
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. 
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