (14,5 %). Nejméně byl úmysl změnit pracoviště 

vyjádřen pracovníky ambulancí n=5/80 (6,3 %) a dále operačních sálů n=2/25 (8 %). Přes 

toto zjištění se nejedná o významný faktor. Kompletní přehled uvádí tabulka 25. 

 

Tabulka 25 Typ současného pracoviště a úmysl změnit pracoviště – všeobecné sestry 

Typ pracoviště 

Respondentů 

Celkem  Uvažuje o změně Neuvažuje o změně 

n n % n % 

Ambulance 80 5 6,3 75 93,8 

Standardní oddělení 117 17 14,5 100 85,5 

JIP/ ARO 114 17 14,9 97 85,1 

Sály operační 25 2 8 23 92 

Celkem 336 41 12,2 295 87,8 

 

Směnnost provozu ve vztahu k úmyslu všeobecných sester změnit pracoviště – změnu 

nejčastěji zvažují sestry pracující v nepřetržitém provozu ve dvanáctihodinových směnách 

(denní, noční), a to celkem n=31/219 (14,2 %). Naproti tomu z dotazovaných, kteří pracující 

bez nočních a víkendových směn, vyjádřilo úmysl odejít n=8/96 (8,3 %) a nikdo z těch, kteří 

pracují v osmihodinových směnách n=0/4 (0 %). Přes toto zjištění se nejedná o významný 

faktor. Směnnost provozu a zmíněný vztah je uveden v tabulce 26. 

 

Tabulka 26 Směnnost provozu a úmysl všeobecných sester odejít 

Rozvrh směn 

Respondentů 

Celkem  Uvažuje o změně Neuvažuje o změně 

n n % n % 

Bez nočních a víkendových 
směn 

96 8 8,3 88 91,7 

Nepřetržitý provoz 
(dvanáctihodinové směny) 

219 31 14,2 188 85,8 

Nepřetržitý provoz 
(osmihodinové směny) 

4 0 0 4 100 

Jinak rozvržené směny 17 2 11,8 15 88,2 

Celkem 336 41 12,2 295 87,8 
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3) Vzdělání a všeobecné znalosti 

(otázky z dotazníku č. 4, 6, 12) 

Analýzou dat týkajících se nejvyššího dosaženého vzdělání bylo zjištěno, že nejčastěji 

vyjadřují úmysl změnit pracoviště zaměstnanci s vyšším odborným vzděláním (s titulem 

DiS.) n=6/39 (15,4 %), dále s vysokoškolským vzděláním v bakalářském programu n=9/67 

(13,4 %). Nejméně vyjadřují úmysl změnit pracoviště zaměstnanci s vystudovanou střední 

zdravotnickou školou n=23/207 (11,1 %).  Bylo zjištěno, že nejvyšší dosažené vzdělání není 

významným faktorem pro úmysl změnit pracoviště. Podrobně je uvedeno v tabulce 27. 

 

Tabulka 27 Nejvyšší dosažené vzdělání ve vztahu k úmyslu odejít 

Nejvyšší dosažené 
vzdělání 

Respondentů 

Celkem  Uvažuje o změně Neuvažuje o změně 

n n % n % 

Střední zdravotnická škola  207 23 11,1 184 88,9 

Vyšší odborná zdravotnická 
škola 

39 6 15,4 33 84,6 

Vysoká škola – bakalářské 
studium 

67 9 13,4 58 86,6 

Vysoká škola – magisterské 
studium a vyšší 

23 3 13 20 87 

Celkem 336 41 12,2 295 87,8 

 

Specializační vzdělání ve vztahu k úmyslu všeobecných sester změnit pracoviště – úmysl 

změnit pracoviště vyjadřují nejčastěji respondenti, kteří nemají žádné specializační vzdělání 

n=24/168 (14,3 %) respondentů. Specializační vzdělání v intenzivní péči nebo ARIP (včetně 

pediatrické ARIP) a zároveň úmysl změnit pracoviště má n=12/115 (10,4 %). Respondenti 

s jiným specializačním vzděláním (např. Organizace a řízení ve zdravotnictví) uvažují 

o změně pracoviště v n=4/40 (10 %). Analýzou výsledků bylo zjištěno, že specializační 

vzdělání není významným faktorem pro úmysl změnit pracoviště. Jednotlivé kategorie jsou 

uvedeny v tabulce 28.  
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Tabulka 28 Specializační vzdělání všeobecných sester a úmysl odejít 

Specializační vzdělání v 
oboru 

Respondentů 

Celkem  Uvažuje o změně Neuvažuje o změně 

n n % n % 

Žádné 168 24 14,3 144 85,7 

Intenzivní péče/ARIP 
(i v pediatrii) 

115 12 10,4 103 89,6 

Perioperační péče 13 1 7,7 12 92,3 

Jiné 40 4 10 36 90 

Celkem 336 41 12,2 295 87,8 

 

Znalost anglického, německého jazyka a dovednosti v oblasti výpočetní techniky, byla 

respondenty v dotazníku hodnocena subjektivně známkami jako ve škole, v rozmezí od 

1 (výborně) do 5 (nedostatečně).  Znalost anglického, německého jazyka a výpočetní 

techniky nemá dle Mann-Whitney U Test vliv na rozhodnutí o změně pracoviště. Bylo 

zjištěno, že jazykové znalosti a dovednosti v oblasti výpočetní techniky nejsou významnými 

faktory pro úmysl změnit pracoviště. Uvedeno podrobně v tabulce 29. 

 

Tabulka 29 Znalost jazyků a výpočetní techniky 

Znalost jazyků a 
výpočetní techniky 

Uvažuje o změně Neuvažuje o změně 

p= n=41   n=283 

Průměr* Medián*   Průměr* Medián* 

Anglický jazyk 3,7 4,0 3,9 4,0 0,372 

Německý jazyk 4,3 5,0 4,4 5,0 0,357 

Dovednosti v oblasti 
výpočetní techniky 

2,8 3,0 2,8 3,0 0,518 

*) Hodnocení známkami jako ve škole 1 (výborně) - 5 (nedostatečně) 
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4) Zdravotní stav a psychický stav 

(Otázka č. 13) 

Tabulka 30 uvádí výčet formulací popisujících zdravotní a psychický stav zaměstnanců – 

respondentů. Respondenti odpovídali ve čtyřstupňové škále (1 rozhodně souhlasím, 2 spíše 

souhlasím, 4 spíše nesouhlasím a 5 rozhodně nesouhlasím). Analýzou této části průzkumu 

zdravotního a psychického stavu bylo zjištěno, že všech devět uvedených stavů má 

statistickou významnost ve vztahu k úmyslu změnit zaměstnání. Nejvýznamnější jsou 

výroky hodnocené nižšími známkami těmi respondenty, kteří mají úmysl změnit pracoviště. 

Jedná se o výroky „v práci se cítím přetížen/a“ hodnocen průměrnou známkou 1,8 a „cítím 

se dlouhodobě unaven/á“ hodnocen známkou 1,9. Proti tomu je průměrná známka těch, 

kteří odejít nechtějí, u obou uvedených výroků shodně 2,4. 

Tabulka 30 Kategorie zdravotního a psychického stavu u všeobecných sester 

Kategorie zdravotního a 
psychického stavu celkově u 

všeobecných sester 

Uvažuje o změně Neuvažuje o změně 

p= n=41 n=284 

Průměr*  Medián*   Průměr* Medián* 

Jsem náchylný/á k nemocem 2,9 3,0 3,2 3,0 0,035 

Obtížně se soustředím 2,6 3,0 3,2 3,0 <0,001 

Má práce mi nepřináší 
uspokojení 

2,5 2,0 3,1 3,0 <0,001 

Trpím bolestmi hlavy 2,5 3,0 3,0 3,0 0,018 

Trápí mě poruchy spánku 2,4 2,0 2,9 3,0 0,017 

Jsem vnitřně neklidný/á a 
nervózní 

2,3 2,0 3,2 3,0 <0,001 

Připadám si fyzicky 
vyčerpaný/á 

2,1 2,0 2,7 3,0 <0,001 

Cítím se dlouhodobě 
unavený/á 

1,9 2,0 2,4 2,0 0,004 

V práci se cítím přetížen/a 1,8 2,0 2,4 2,0 <0,001 

*) Hodnocení - 1 rozhodně souhlasím, 2 spíše souhlasím, 4 spíše nesouhlasím a 5 
rozhodně nesouhlasím 
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5) Organizační, pracovní vztahy 

(Otázky č. 14, 15) 

Kategorie analyzující úroveň komunikace na pracovišti, byla rozdělena do osmi skupin 

a znázorňuje ji tabulka 31. Výrazně častěji vyjadřují úmysl odejít ti, kteří úroveň komunikace 

hodnotí spíše negativně, tedy horšími známkami (jako ve škole) 3, 4 a 5. Statisticky 

významnou částí komunikace pro odchod všeobecných sester je komunikace mezi lékaři 

navzájem, mezi sestrami a lékaři, mezi sestrou a vedoucím lékařem, ale také mezi sestrou 

a vrchní sestrou i staniční sestrou. 

