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ABSTRAKT 

Tématem této diplomové práce je problematika vzdělávání zdravotnického 

personálu, konkrétně prohlubování profesní kvalifikace radiologických asistentů. Je 

strukturována do dvou hlavních částí, a to teoretické a praktické.  

První část poskytuje souhrnný přehled teoretických poznatků potřebných pro 

pochopení uvedené problematiky. Je dělena do několika dílčích celků, ve kterých je popsán 

systém pregraduálního a postgraduálního vzdělávání radiologických asistentů a legislativa 

související s výkonem této profese.. Další část se zabývá plánováním osobního rozvoje  

a kariérním plánem zaměstnanců, systemizací pracovních míst v organizaci, řízením  

a prevencí rizik v její personální oblasti. 

Na teoretickou část navazuje část praktická (empirická). Téma mé diplomové práce 

je pojato jako studie vybrané skupiny zdravotnického personálu. Jako metoda k objasnění 

souvislostí jevů je zvolen kvalitativní výzkum, jehoţ zdrojem dat se staly rozhovory  

s vybranou skupinou respondentů. Cílová skupina obsahuje respondenty z řad 

managementu a radiologických asistentů z konkrétní organizace. Cílem práce je zjistit, zda 

radiologičtí asistenti vnímají úzkou profesní specializaci jako výhodu, či nevýhodu 

ve svém profesním ţivotě a jak se k této problematice staví management organizace, která 

je zaměstnává. 

Klíčová slova 

Radiologický asistent, vzdělávání, specializace, kvalifikace, systemizace pracovních míst, 

plán osobního rozvoje, management. 
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ABSTRACT 

The topic of this diploma thesis is the education of healthcare personnel, more 

specifically, the deepening of vocational qualification of radiology assistants.  

It is divided into two parts, theoretical and practical. 

The first part is an overview of theoretical knowledge which is essential for 

understanding the issue. It is divided into several sections which describe the system of 

undergraduate and postgraduate education of radiology assistants and the legislation 

related to the profession. The first part also describes personal development planning and 

career planning for employees, systematization of work positions in the organization, 

management and risk prevention in organization's personnel department. 

The theoretical part is followed by the practical part. The thesis is a case study 

dealing with a selected group of healthcare personnel. A qualitative research was chosen to 

clarify the context, interviews with the selected group of respondents served as the source 

of data. The group of respondents consists of management and radiology assistants from 

specific organization. The aim of the thesis is to find out whether radiology assistants 

perceive their narrow specialization as an advantage or disadvantage and how management 

of the organization which employs them deals with this topic. 

Key words 

Radiology assistant, education, specialization, qualification, systemization, personal 

development planning, management. 
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I. ÚVOD 

Jedním z hlavních činitelů ovlivňujících kvalitu poskytované zdravotní péče je 

kvalifikovaný a profesně zdatný zdravotnický personál, který je schopen poskytovat 

diagnostickou a léčebnou péči v celém výkonovém spektru, tzn. péči základní, 

specializovanou a zvlášť specializovanou, a to jak v lůţkovém, tak ambulantním sektoru. 

Aby byla zachována trvalá spokojenost s poskytovanou péčí, jsou na kvalitu těchto sluţeb 

kladeny ty největší poţadavky ze strany klientů, provozovatelů, zdravotních pojišťoven  

i personálu samotného. 

Organizace, kde jsem realizoval svůj výzkum a jejímţ zřizovatelem je stát 

(Ministerstvo zdravotnictví), je největší a nejlépe vybavené (technicky i personálně) 

zdravotnické zařízení v kraji, poskytující základní, specializovanou i takzvaně 

superspecializovanou medicínskou péči ve všech oblastech s výjimkou popáleninové 

medicíny, transplantací kostní dřeně u dětí, nejsloţitějších transplantací orgánů a operací 

srdce u dětí. Pracuji zde jiţ 25 let a za tu dobu jsem prošel několika profesními pozicemi 

od řadového radiologického asistenta přes pozici úsekového vedoucího aţ po současně 

vykonávanou funkci vrchního radiologického asistenta Kliniky zobrazovacích metod. Měl 

jsem moţnost sledovat a na „vlastní kůţi“ pocítit, jak se vyvíjely a měnily poţadavky na 

vzdělání radiologických asistentů jak ze strany zaměstnavatelů, tak ze strany legislativy. 