Tabulka 31 Úroveň komunikace na pracovišti 

Komunikace na úrovni: 

Uvažuje o změně 
n=41 

Neuvažuje o změně 
n=284 p= 

Průměr* Medián*   Průměr* Medián* 

Mezi lékaři navzájem 3,2 3,0 2,4 2,0 <0,001 

Sestry – lékaři 2,8 3,0 2,1 2,0 <0,001 

Sestry – vedoucí lékař 2,5 2,0 1,9 2,0 0,007 

Sestra – ošetřovatelé/sanitáři 2,1 2,0 1,8 2,0 0,091 

Mezi sestrami navzájem 2,0 2,0 1,6 2,0 0,009 

Sestry – vrchní sestra 2,0 2,0 1,6 1,0 0,006 

Sestra-praktické sestry 2,0 2,0 1,7 2,0 0,102 

Sestry – staniční sestra 1,9 2,0 1,5 1,0 0,006 

*) Hodnocení známkami jako ve škole 1 (výborně) - 5 (nedostatečně) 

 

Další kategorií, která zkoumá vztah k úmyslu odejít je úroveň vzájemné spolupráce 

pracovního týmu, ta je znázorněna v tabulce 32.  Z hodnocení spolupráce pracovního týmu 

vyplývá, že celkem tři typy spolupráce mají statisticky významný vliv na rozhodnutí ohledně 

setrvání nebo změně pracoviště všeobecných sester. Jsou jimi spolupráce mezi lékaři 

navzájem, spolupráce mezi sestrami a lékaři a spolupráce sestry a staniční sestry. 
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Tabulka 32 Úroveň spolupráce na pracovišti 

Spolupráce na úrovni: 

Zvažují změnu Nezvažují změnu 

p= n=41 n=284 

Průměr*  Medián*   Průměr* Medián* 

Mezi lékaři navzájem 3,0 3,0 2,3 2,0 <0,001 

Sestry – lékaři 2,6 3,0 2,0 2,0 0,001 

Sestry – vedoucí lékař 2,3 2,0 1,9 2,0 0,086 

Sestra – ošetřovatelé/sanitáři 2,1 2,0 1,8 2,0 0,065 

Sestry – vrchní sestra 1,9 2,0 1,6 1,0 0,068 

Sestra-praktické sestry 1,9 2,0 1,6 2,0 0,181 

Sestry – staniční sestra 1,8 1,0 1,4 1,0 0,042 

Mezi sestrami navzájem 1,7 1,0 1,5 1,0 0,310 

*) Hodnocení známkami jako ve škole 1 (výborně) - 5 (nedostatečně) 

 

6) Organizace práce a vedení 

(Otázka č. 16 – první část) 

 

Celkem šest organizačních záležitostí má pro všeobecné sestry statisticky významný vliv na 

rozhodnutí o změně pracoviště, jsou jimi dostatek personálu (p<0,001), možnost 

spolupodílet se na utváření standardů a pravidel na pracovišti (p=0,011), dostatek 

spotřebního materiálu a pomůcek (p=0,042), důvěra v zaměstnavatele (p<0,001), rozdělení 

denních a nočních směn (p=0,004), rozdělení víkendových a svátečních směn (p=0,043). 

Respondenti zde odpovídali ve čtyřstupňové škále (rozhodně/spíše souhlasím 

a rozhodně/spíše nesouhlasím). Výrazně častěji se rozhodují pro odchod ti, kteří s danými 

organizačními věcmi „rozhodně nesouhlasí“ či „spíše nesouhlasí“. Respondenti nejhůře 

hodnotili výrok na pracovišti je dostatek personálu, a to průměrnou známkou 3,7 – tedy 

s tímto výrokem většina rozhodně nesouhlasí. 

Z hodnocení organizace práce nemá statisticky významný vliv na rozhodnutí o změně 

pracoviště pouze podpora přímého nadřízeného (p=0,210), jak je uvedeno v tabulce 33. 
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Tabulka 33 Organizace práce a vedení 

Organizace práce a vedení 

Zvažují změnu Nezvažují změnu 

p= n=41 n=284 

Průměr*  Medián*   Průměr* Medián* 

Na našem pracovišti je dostatek 
personálu 

3,7 3,0 2,8 2,0 <0,001 

Mám možnost se spolupodílet 
na utváření standardů a 
pravidel na pracovišti 

2,8 3,0 2,4 2,0 0,011 

Na mém oddělení je dostatek 
spotřebního materiálu a 
pomůcek 

2,6 2,0 2,2 2,0 0,042 

Důvěra v zaměstnavatele 2,5 2,0 1,9 2,0 <0,001 

Počet směn denní/noční je 
mezi sestrami rovnoměrně 
rozdělen 

2,3 2,0 1,8 2,0 0,004 

Počet směn o víkendech a ve 
svátky je mezi sestrami 
rovnoměrně rozdělen 

2,0 2,0 1,8 2,0 0,043 

Podpora přímého nadřízeného 
v pracovních záležitostech 

1,8 2,0 1,6 2,0 0,210 

*) Hodnocení - 1 rozhodně souhlasím, 2 spíše souhlasím, 4 spíše nesouhlasím a 5 
rozhodně nesouhlasím 

 

7) Spokojenost s prací 

(otázka č. 16 – druhá část) 

Celkem tři hodnocení spokojenosti s prací mají statisticky významný vliv na úmysl změnit 

pracoviště. Tato hodnocení jsou prezentována výroky v dotazníku: má práce mi přináší 

uspokojení (p=0,050), adaptační proces je na našem pracovišti efektivně zorganizován 

(p<0,001), svou profesi mám rád/a (p<0,001).  

Z hodnocení pracovní spokojenosti nemá statisticky významný vliv na rozhodnutí o změně 

pracoviště povolání má prestiž a ani adekvátní finanční odměna. Podrobně uvedeno 

v tabulce 34. 
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Tabulka 34 Spokojenost s prací 

Spokojenost s prací 

Zvažují změnu Nezvažují změnu 

p= n=41 n=284 

Průměr* Medián* Průměr* Medián* 

Moje povolání má prestiž 2,9 3,0 2,5 3,0 0,088 

Za svou práci se cítím 
adekvátně finančně 
odměněn/á 

2,6 3,0 2,4 2,0 0,144 

Má práce mi přináší 
uspokojení 

2,4 2,0 1,8 2,0 0,050 

Adaptační proces je na 
našem pracovišti efektivně 
zorganizován 

2,4 2,0 2,0 2,0 <0,001 

Svou profesi mám rád/a 1,6 1,0 1,4 1,0 <0,001 

*) Hodnocení - 1 rozhodně souhlasím, 2 spíše souhlasím, 4 spíše nesouhlasím a 5 
rozhodně nesouhlasím 

 

8) Osobní rozvoj 

(otázka č. 16 – třetí část) 

Respondenti klasifikovali výroky uvedené v dotazníku, které hodnotí osobní rozvoj v rámci 

pracoviště. Klasifikace byla ve čtyřstupňové škále (rozhodně souhlasím, spíše souhlasím, 

spíše nesouhlasím a rozhodně nesouhlasím). 

Jediným faktorem z oblasti osobního rozvoje, který významně (p <0,001) ovlivňuje úmysl 

změnit pracoviště, je důvěra v zaměstnavatele. Analýzou odpovědí bylo zjištěno, že žádný 

z ostatních zkoumaných faktorů této kategorie nepřispívá k rozhodnutí odejít (jmenovitě 

možnost kariérního postupu, možnost stáže na jiném pracovišti a pozitivní vnímání mé práce 

kolegy, účast na celoživotním vzdělávání, pozitivní vnímání pacienty). Všechny výroky 

a jejich hodnocení jsou uvedeny v tabulce 35. 
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Tabulka 35 Osobní rozvoj 

Osobní rozvoj 

Zvažují změnu Nezvažují změnu 

p= n=41 n=284 

Průměr*  Medián*   Průměr* Medián* 

Mám možnost kariérního 
postupu — povýšení 

2,7 3,00 2,5 2,0 0,248 

Mám možnost stáží na jiném 
pracovišti 

2,6 2,00 2,3 2,0 0,101 

Důvěra v zaměstnavatele 2,5 2,00 1,9 2,0 <0,001 

Kolegové mou práci vnímají 
pozitivně 

2,1 2,00 1,8 2,0 0,158 

Mám možnost účasti na 
celoživotním vzdělávání 

1,8 2,00 1,6 3,0 0,255 

Má práce je pacienty 
vnímaná pozitivně 

1,8 2,00 1,8 2,0 0,632 

*) Hodnocení - 1 rozhodně souhlasím, 2 spíše souhlasím, 4 spíše nesouhlasím a 5 
rozhodně nesouhlasím 

 

9) Hodnocení pracoviště jako poskytovatele péče a jako zaměstnavatele 

(otázka č. 17) 

Z analýzy odpovědí vyplývá, že významný vliv na rozhodnutí o změně pracoviště má devět 

hodnocení kvality poskytované péče z celkem deseti kategorií. Respondenti opět 

klasifikovali výroky uvedené v dotazníku, které hodnotí kvalitu poskytované péče a svého 

zaměstnavatele. Klasifikace byla též ve čtyřstupňové škále (rozhodně souhlasím, spíše 

souhlasím, spíše nesouhlasím a rozhodně nesouhlasím). 

Z hodnocení kvality poskytované péče překvapivě nemá statisticky významný vliv na 

rozhodnutí o změně pracoviště kvalita ošetřovatelské péče p=0,064. Všechna ostatní 

hodnocení pak statisticky významný vliv mají. Těmito výroky souvisejícími s rozhodnutím 

o změně pracoviště jsou: na pracovišti máme dostatek pomocného personálu (p=0,010), 

doporučil/a bych mojí nemocnic příbuznýma známým jako poskytovatele zdravotní péče  

(p<0,001), doporučil/a bych mojí nemocnici příbuzným a známým jako zaměstnavatele 

(p<0,001), doporučil/a bych mé pracoviště příbuzným známým jako zaměstnavatele 

(p<0,001), doporučil/a bych mé pracoviště příbuzným a známým jako poskytovatele 

zdravotní péče (p<0,001), v případě neakutního stavu je lékař vždy dobře dosažitelný 

(p<0,001), kvalita lékařské péče na mém oddělení je na velmi vysoké úrovni (p=0,031), 

v případě akutního stavu je na pracovišti vždy přítomen lékař (p<0,001), ošetřovatelskou 

péči na mém pracovišti poskytuje náležitě kvalifikovaný zdravotnický personál (p=0,045). 
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Hodnotící výroky a jejich klasifikace je uvedena v tabulce 36. 

Tabulka 36 Hodnocení pracoviště jako poskytovatele zdravotní péče a jako zaměstnavatele 

Hodnotící výroky 

Zvažují změnu Nezvažují změnu 

p= n=41 n=284 

Průměr* Medián* Průměr* Medián* 

Na pracovišti máme dostatek 
pomocného personálu. (např. 
sanitáři) 

2,9 3,0 2,5 3,0 0,010 

Doporučil/a bych mojí 
nemocnic příbuznýma 
známým jako poskytovatele 
zdravotní péče 

2,7 3,0 2,1 2,0 <0,001 

Doporučil/a bych mojí 
nemocnici příbuzným a 
známým jako zaměstnavatele 

2,6 3,0 2,0 2,0 <0,001 

Doporučil/a bych mé 
pracoviště příbuzným 
známým jako zaměstnavatele 

2,5 2,0 1,9 2,0 <0,001 

Doporučil/a bych mé 
pracoviště příbuzným a 
známým jako poskytovatele 
zdravotní péče 

2,5 2,0 1,9 2,0 <0,001 

V případě neakutního stavu 
(např. pro podávání 
informací příbuzným) je lékař 
vždy dobře dosažitelný 

2,5 2,0 1,8 2,0 <0,001 

Kvalita lékařské péče na mém 
oddělení je na velmi vysoké 
úrovni 

2,2 2,0 1,9 2,0 0,031 

V případě akutního stavu je 
na pracovišti vždy přítomen 
lékař 

2,1 2,0 1,5 1,0 <0,001 

Kvalita ošetřovatelské péče 
na mém oddělení je na velmi 
vysoké úrovni 

2,0 2,0 1,7 2,0 0,064 

Ošetřovatelskou péči na mém 
pracovišti poskytuje náležitě 
kvalifikovaný zdravotnický 
personál 

1,7 2,0 1,5 1,0 0,045 

*) Hodnocení - 1 rozhodně souhlasím, 2 spíše souhlasím, 4 spíše nesouhlasím a 5 
rozhodně nesouhlasím 
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4.4. K výzkumné otázce V3. Jaké typy pracovišť jsou více ohroženy odchody 

nelékařského zdravotnického personálu? 

V3. Jaké typy pracovišť jsou více ohroženy odchody nelékařského zdravotnického 

personálu? 

V dotazníku se otázka číslo 9 zabývá oddělením, na kterém respondent pracuje. Typ 

pracoviště, tedy např. ambulance, standardní oddělení, operační sály a JIP nemá statisticky 

významný vliv (p=0,118) na rozhodnutí o změně pracoviště. Nejvíce pracovníků, kteří 

vyjádřili úmysl odejít, pracuje na standardním oddělení v n=24/142 (16,9 %) a JIP/ARO 

n=21/137 (15,3 %). Kompletně situaci znázorňuje tabulka 37 a graf 12. 

Tabulka 37 Typ pracoviště a úmysl odejít 

Pracoviště  

Respondentů 

Celkem  Uvažuje o změně 
Neuvažuje o 

změně 
Nevyjádřilo se 

n n % n % n % 

Ambulance 98 10 10,2 85 86,7 3 3,1 

Standardní oddělení 142 24 16,9 117 82,4 1 0,7 

JIP/ARO 137 21 15,3 114 83,2 2 1,5 

Operační sál 38 6 15,8 32 84,2 0 0 

Celkem 415 61 14,7 348 83,9 6 1,4 

 

Graf 12 Typ pracoviště a úmysl odejít 
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4.5.  K výzkumné otázce V4. Čím lze ovlivnit nelékařský zdravotnický 

personál při výběru pracoviště? 

 V4. Čím lze ovlivnit nelékařský zdravotnický personál při výběru pracoviště? 

K této výzkumné otázce se váže otázka č. 20 – Uveďte, nakolik jsou pro Vás níže 

uvedené faktory důležité při výběru pracoviště.  Vyhodnocení je vztaženo k profesi 

všeobecné sestry. 

Žádné z uvedených faktorů nemá statisticky významný vliv na výběr pracoviště, na 

rozhodnutí o změně pracoviště nebo setrvání. Respondenti odpovídali nakolik jsou pro ně 

uvedené faktory důležité ve čtyřstupňové škále (rozhodně/spíše souhlasím 

a rozhodně/spíše nesouhlasím). Veškerý výčet faktorů se zastoupením jednotlivých 

odpovědí uvádí následující tabulka 38. 