Zatímco dříve se kladl v organizaci, kde pracuji, větší důraz na komplexnost, univerzálnost 

jednotlivce, v současné době se spíše preferuje jeho vysoká, úzká specializace v určitém 

segmentu oboru.   

Stejně jako kaţdá jiná organizace musíme i u nás mnohdy řešit otázky týkající se 

fluktuace, spokojenosti či motivace personálu. Podobně aktuální je problém, kde najít 

zaměstnance s přesně poţadovanou specializací, jehoţ koncept vzdělávání je organizací  

a legislativou předem dán, neboť bez získání potřebné specializace by nemohl tento 

pracovník vykonávat určité, zcela nezbytné specifické úkony. Stejně obtíţné je najít 

pracovníka, který má vzdělání zaměřené plošněji, univerzálněji, a jak ho potom správně 

zařadit do systemizace pracovních míst, jak ho finančně odměnit za jeho práci, jak ho dále 

profesně rozvíjet a motivovat. I to jsou situace, s nimiţ se ve své funkci často a opakovaně 

setkávám.  

Při setkáních s nelékařským zdravotnickým personálem Kliniky zobrazovacích 

metod v rámci pravidelných ročních pohovorů týkajících se hodnocení a osobního rozvoje 

nejednou zazní připomínky k tomu, ţe úzká specializace, která je zaměstnavatelem 

preferována a vyţadována, se stala příčinou neúspěchu při výběrových řízeních na jiná 
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pracovní místa, ať v tuzemsku, či v zahraničí. Jak monotónní a ubíjející je ta stále stejná 

práce, kterou vykonávají! Na straně druhé pak zazní názory na to, jak je správné právě toto  

profesní členění, které některým z nich umoţnilo vyřešit sloţitou profesní či osobní situaci, 

kterou by při všestranných, avšak povrchnějších znalostech nebyli schopni vyřešit. Jak 

dobré je, ţe se nemusí vzdělávat i v jiných oblastech, které by tříštily hlubokou celistvost 

jejich specializace. Na základě těchto poznatků získaných během několika let své praxe, 

které mě nejen jako vedoucího pracovníka, ale i jako radiologického asistenta s úzkou 

specializací zaujaly, jsem se rozhodl, ţe tématem této diplomové práce bude právě 

problematika vzdělávání zdravotnického personálu, konkrétně prohlubování profesní 

kvalifikace radiologických asistentů. 

Primárním a hlavním cílem práce není komparace zjištěných poznatků s platnou 

legislativou či zavedenými praktikami v jiných organizacích, jde hlavně o popis reálné 

situace v organizaci, kde se výzkum uskutečnil, o zjištění, jaké jsou názory a postoje dvou 

profesně odlišných skupin personálu pracujícího ve zdravotnickém zařízení na stejný 

problém, tedy na vzdělávání a vzdělání nelékařského zdravotnického personálu. Vzhledem 

ke snaze zjistit vztahy a postoje jednotlivých skupin byla pouţita metoda kvalitativního 

výzkumu. 

Diplomová práce je rozdělena do několika kapitol. Nejprve bude v teoretické části 

objasněna terminologie a teoretické podklady, které se vztahují k tématu práce. V následné 

výzkumné části popíši organizaci, ve které se výzkum uskutečnil, uvedu metodologické 

poznámky a výsledky výzkumu. V závěru práce je uveden souhrn poznatků ze šetření  

a diskuze. 
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II. TEORETICKÁ ČÁST 

SEZNAM ZKRATEK 

DiS  Diplomovaný specialista 

IPVZ  Institut pro další vzdělávání zdravotnických pracovníků 

M  Manaţer 

NCO NZO Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů 

NELZP Nelékařský zdravotnický personál 

PIKS   Podnikový informační a komunikační systém 

PSS  Pomaturitní specializační studium 

RA  Radiologický asistent 

SV  Specializační vzdělávání 

VOŠ  Vyšší odborná škola 

VŠ  Vysoká škola 
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TERMINOLOGIE 

V následujících podkapitolách budou vysvětleny odborné termíny, formulace  

a legislativa vztahující se k tématu práce. 

1 Legislativní rámec 

Profese radiologického asistenta je v České republice profesí regulovanou, coţ 

znamená, ţe podmínky vzdělání, označení odbornosti, kompetence a také sankce za 

neoprávněný výkon jsou určovány závaznými právními předpisy. 