Tabulka 38 Faktory pro výběr pracoviště 

Faktory pro výběr pracoviště 

Uvažuje o změně Neuvažuje o změně 

p= n=41 n=281 

Průměr*  Medián*   Průměr* Medián* 

Možnost dalšího vzdělávání 2,2 2,0 2,0 2,0 0,086 

Provoz jeslí/školky pro děti 
zaměstnanců v non-stop režimu 

2,1 2,0 2,1 2,0 0,950 

Možnost získat služební bydlení 
(byt) 

2,1 2,0 2,0 2,0 0,461 

Možnost rozvozu stravy na 
pracoviště 

2,0 2,0 2,0 2,0 0,927 

Možnost stravenek 1,9 2,0 1,9 2,0 0,933 

Počet dnů indispozičního volna 
(tzv. sick days)  

1,9 2,0 1,8 2,0 0,410 

Zajištění parkovacího místa pro 
zaměstnance 

1,9 2,0 1,7 1,0 0,136 

Flexibilní pracovní doba 1,8 2,0 2,0 2,0 0,378 

Příspěvek na MHD/dopravu 1,7 2,0 1,8 2,0 0,940 

Možnost příspěvku z FKSP 
(příspěvky na sport, kulturu…) 

1,7 2,0 1,6 1,0 0,306 

Možnost příspěvku na penzijní 
připojištění 

1,6 1,0 1,6 1,0 0,808 

Kvalita zázemí pro NLZP 1,6 1,0 1,6 2,0 0,614 

Navýšení finančního 
ohodnocení 

1,4 1,0 1,4 1,0 0,891 

*) Hodnocení - 1 rozhodně souhlasím, 2 spíše souhlasím, 4 spíše nesouhlasím a 5 
rozhodně nesouhlasím 
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Poslední položka jiné, mohla být hodnocena slovně. Respondenti se vlastními slovy vyjádřili 

ve 22 případech. Respondenti jako významný faktor navrhují například (citace odpovědí):  

✓ „dobré vztahy mezi pracovníky na daném oddělení, kolektiv spolupracovníků, dobré 

vedení, slušné zacházení s personálem“ 

✓ „spolupráce s lékaři“ 

✓ „dodržování zákoníku práce, důchodová renta“ 

✓ „kompetentnost nadřízených, výkonnost managementu“  

✓ „navýšení počtu personálu“ 

✓ „psychoterapie pro sestry, personál“ 

✓ „hrazené vzdělávání, výuka cizího jazyka“ 

✓ „náboženská tolerance, modlitebna, možnost košer stravování“ 

✓  „zázemí pro personál (WC, filtr), vzhled prostředí“ 

✓ „osobní volno, čas pro rodinu“ 

✓ „příspěvek na kosmetiku, výborná strava personál i pacient, sleva na masáže, 

plavání, manikúra, příspěvek na dovolenou“ 
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5. Diskuse 

Cílem výzkumného šetření byla analýza rozhodnutí nelékařských zdravotnických 

pracovníků o změně pracoviště. Návratnost byla 61,5 % dotazníků a použitelných jich 

k finálnímu zpracování bylo 59,2 %. Doporučená návratnost ve vzorku tohoto rozsahu je 

75 %, akceptovatelná návratnost je nad 50 % (Gavora, 2010). Z celkového souboru 

415 pracovníků, kteří se zúčastnili výzkumného šetření, jsou nejčastěji zaměstnanci 

v rozmezí 41—50 let věku (39,3 %). Celkem 37,8 % dotázaných uvedlo, že žije v domácnosti 

s partnerem a dětmi. Nejvíce zastoupeným vzděláním je střední zdravotnická škola 59,8 %. 

Dále lze konstatovat, že 53,7 % respondentů nemá žádné specializační vzdělání. 

Z analýzy našeho šetření vyplývá, že o změně pracoviště uvažuje celkem 14,7 % (v počtu 

61 ze všech 415) dotázaných. Nejpočetněji byla mezi respondenty zastoupena profese 

všeobecná sestra. Úmysl změnit pracoviště nejčastěji vyjádřily také všeobecné sestry, proto 

byly odpovědi respondentů z této kategorie nejpodrobněji analyzovány. V souboru bylo 

celkem 336 všeobecných sester, ze kterých 41 uvažuje o změně pracoviště v době do 

6 měsíců nebo do 1 roku. Pro srovnání Oliveira et al. (2017) uvádí, že celkem 22,1 % ze 

studované populace uvedlo záměr odejít z profese. Dále Heinen et al. (2013) popisuje, že 

u zdravotních sester chtělo opustit svou profesi v jednotlivých zemích 5—17 %. Dle 

Rongena et al. (2014) do 12 měsíců od analýzy opustilo svého současného zaměstnavatele 

3,6 % respondentů, z toho 60 % našlo nové povolání v oboru. Vermier et al. (2018) uvádí, 

že o záměru odchodu uvažuje 6,6 % (20/290) zaměstnanců. 

Ve výzkumu bylo dále zjištěno, že úmysl změnit pracoviště má rovněž 66,7 % (5/15) 

porodních asistentek. Toto číslo je alarmující, ale vzhledem k nízkému zastoupení 

porodních asistentek v celkovém vzorku, které činilo 3,6 % (15/415 respondentů), nebylo 

možné bližší statistické zpracování tohoto vzorku pracovníků. Do budoucna lze doporučit 

provedení podobného výzkumu v užším rámci profese porodních asistentek. S ohledem na 

počty těchto zaměstnankyň v jednotlivých zařízeních, by bylo vhodné provést výzkum 

a srovnání ve více zdravotnických zařízení. 

Dle výsledků Rongena et al. (2014) je zřejmé, že úplný odchod ze zdravotnictví není častý 

a zdravotnický personál zůstává stále v oboru. V našem studovaném souboru by o úplném 

odchodu z profese uvažovalo 31/336, tedy 9,2 % všeobecných sester. Tato skutečnost byla 

analyzována v otázce č. 19, tedy kam by respondenti uvažovali odejít v případě, že by u nich 

byla změna pracoviště reálná (změna pracoviště v rámci zařízení, změna zaměstnavatele, 

odchod do zahraničí či odchod z profese). Respondenti na tuto otázku odpovídali, přestože 

neuváděli reálný úmysl změnit pracoviště. Tedy jsou zde analyzovány i odpovědi těch, kteří 

nevyjadřují reálný úmysl změnit pracoviště. Lze se domnívat, že otázka z dotazníku byla 
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mnohými nepochopena (respondenti se například domnívali, že musí odpovědět). Přesto 

byly odpovědi analyzovány a jsou zde prezentovány s tím, že v této části je možné určité 

zkreslení výsledků. Do budoucna, pokud by byly prováděny další výzkumy, bude nutné 

přesněji formulovat otázku v dotazníku. 

Šetřením bylo ověřeno, že ženy mají v současné době majoritní postavení na pozici 

nelékařských zdravotnických pracovníků. Výzkumu v tomto konkrétním zdravotnickém 

zařízen se zúčastnilo 98,3 % žen. V mnoha zemích, včetně Japonska, je zdravotnictví taktéž 

ženským povoláním (Tei-Tominaga et al., 2018). V této výzkumné práci se ukázalo, že věk 

pracovníků na rozhodnutí o změně pracoviště není nejvýznamnějším faktorem. Z výzkumu 

však vyplývá, že jsou věkové kategorie zaměstnanců, na které se musíme více zaměřit 

a věnovat se jim. O změně pracoviště uvažují nejčastěji zaměstnanci ve věku 31—40 let. Lze 

se domnívat, že se mnohdy jedná zaměstnankyně – ženy, které v tomto věku plánují 

založení rodiny. Důležitým poznatkem je, že všeobecné sestry, které žijí v domácnosti 

s nezletilými dětmi (samy nebo s partnerem), vyjadřují úmysl opustit pracoviště ze všech 

kategorií nejméně často. Ve zkoumaném zařízení pracuje 65,2 % všeobecných sester 

v nepřetržitém provozu ve dvanáctihodinových směnách. V kategorii všeobecných sester 

nebyl zjištěn úmysl změnit pracoviště zjištěn ve dvou nejnižších věkových kategoriích (do 

21 let a 22—25 let). V kategorii do 21 let je to způsobeno absencí respondentů 

(v současnosti v ČR není možné tomto věku dosáhnout kvalifikace všeobecná sestra). Další 

skupinu pak tvoří ještě zaměstnanci nad 60 let. U vyšší věkové kategorie se můžeme 

domnívat, že odchodem (resp. odchodem z profese) může být zamýšlen odchod do 

starobního důchodu, avšak tato možnost nebyla v dotazníku uvedena. Oliveira et al. (2017) 

zmiňuje, že pravděpodobnost úmyslu odejít je zvýšená s věkem. Maurits et al. (2015) 

udává, že 43 % respondentů si nemyslí, že by mohli pokračovat ve své dosavadní práci až 

do věku 65 let. 