Hlavním právním předpisem regulujícím zdravotnická povolání v České republice je 

zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznání způsobilosti k výkonu 

nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním 

zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (dále pouze zákon  

č. 96/2004 Sb.). Dalším důleţitým dokumentem je vyhláška Ministerstva zdravotnictví 

České republiky stanovující činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných 

pracovníků (Prošková, 2010). Ještě do nedávna byly tyto činnosti upravovány vyhláškou  

č. 424/2004 Sb. Po dlouho připravované novelizaci byla však od 1. března 2011 přijata 

nová vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných 

pracovníků (dále jen vyhláška č. 55/2011 Sb.) s datem účinnosti od 14. března 2011. Tato 

vyhláška je vydána na základě zákona č. 96/2004 Sb., a dnem účinnosti ruší vyhlášku  

č. 424/2004 Sb. a vyhlášku č. 401/2006 Sb. (vyhláška č. 55/2011 Sb.). 

1.1 Přehled nejdůleţitějších právních norem regulujících povolání 

nelékařských zdravotnických pracovníků 

 Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznání způsobilosti k výkonu 

nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících  

s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (dále jiţ 

pouze zákon č. 96/2004 Sb.). 

 Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních sluţbách. Upravuje hodnocení kvality  

a bezpečí poskytovaných sluţeb. 

 Vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení  

k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu 

zdravotnických pracovníků. 
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 Vyhláška č. 55/2011 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků  

a jiných odborných pracovníků. 

 Vyhláška č. 470/2004 Sb., kterou se stanoví seznam nemocí, stavů nebo vad, které 

vylučují zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře  

a farmaceuta a k výkonu povolání dalšího zdravotnického pracovníka a jiného 

odborného pracovníka, druhy, četnost a obsah lékařských prohlídek a náleţitosti 

lékařského posudku (o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání zdravotnického 

pracovníka a jiného odborného pracovníka). 

 Vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální poţadavky na studijní 

programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického 

povolání. 

 Vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů  

s bodovými hodnotami. 

 Vyhláška č. 99/2012 Sb., o poţadavcích na minimální personální zabezpečení 

zdravotních sluţeb. 

 Věstník MZ ČR č. 2 /2016, Národní radiologické standardy. 

 Věstník MZ ČR č. 10 / 2016 Národní radiologické standardy 

 Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 

sluţbách a správě. 
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2 Radiologický asistent 

Zdravotnickým pracovníkem se podle zákona č. 96/2004 Sb. rozumí fyzická osoba, 

která vykonává zdravotnické povolání podle tohoto zákona.  

Radiologický asistent je nelékařský zdravotnický pracovník, který nachází uplatnění 

zejména v oboru radiodiagnostiky, nukleární medicíny nebo radioterapie.  

2.1 Povolání radiologického asistenta 

Za výkon povolání radiologického asistenta se povaţuje zejména provádění 

radiologických zobrazovacích i kvantitativních postupů, léčebné aplikace ionizujícího 

záření a specifické ošetřovatelské péče poskytované v souvislosti s radiologickými výkony. 

RA provádí činnosti související s radiační ochranou a ve spolupráci s lékařem se podílí na 

diagnostické a léčebné péči (Česko, 2004). 

Radiologický asistent pracuje se zdroji ionizujícího záření. Je nutné, aby respektoval 

příslušné předpisy a fyzikální zákony záření X, aby neohrozil své zdraví ani zdraví 

pacientů. Z tohoto důvodu je práce RA zahrnuta mezi práce rizikové (Chudáček, 1993). 

2.2 Uplatnění v medicínských oborech 

Radiologický asistent působí zejména v medicínské oblasti, a to na oddělení 

radiodiagnostiky, nukleární medicíny či radioterapie. 

Radiodiagnostika - je medicínský obor, jehoţ cílem je zobrazování anatomických či 

patologických struktur lidského těla za účelem stanovení diagnózy či prognózy nemoci. 

Dnes se pouţívají zobrazovací metody zaloţené na ionizujících i neionizujících účincích 

elektromagnetického, případně mechanického vlnění (Tůma, 2004). 

Nukleární medicína – vyuţívá k diagnostice i terapii otevřené radioaktivní zářiče, 

které jsou speciálně určeny pro lékařské účely. Označujeme je jako radiofarmaka.  