Celková délka praxe ve zdravotnictví a délka praxe na současném pracovišti se (co se týče 

rozhodnutí o změně pracoviště) prolíná – častěji se pro změnu rozhodují osoby s celkovou 

délkou praxe i délkou praxe na současném pracovišti 10 až 15 let, zde je opět vidět kritické 

období (nejspíše jedná o ty samé respondenty ve věku 31—40 let).  

Pořadí pracoviště, na kterém respondent pracuje, není statisticky významné ve vztahu 

k úmyslu jej změnit. Ve výsledcích lze pozorovat, že ti, kteří pracují na pátém pracovišti své 

kariéry, vyjadřují úmysl změny relativně nejčastěji. Další v pořadí jsou ti, kteří pracují na 

šestém a druhém pracovišti. Význam tohoto zjištění je neurčitý. Pořadí pracoviště v rámci 

kariéry nebylo v rámci tohoto výzkumu vztaženo k věku respondenta. 
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V provedeném šetření bylo zjištěno, že typ (druh) nejvyššího dosaženého vzdělání není 

významným faktorem, který by ovlivňoval úmysl změnit pracoviště všeobecných sester 

v našem vzorku. Přestože bylo zjištěno, že nejčastěji vyjadřují úmysl změnit pracoviště 

zaměstnanci s vyšším odborným vzděláním (v 15,4 %), absolventi ostatních forem vzdělání 

mají o něco menší, ale podobné poměrné zastoupení ve vzorku. Na základě analýzy 

provedeného výzkumu lze rovněž konstatovat, že typ specializačního vzdělání není 

statisticky významným faktorem pro úmysl změnit pracoviště. V našem vzorku se pro 

změnu pracoviště sice nejčastěji rozhodovaly ty všeobecné sestry, které žádné specializační 

vzdělání nemají, ale dalším zjištěním je fakt, že přesná polovina všeobecných sester ve 

zkoumaném vzorku žádné specializační vzdělání nemá. 

Další z oblastí, která byla zahrnuta do provedeného výzkumu byla znalost cizích jazyků 

(německého a anglického) a dovednosti v oblasti výpočetní techniky. Zde respondenti 

uváděli vlastní hodnocení známkami jako ve škole. Analýzou výsledků sebehodnocení bylo 

zjištěno, že uvedené znalosti výpočetní techniky jsou průměrné a jazykové znalosti spíše na 

horší úrovni. U skupiny všeobecných sester, které vyjadřují zároveň úmysl změnit 

pracoviště, je znalost jazyků hodnocena ještě horší průměrnou známkou. Statistickým 

vyhodnocením získaných dat bylo zjištěno, že jazykové znalosti a dovednosti v oblasti 

výpočetní techniky nejsou významnými faktory pro úmysl změnit pracoviště. Na tomto 

místě lze dodat, že úmysl odejít do zahraničí a dále působit ve zdravotnictví, má jen malá 

část z těchto pracovníků. 

Významnými faktory, které souvisejí s úmyslem změnit pracoviště jsou únava, vyčerpanost, 

pocit přetížení, zdravotní a psychické poruchy. Tyto faktory se zároveň spolupodílí nebo jsou 

příznaky syndromu vyhoření. Syndrom vyhoření pak je dáván do souvislosti s odchodem 

pracovníků. V této práci bylo potvrzeno, že hodnocení uvedených výroků je statisticky 

významně horší u pracovníků, kteří zároveň vyjadřují úmysl změnit pracoviště. Hämming, 

et al. (2018) uvádí, že frustrace nebo profesní krize (nerovnováha odměny za námahu) se 

ukázala jako nejvýznamnější faktor pro úmysl opustit povolání. Problémy se sladěním 

pracovního a osobního života (nerovnováha mezi pracovním a osobním životem) jsou 

prezentovány jako významný faktor, podílející se na syndromu vyhoření. Taktéž Moloney 

et al. (2018) uvádí, že příčinou syndromu vyhoření je velmi často vysoká pracovní zátěž 

a s ní spojené emoční nároky. Heinen et al. (2013) prezentuje, že větší pracovní zátěž 

vyvolává negativní reakci a větší zasahování práce do osobního života vede k vyššímu riziku 

vzniku syndromu vyhoření. 

Dále je velmi důležité,  až alarmující, že vlastní zdravotní stav a únavu hodnotí horšími 

známkami i ti respondenti, kteří úmysl změnit pracoviště v dohledné době nemají. Je proto 

důležité věnovat v tomto ohledu pozornost všem pracovníkům, nejen těm, kteří mají úmysl 
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změnit pracoviště. Přetížení, únava a obtížné soustředění může mít přímý vliv na kvalitu 

poskytované péče a může vést k závažným pochybením v rámci výkonu práce.  

V provedeném výzkumu byla respondenty dále hodnocena úroveň komunikace 

a spolupráce na pracovišti. Bylo zjištěno, že se jedná o významné činitele, které ovlivňují 

rozhodnutí všeobecných sester změnit pracoviště. Nejhorší hodnocení a statistickou 

významnost nalézáme v oblasti komunikace a spolupráce mezi lékaři navzájem. Jedná se 

tedy o oblast, která vede sestry k rozhodnutí o změně pracoviště, ale kterou sestry 

nemohou přímo ovlivnit. Další významné nedostatky v komunikaci jsou vyjádřeny špatným 

hodnocením komunikace na úrovni sestra-lékař, sestra-vedoucí lékař, komunikace mezi 

sestrami navzájem a komunikace sestry se staniční a vrchní sestrou. I zde je hodnocení těch, 

kteří vyjadřují svůj úmysl změnit pracoviště, horší. Vermier et al. (2018) uvádí, že 

spokojenost s komunikací může být do určité míry spojena s uspokojením z práce, 

nespokojenost naopak se záměrem odejít a se syndromem vyhoření. Trybou et al. (2015) 

uvádí, že se sestry cítí více emocionálně spjaty s jejich pracovištěm a cítí se být více 

spokojeny se svou prací, když je nastavena kvalitní komunikace v rámci týmu. Vyzdvihuje 

důležitost dobrých vztahů v ošetřovatelských týmech. Jeho závěry jsou v souladu s výsledky 

našeho šetření a potvrzují názor, že správná komunikace a dobrá spolupráce na pracovišti 

(na všech úrovních) přispívají k udržení ošetřovatelského personálu na pracovišti. Je tedy 

důležité se tímto zjištěním intenzivně zabývat a řešit je na úrovni managementu 

zdravotnických zařízení (i jednotlivých pracovišť). Lze tedy uvažovat o provedení výzkumu 

vzájemné komunikace mezi lékaři v rámci zdravotnického zařízení a dále zavedení kurzů 

komunikačních dovedností pro nelékaře i lékaře na postgraduální úrovni. Jistě by bylo 

vhodné komunikaci vyučovat na všech úrovních vzdělání. 

I tato naše práce ukázala, že významný vliv na změnu pracoviště má uspokojení, efektivní 

adaptace, vnímání kolegů, oblíbenost profese (prezentované zde tvrzením profesi mám 

rád/a) a společenská prestiž. V oblasti hodnotící spokojenost s prací bylo v našem šetření 

zjištěno, že významným faktorem pro setrvání na pracovišti je dostatek personálu, možnost 

se spolupodílet na utváření standardů a pravidel na pracovišti, dostatek spotřebního 

materiálu a pomůcek, ale i důvěra v zaměstnavatele nebo rovnoměrné rozvržení 

pracovních směn (denní /noční a víkendy/svátky). Na této úrovni je nezbytná spolupráce 

přímých nadřízených a správně vedená komunikace na jednotlivých pracovištích. Na 

každém zaměstnavateli je pak nastavení možnosti sester spolupodílet se na utváření 

standardů a pravidel na pracovišti. Zde byla nalezena shoda s předchozími výzkumy 

a pracemi. Halter et al. (2017) zmiňuje, že špatné pracovní podmínky zvyšují 

pravděpodobnost změny zaměstnavatele nebo odchodu z profese. Heinen et al. (2013) 

k problematice uvádí, že s úmyslem opustit povolání na evropské úrovni se pojí nemožnost 
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účasti na organizačních záležitostech v nemocnici. Vermier et al. (2018) udává, že sestry 

byly nejvíce nespokojeny s organizačními záležitostmi.   

Z analýzy výsledků výzkumu vyplývá, že faktorem, který statisticky výrazně ovlivňuje úmysl 

změnit pracoviště, je důvěra v zaměstnavatele. Zaměstnanci, kteří úmysl změnit pracoviště 

nemají, hodnotí svou důvěru v zaměstnavatele významně lepšími známkami než ti, kteří 

tento úmysl mají. Ostatní ukazatele, zkoumané v této části práce, toto rozhodnutí 

neovlivňují. Jedná se o možnost kariérního postupu, možnost stáže na jiném pracovišti 

a pozitivní vnímání mé práce kolegy, účast na celoživotním vzdělávání, pozitivní vnímání 

pacienty, podpora přímého nadřízeného v pracovních záležitostech. Su-Yueh Chen et al. 

(2015) k této problematice uvádí, že důvěra může zvýšit spokojenost s prací a produktivitu 

zaměstnanců; důvěryhodná atmosféra podporuje spolupráci, efektivní komunikaci a sdílení 

informací a může kompenzovat omezené schopnosti zaměstnanců. Manzano-García et al. 

(2014) uvádí, že nedostatek prestiže a sociálního uznání je jednou z nejvýznamnějších 

hrozeb profese sestry. 

Hodnocení pracoviště jako poskytovatele péče a jako zaměstnavatele byla popsána celkem 

deseti výroky. Z výsledků výzkumu vyplývá, že se jedná o důležitou oblast, statisticky 

významně ovlivňující rozhodnutí všeobecných sester změnit pracoviště. I zde lze 

konstatovat, že výrazně hůře hodnotí jednotlivé skutečnosti ti, kteří zároveň vyjadřují svůj 

záměr změnit pracoviště. Významným je dle výsledků výzkumu dostatek pomocného 

personálu na pracovišti a dosažitelnost lékaře v případě akutního i neakutního stavu. 

Respondenti, kteří vyjádřili svůj úmysl v dohledné době změnit pracoviště, by také častěji 

nedoporučili nemocnici nebo pracoviště jako poskytovatele zdravotní péče, ani jako 

zaměstnavatele. Na hranici, ale přesto statisticky významně ve vztahu k úmyslu změnit 

pracoviště, vychází hodnocení výroku ošetřovatelskou péči na mém pracovišti poskytuje 

náležitě kvalifikovaný zdravotnický personál. Zde jsou výsledky poměrně vyrovnané, přesto 

je hodnocení těch, kteří změnu nezvažují, lepší. Jediný výrok z této kategorie má vyrovnané 

hodnocení, a tedy není statisticky významným pro rozhodnutí změnit pracoviště. Tím je 

tvrzení kvalita ošetřovatelské péče na mém oddělení je na velmi vysoké úrovni. Kvalitu 

ošetřovatelské péče tedy hodnotí dobrými známkami podobně obě skupiny, přestože část 

personálu hodlá pracoviště v dohledné době změnit. Tyto výsledky potvrzují předchozí 

zjištění ohledně problémů v komunikaci s lékaři a význam důvěry v zaměstnavatele. Na 

druhou stranu je zde patrné, že zaměstnanci, kteří zaměstnavatele hodnotí kladně, úmysl 

změnit pracoviště nemají. 

V našem šetření bylo odhaleno, že o změně uvažují všeobecné sestry jak z jednotek 

intenzivní péče, anesteziologicko-resuscitačního oddělení, tak ze standardních oddělení. Ve 

zkoumaném vzorku bylo zjištěno, že k tomu dochází v poměrném zastoupení mezi 
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jednotlivými pracovišti. Podle provedeného výzkumu není převaha úmyslu změnit 

pracoviště specifická pro určitý typ oddělení (ambulance, JIP, operační sály, standardní 

lůžková péče). Analýzou odpovědí respondentů z našeho vzorku nebylo možné odhalit 

určitý typ odbornosti (interna, chirurgie, gynekologie apod.), která je postižena odchodem 

nelékařských zdravotnických pracovníků nejvíce, a to vzhledem k velkým rozdílům v počtu 

zaměstnanců, kteří se v rámci jednotlivých odborností výzkumu účastnili. Do budoucna lze 

uvažovat o provedení šetření s užším zaměřením na jednotlivá konkrétní pracoviště (co se 

týče odbornosti) a provádět průzkumná šetření i s možností srovnání v jiných 

zdravotnických pracovištích, což by umožnilo širší porovnání a dostatečnou saturaci vzorku.  

Dříve publikované práce se nezabývaly typy pracovišť ve vztahu k odchodům nelékařských 

zdravotnických pracovníků konkrétně, jen v obecné rovině. Khan et al. (2018) taktéž 

zdůrazňuje potřebu dalšího výzkumu, jak identifikovat faktory, které ovlivňují záměr 

pracovníků opustit oblast intenzivní péče. 

Celkem 95,5 % respondentů v našem výzkumu uvedlo, že finanční ohodnocení je důležitým 

faktorem, který ovlivňuje výběr pracoviště. Avšak pokud bylo hodnocení této otázky 

vztaženo k rozhodnutí o změně pracoviště, nebyla nalezena staticky významná shoda. 

Z uvedeného lze usuzovat, že pro setrvání ve stávajícím zaměstnání nebo profesi jsou 

důležitějšími faktory, například komunikace a spolupráce, organizační a pracovní vztahy 

a celková spokojenost s prací, jak již bylo uvedeno výše. Maurits et al. (2015) uvádí, že 

zaměstnavatel by se měl zabývat pracovní zátěží a odměňováním zdravotnického 

personálu, protože tyto faktory mají pozitivní vliv na setrvání v pracovním procesu až do 

důchodového věku. Manažeři a vedoucí pracovníci budou muset najít způsoby, jak zlepšit 

vyvážení mezi pracovním a soukromým životem, jak snížit pracovní přetížení, jak zlepšit 

pracovní a organizační podmínky práce sester, a to může vést k udržení pracovníků ve 

zdravotnickém systému (Moloney et al, 2018). 

Limitem této práce by mohla být papírová forma dotazníků, která ale byla vyjednána 

s vedením zdravotnického zařízení, ve kterém výzkum probíhal. Jedná se o neekologickou 

a finančně náročnější variantu (vzhledem k počtu kopií šestistránkového dotazníku na třech 

listech papíru A4). Jedním z možných faktorů, které zapříčinil menší návratnost, byla obava 

zaměstnanců z kontroly vyplněných dotazníků jejich nadřízenými nebo vedením zařízení. 

Sběr vyplněných dotazníků byl zajištěn do neprůhledných papírových obálek (jak je 

v současnosti zvykem podobné výzkumy běžně provádět), které byly k dispozici na 

pracovištích. Nemůžeme tedy úplně vyloučit možnost shlédnutí dotazníku druhou osobou 

po jeho vyplnění a odevzdání. Uvědomujeme si tuto skutečnost jako ne zcela optimální 

řešení. Na druhou stranu však vyplnění zaškrtnutím v tabulce, kdy není nezbytné vypisovat 

jakékoliv údaje slovně, zajišťuje možnost zcela anonymního vyplnění. Při výběru vyplněných 

dotazníků ze dvou pracovišť byly formuláře odevzdány v obálkách vrchními sestrami těchto 
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pracovišť (zároveň je na tomto místě nutno uvést, že na obou těchto pracovištích byla 

návratnost kompletně vyplněných dotazníků vysoká). Jiná forma sběru, např. formou 

odesílání poštou, by neúměrně navýšila celkové náklady na výzkum. Odevzdávání 

dotazníků do zapečetěných boxů a distribuce těchto boxů na 77 jednotek/oddělení (které 

byly do výzkumu zahrnuty), by byla náročná finančně i technicky. Bylo by možné provést 

celý výzkum elektronicky, ale s ohledem na nejistou možnost NLZP vyplnění elektronické 

formy dotazníku je předpoklad, že správně vyplněných dotazníků by bylo ještě méně. 

V případě kvalitativního výzkumu formou rozhovorů, by nebylo možné oslovit stovky 

pracovníků na desítkách pracovišť. Provedené šetření je vypovídající o situaci ve zvoleném 

zdravotnickém zařízení. 