V diagnostice jsou radiofarmaka pouţívána jako indikátory kinetiky různých látek nebo 

jako indikátory distribuce cílové metabolizující nebo funkční tkáně apod. Po aplikaci 

radiofarmak pacientovi je radioaktivní záření z něho emitované detekováno pomocí 

detektoru – scintilační kamery (Rosina a kol., 2006). 

Radioterapie – léčba ionizujícím zářením, je jednou ze základních a nejčastěji 

pouţívaných metod léčby zhoubných nádorů. Cílem této léčby je zničení nádoru  

a současně co nejmenší poškození zdravé tkáně. Radioterapie je zaloţena na faktu, ţe 
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převáţná část nádorových buněk je vůči záření citlivější neţ normální buňky zdravé tkáně. 

K léčbě nádorů se vyuţívá zejména elektromagnetické záření a záření elektronů 

(Zámečník, 1990). 

2.3 Pracovní činnosti 

Pracovní činnosti RA vyplývají zejména z vyhlášky č. 55 z roku 2011 o činnostech 

zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků: 

1. Radiologický asistent bez odborného dohledu a bez indikace v rozsahu své 

odborné způsobilosti: 

a) Poskytuje zdravotní péči v souladu s právními předpisy a standardy. 

b) Dbá na dodrţování hygienicko-epidemiologického reţimu v souladu  

s právními předpisy upravujícími ochranu veřejného zdraví. 

c) Vede zdravotnickou dokumentaci a další dokumentaci vyplývající z jiných 

právních předpisů, pracuje s informačním systémem zdravotnického zařízení. 

d) Poskytuje pacientovi informace v souladu se svou odbornou způsobilostí, 

případně pokyny lékaře. 

e) Podílí se na praktickém vyučování ve studijních oborech k získávání 

způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání uskutečňovaných středními 

školami a vyššími odbornými školami, v akreditovaných zdravotnických 

studijních programech k získání způsobilosti k výkonu zdravotnického 

povolání uskutečňovaných vysokými školami v České republice  

a ve vzdělávacích programech akreditovaných kvalifikačních kurzů. 

f) Podílí se na přípravě standardů. 

 

Radiologický asistent dále bez odborného dohledu a bez indikace můţe: 

a) Provádět a vyhodnocovat zkoušky provozní stálosti zdrojů ionizujícího záření  

a souvisejících přístrojů ve všech typech zdravotnických radiologických 

pracovišť. 

b) Zajišťovat, aby lékařské ozáření nebylo v rozporu se zásadami radiační 

ochrany a v rozsahu své odborné způsobilosti vykonávat činnosti při 

zajišťování optimalizace radiační ochrany, včetně zabezpečování jakosti. 

c) Vykonávat činnosti zvláště důleţité z hlediska radiační ochrany, pokud splní 

poţadavky jiného právního předpisu. 

d) Provádět specifickou ošetřovatelskou péči poskytovanou v souvislosti  

s radiologickými výkony. 
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e) Přejímat, kontrolovat a ukládat léčivé přípravky, manipulovat s nimi  

a zajišťovat jejich dostatečnou zásobu. 

f) Přejímat, kontrolovat a ukládat zdravotnické prostředky a prádlo, manipulovat 

s nimi a zajišťovat jejich dezinfekci a sterilizaci a jejich dostatečnou zásobu. 

 

2. Radiologický asistent můţe provádět jako aplikující odborník v obecně 

odůvodněných případech stanovených standardy bez odborného dohledu na 

základě poţadavku indikujícího lékaře jednotlivá lékařská ozáření, a to: 

a) skiagrafické zobrazovací postupy včetně screeningových; 

b) peroperační skiaskopii; 

c) Kostní denzitometrii 

a nese za ně klinickou odpovědnost. 

 

3. Radiologický asistent můţe provádět bez odborného dohledu na základě 

poţadavku indikujícího lékaře a na základě indikace lékaře, který je aplikujícím 

odborníkem, praktickou část jednotlivého lékařského ozáření, především jeho 

konkrétní provedení. Přitom můţe: 

a) provádět radiologické zobrazovací postupy pouţívané při lékařském ozáření; 

b) asistovat a instrumentovat při postupech intervenční radiologie; 

c) provádět léčebné ozařovací techniky; 

d) provádět nukleárně medicínské zobrazovací i nezobrazovací postupy 

a za tuto část přebírá klinickou odpovědnost. 