Dále je pravděpodobné, že některé otázky z dotazníku nebyly pochopeny, jak bylo 

předpokládáno. Důvodem může být, že dotazník příliš dlouhý a obsahuje příliš mnoho 

otázek. Při vyhodnocování dotazníku byla nalezena chyba v dotazníku (v kategoriích let 

praxe), která však neměla vliv na data, jen na přepis dat. Nebyl proveden předvýzkum, 

kterým by se odhalily chyby jak ve sběru, tak v dotazníku samotném. Dat bylo získáno 

mnoho, avšak pro tuto práci byla vybrána pro nejpodrobnější analýzu jedna kategorie 

analyzující postoje všeobecných sester, a to z důvodu nejpočetnějšího zastoupení ve 

vzorku. Podobně podrobné zpracování všech kategorií by nebylo účelné pro nízké 

zastoupení jiných profesí. 

Vedením zařízení nebyla předem zpřístupněna přesná data ohledně personální situace 

týkající se dotčených zaměstnanců na jednotlivých stanicích a odděleních. Nebyly 

k dispozici přesné aktuální počty pracovníků (jen přibližné počty od vrchních či staničních 

sester – podle nich pak byly distribuovány počty dotazníků tak, aby každý NLZP mohl 

dotazník vyplnit). Nebyly k dispozici jakákoliv data o odchodech a nástupech pracovníků ve 

zkoumaných kategoriích během posledního roku a jejich pozicích v daném zdravotnickém 

zařízení. 

Z pohledu autora této práce je velmi složitá práce se zahraničními zdroji, protože většina 

publikovaných prací se zabývá odchodem zdravotnického personálu nebo jeho migrací, 

nikoliv úzce specializovanou změnou pracoviště u nelékařského povolání. Dále pak existují 

rozdíly v označování jednotlivých profesí (např. není jednoznačný ekvivalent pozice 

praktická sestra v zahraničí). 
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6. Závěr 

Práce a provedený výzkum objasňuje a přináší zjištění, že některé zkoumané faktory jsou 

významné a statisticky doložitelné pro rozhodnutí nelékařských zdravotnických pracovníků 

o změně pracoviště v daném zdravotnickém zařízení. 

Lze konstatovat, že odchod zamýšlí téměř 14,7 % nelékařského zdravotnického personálu, 

tedy nezanedbatelná část. Je nutné se tímto zjištěním zabývat na úrovni vedoucích 

pracovníků a managementu zdravotnického zařízení a hledat možnosti zamezení odchodu 

těchto klíčových zaměstnanců. Ze všech nelékařských zdravotnických pracovníků byla ve 

zkoumaném vzorku nejvíce zastoupena profese všeobecné sestry.  

Jak se ukázalo, za významné lze považovat následující faktory, které jsme identifikovali: 

komunikace a spolupráce v rámci pracoviště, zejména ve vztahu lékař-lékař a sestra-lékař. 

Důležitá je taktéž organizace práce a vedení, zejména pak důvěra v zaměstnavatele. Zde je 

jistě prostor pro zlepšení komunikace na všech úrovních nemocničního systému. Bylo by 

vhodné uvažovat o zařazení výuky komunikačních dovedností do pregraduální 

i postgraduální výuky (nelékařských pracovníků i lékařů) a zařadit nácvik komunikace do 

systému celoživotního vzdělávání. Dobrá úroveň komunikace vede i ke zlepšení spolupráce, 

čímž lze předpokládat i zvýšení kvality a bezpečnosti poskytované péče.  

Dále se ukazuje, že přetížení v práci je též významným činitelem v oblasti zkoumané 

problematiky. Zde by mohlo být řešením navýšení počtu pracovníků ve směnách, 

eventuelně prodloužení dovolené. Nebyla neodhalena celá řada faktorů, které se podílejí 

na zamýšlené změně pracoviště u všech zastoupených profesí. Nelékařský zdravotnický 

personál, který se zúčastnil našeho výzkumu, má úmysl změnit pracoviště v poměrném 

zastoupení v rámci jednotlivých typů pracovišť (ambulance, JIP, standardní oddělení).  

Ovlivnění rozhodnutí setrvání v profesi a v pracovním procesu je velmi obtížné, a i přes 

poměrně obstojný testovaný vzorek, není možné na tuto otázku nahlížet globálně, nebo 

jednoznačně. 

Je velice obtížné, ne-li nemožné, nastavit určitý typ benefitu, který by vyhovoval většině 

zaměstnanců a mohl tak zamezit změně pracoviště. Každý jednotlivec má vlastní 

preference, které se navíc v čase značně mění. Co náš výzkum ukázal a ověřil je že, finanční 

ohodnocení není nejvyšší prioritou z pohledu nelékařských zdravotnických pracovníků. 

Do budoucna lze považovat za nutné provedení dalších podrobnějších výzkumů, 

zabývajících se podobnými tématy na širší (např. na republikové nebo i mezinárodní) 

úrovni. Umožní to srovnání výsledků v rámci různých regionů a kultur. 

Přínosem této práce je aktuální průzkum týkající se rozhodnutí o změně pracoviště mezi 

nelékařskými zdravotnickými pracovníky v roce 2020, který může být užitečný jak pro 

management zdravotnického zařízení, tak i pro jednotlivé vedoucí pracovníky. Dále lze 

hledat řešení v oblasti komunikace a spolupráce mezi všemi zdravotnickými pracovníky. Je 
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žádoucí do těchto procesů zapojit i samotné zaměstnance a umožnit jim spolupodílet se na 

zlepšení pracovních podmínek a prostředí. 

Provedené šetření otevírá další možnosti, jakým směrem ubírat další výzkumy 

v problematice změny pracoviště případně odchodu zdravotnických pracovníků. 
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Příloha č. 1  

Dotazníkové šetření 

 

Rozhodnutí o změně pracoviště u nelékařského zdravotnického personálu 

  

Milá kolegyně / Milý kolego, 

 

obracím se na Vás s prosbou o participaci ve výzkumném šetření, jehož cílem je analyzovat faktory 

podílející se na rozhodnutí o změně zaměstnání u nelékařského zdravotnického personálu. 

Participace pro Vás znamená vyplnění dotazníku níže. Veškerá data budu analyzována a 

publikována pouze v anonymizované podobě a v souladu s nařízením o ochraně osobních údajů.  

 

Děkuji za zvážení Vaší spolupráce 

Bc. Ivana Picmausová 

Magisterský studijní program Intenzivní 

péče 

1.lékařská fakulta 

Univerzita Karlova 

Označte jednu (pokud není uvedeno jinak) Vám nejvíce vyhovující odpověď.   

 
1. Uveďte Vaše pohlaví 

 Žena  
 Muž  
 

2. Uveďte Vaší věkovou kategorii: 
 21 let nebo méně   
 22—25 let 
 26—30 let 
 31—40 let 
 41—50 let 
 51—60 let 
 61 a více let 



 

 

 

3. Uveďte Váš rodinný stav – vyberte jedno, které Vás nejvíce charakterizuje 
 Žijete sám/a 
 Žijete v domácnosti s partnerem/partnerkou (ev. nezávislou dospělou osobou- např. 

rodiči) 
 Žijete v domácnosti s partnerem/partnerkou a dětmi 
 Žijete v domácnosti s jinou dospělou osobou závislou na vaší péči (např. rodiče, 

prarodiče) 
 Žijete v domácnosti sám/sama s nezletilým dítětem/dětmi 
 

4. Uveďte Vaše nejvyšší dosažené vzdělání 
 Střední zdravotnická škola  
 Vyšší odborná zdravotnická škola (DiS.) 
 Vysoká škola – bakalářské studium (Bc.) 
 Vysoká škola – magisterské studium a vyšší (Mgr., PhDr. …) 
 

5. Uveďte Vaší profesní odbornost: 
 Zdravotnický asistent / Praktická sestra 
 Všeobecná sestra 
 Zdravotnický záchranář 
 jiné – jaké …………………… 

 

6. Uveďte zda, případně jaké specializační vzdělání jste absolvoval/a: 
 Žádné 

 Intenzivní péče/ ARIP 

 Intenzivní péče v pediatrii/ ARIP v pediatrii 

 Perioperační péče  

 Organizace a řízení ve zdravotnictví  

 Jiné, uveďte jaké 

 
7. Uveďte délku Vaší dosavadní praxe: 

 ve zdravotnictví na současném pracovišti 

Méně než 1 rok   

Od 1 do 3 let   

Od 3 do 5 let   

Od 5 do 10 let   

Od 10 do 15 let   

Od 15 do 20 let   

Od 25 do 35 let   

Více než 35 let   

  



 

 

8. Na kolikátém pracovišti od začátku své pracovní kariéry pracujete? 
 1. pracoviště 
 2. pracoviště 
 3. pracoviště 
 4. pracoviště 
 5. pracoviště 
 6. pracoviště 
 více než 6. pracoviště 

 
9. Na jakém typu oddělení v současnosti pracujete? 

 Ambulance  
 Standardní oddělení 
 JIP/ARO 
 Sály operační 
 Jiné 

 
10.Pracujete ve směnném provozu? 
 Ne (bez nočních a víkendových směn) 
 Ano, (nepřetržitý provoz) dvanáctihodinové směny (denní, noční) 
 Ano, (nepřetržitý provoz) osmihodinové směny (ranní, odpolední, noční) 
 Ano, jinak rozvržené směny (ranní, odpolední, denní) 

 
11. Uveďte rozsah Vaší pracovní činnosti v této nemocnici, a případně také v dalším zařízení 

včetně rozsahu případného pracovního úvazku: 

Toto zdravotnické zařízení Jiné zdravotnické zařízení 

Pracovní smlouva Dohoda o provedení Pracovní smlouva Dohoda o provedení 
 na dobu 

neurčitou 
 na dobu 

určitou 
 činnosti  práce  na dobu 

neurčitou 
 na dobu 

určitou 
 činnosti  práce 

 max. 0,25 úvazku   max. 0,25 úvazku  

 max. 0,5 úvazku   max. 0,5 úvazku  

 max. 0,75 úvazku   max. 0,75 úvazku  

 max. 1 úvazku   max. 1 úvazku  
 Směny i mimo kmenové pracoviště  Směny i mimo kmenové pracoviště 

 
12. Následující výroky ohodnoťte na stupnici 1 – 5 jako ve škole (1 výborně,5 nedostatečně) 

 1 2 3 4 5 

Vaše znalosti angličtiny.      

Vaše znalosti němčiny.      

Vaše dovednosti v oblasti výpočetní techniky.      

  



 

 

13.Vyjádřete míru souhlasu s následujícími výroky: 
 
 
 
 
 
 
 

 
14. Na stupnici 1-5 ohodnoťte úroveň komunikace na Vašem pracovišti (1 výborně, 5 

nedostatečně)  

 1 2 3 4 5 

Mezi sestrami navzájem.      

Sestra-praktické sestry.      

Sestra – 
ošetřovatelé/ošetřovatelky/sanitáři/sanitárky. 

     

Sestry – lékaři.      

Sestry – staniční sestra.      

Sestry – vrchní sestra.      

Sestry – vedoucí lékař.      

Mezi lékaři navzájem.      

 
15. Na stupnici 1-5 ohodnoťte úroveň vzájemné spolupráce pracovního týmu na Vašem  

pracovišti (1 výborně, 5 nedostatečně) 

 1 2 3 4 5 

Mezi sestrami navzájem.      

Sestra-praktické sestry.      

Sestra-
ošetřovatelé/ošetřovatelky/sanitáři/sanitárky. 

     

Sestry – lékaři.      

Sestry – staniční sestra.      

Sestry – vrchní sestra.      

Sestry – vedoucí lékař.      

Mezi lékaři navzájem.      

 Rozhodně 

souhlasím 

Spíše  

souhlasím 

Spíše  

nesouhlasím 

Rozhodně 

nesouhlasím 

V práci se cítím přetížen/a.     

Cítím se dlouhodobě unavený/á.     

Obtížně se soustředím.     

Jsem vnitřně neklidný/á a nervózní.     

Trpím bolestmi hlavy.     

Trápí mě poruchy spánku.     

Připadám si fyzicky vyčerpaný/á.     

Jsem náchylný/á k nemocím.     

Má práce mi nepřináší uspokojení.     



 

 

16. Vyjádřete míru souhlasu s následujícími výroky na vašem pracovišti:  
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 
 

 Rozhodně 

souhlasím 

Spíše  

souhlasím 

Spíše  

nesouhlasím 

Rozhodně 

nesouhlasím 

Na našem pracovišti je dostatek 

personálu. 

    

Počet směn denní/noční je mezi 

sestrami rovnoměrně rozdělen. 

    

Počet směn o víkendech a ve svátky je 

mezi sestrami rovnoměrně rozdělen. 

    

Na mém oddělení je dostatek 

spotřebního materiálu a pomůcek. 

    

Mám možnost se spolupodílet na 

utváření standardů a pravidel na 

pracovišti. 

    

Mám podporu přímého nadřízeného 

v pracovních záležitostech. 

    

Mám důvěru v zaměstnavatele.     

Svou profesi mám rád/a.     

Za svou práci se cítím adekvátně 

finančně odměněn/á. 

    

Moje povolání má prestiž.     

Má práce mi přináší uspokojení.     

Adaptační proces je na našem 

pracovišti efektivně zorganizován. 

    

Kolegové mou práci vnímají pozitivně.     

Má práce je pacienty pozitivně 

vnímaná. 

    

Mám možnost účasti na celoživotním 

vzdělávání. 

    

Mám možnost stáží na jiném 

pracovišti. 

    

Mám možnost kariérního postupu-

povýšení 

    



 

 

 
17. Vyjádřete míru souhlasu s následujícími výroky: 

  

 Rozhodně 

souhlasím 

Spíše 

souhlasím 

Spíše  

nesouhlasím 

Rozhodně 

nesouhlasím 

Kvalita ošetřovatelské péče na mém oddělení 

je na velmi vysoké úrovni. 

    

Kvalita lékařské péče na mém oddělení je na 

velmi vysoké úrovni. 

    

Doporučil/a bych mojí nemocnici příbuzným a 

známým jako zaměstnavatele. 

    

Doporučil/a bych mojí nemocnic příbuznýma 

známým jako poskytovatele zdravotní péče. 

    

Doporučil/a bych mé pracoviště příbuzným 

známým jako zaměstnavatele. 

    

Doporučil/a bych mé pracoviště příbuzným a 

známým jako poskytovatele zdravotní péče. 

    

Ošetřovatelskou péči na mém pracovišti 

poskytuje náležitě kvalifikovaný zdravotnický 

personál.  

    

V případě akutního stavu je na pracovišti vždy 

přítomen lékař. 

    

V případě neakutního stavu (např. pro 

podávání informací příbuzným) je lékař vždy 

dobře dosažitelný. 

    

Na pracovišti máme dostatek pomocného 

personálu. (např. sanitáři) 

    



 

 

18. Nakolik se v současné době jeví jako pravděpodobné, že u Vás dojde ke změně 
pracoviště: 

 Rozhodně 
ne 

Spíše  
ne 

Spíše  
ano 

Rozhodně 
ano 

V následujících 6 měsících.      

V průběhu následujícího roku.     

 
19. V případě, že je změna pravděpodobná, uvažujete o: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Rozhodně 

nesouhlasí

m 

Spíše  

nesouhlasí

m 

Spíše  

souhlasí

m 

Rozhodně 

souhlasím 

Změně pracoviště v rámci tohoto 

zdravotnického zařízení. 

    

Změně zdravotnického zařízení.     

Odchodu do zahraničí a dalším působení 

ve zdravotnictví. 

    

Odchodu z profese.     



 

 

 

20. Uveďte nakolik jsou pro Vás níže uvedené faktory důležité při výběru pracoviště?  

 

 

 

 

 Rozhodně 

souhlasím 

Spíše  

souhlasím 

Spíše  

nesouhlasím 

Rozhodně 

nesouhlasím 

Navýšení finančního ohodnocení.     

Počet dnů indispozičního volna. (tzv. 

sick days)  

    

Možnost dalšího vzdělávání.     

Kvalita zázemí pro NLZP.     

Možnost rozvozu stravy na pracoviště.     

Možnost stravenek.     

Možnost příspěvku na penzijní 

připojištění. 

    

Možnost příspěvku z FKSP. (příspěvky 

na sport, kulturu…) 

    

Provoz jeslí/školky pro děti 

zaměstnanců v non-stop režimu. 

    

Zajištění parkovacího místa pro 

zaměstnance. 

    

Příspěvek na MHD/dopravu.     

Možnost získat služební bydlení. (byt)     

Flexibilní pracovní doba.      

Jiné – vypište: 
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