 

4. Radiologický asistent bez odborného dohledu na základě indikace lékaře můţe: 

a) Provádět léčebné a zobrazovací výkony, které vyuţívají jiné fyzikální principy 

neţ ionizující záření. 

b) Aplikovat léčebné přípravky nutné k provedení výkonů podle písmene a) nebo 

podle odstavce 2 trávicím traktem, dýchacími cestami, formou podkoţních, 

koţních nebo nitrosvalových injekcí. 

 

5. Radiologický asistent můţe aplikovat pod odborným dohledem lékaře 

intravenózní léčiva nutná k realizaci postupů podle odstavce 2 nebo odstavce 3 

písm. a). 
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6. Radiologický asistent můţe vykonávat pod odborným dohledem radiologického 

fyzika se specializovanou způsobilostí v radioterapii dílčí činnosti při plánování 

radioterapie (Česko, 2011). 

2.4 Platové zařazení radiologických asistentů 

Konkrétní činnosti radiologických asistentů upravuje pracovní náplň sjednaná mezi 

zaměstnavatelem a zaměstnancem jako nedílná součást uzavření pracovněprávního vztahu. 

Pracovní náplň blíţe specifikuje sjednaný druh práce.  

Podle zákoníku práce zaměstnavatel zařadí zaměstnance do platové třídy podle druhu 

práce sjednaného v pracovní smlouvě (Česko, 2006). 

Radiologický asistent je podle nařízení vlády 222/2010 zařazen do 8. – 11. platové 

třídy (Česko, 2010). 

8. platová třída 

a) Provádění radiologických zobrazovacích postupů při lékařském ozáření, 

provádění statických zobrazovacích postupů v nukleární medicíně a provádění 

léčebných ozařovacích technik pod odborným dohledem.  

b) Poskytování specifické ošetřovatelské péče poskytované v souvislosti s aplikací 

lékařského ozáření pod odborným dohledem. 

9. platová třída 

a) Provádění základních zobrazovacích a terapeutických výkonů v radiodiagnostice, 

radiační onkologii a nukleární medicíně bez odborného dohledu, poskytování 

specifické ošetřovatelské péče bez odborného dohledu. 

b) Hodnocení a korigování projekčních a expozičních odchylek rentgenogramů, 

zpracovávání potřebné obrazové dokumentace, asistence při skiaskopicko 

skiagrafických vyšetřeních. 

c) Provádění specializovaných zobrazovacích a terapeutických výkonů  

v radiodiagnostice, radiační onkologii a nukleární medicíně pod odborným 

dohledem. 
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10. platová třída 

a) Provádění specializovaných zobrazovacích a terapeutických výkonů  

v radiodiagnostice, radiační onkologii a nukleární medicíně bez odborného 

dohledu. 

b) Provádění specializovaných činností na lineárních urychlovačích a asistence při 

intervenčních výkonech brachyterapie. 

c) Provádění jednofotonové emisní výpočetní tomografie, pozitronové emisní 

tomografie, navrhování pracovních parametrů přístrojů a provádění zaměření 

vyšetření a provádění lokalizace cílového objemu. 

11. platová třída 

a) Provádění nejnáročnějších specializovaných diagnostických a terapeutických 

výkonů v radiodiagnostice, radiační onkologii a nukleární medicíně bez 

odborného dohledu na základě specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti, 

například zobrazovacích postupů v rámci intervenčních radiologických  

a kardiologických výkonů, navigační, perioperační a spektroskopické magnetické 

rezonance, vyšetření srdce magnetickou rezonancí nebo počítačovou tomografií, 

screeningové diagnostické mamografie v akreditovaných centrech, radiologických 

zobrazovacích postupů pro plánování a ověřování léčby, plánování léčby, 

provádění zobrazovacích postupů pomocí hybridních diagnostických technologií 

v nukleární medicíně. 

b) Vykonávání soustavného dohledu nad dodrţováním poţadavků radiační ochrany 

jako dohlíţející osoba nebo jako osoba s přímou odpovědností za radiační ochranu 

na radiologických pracovištích.  

c) Metodické usměrňování oboru.  

d) Zajišťování a provádění celoţivotního vzdělávání zdravotnických pracovníků 

včetně specializačního vzdělávání v oboru příslušné specializace.  

e) Aplikace výsledků výzkumu a vývoje do klinické praxe na vlastním pracovišti  

i v rámci oboru (Česko, 2010). 

 

Zaměstnanci ve veřejných sektorech jsou odměňováni za vykonanou práci na 

základě platových tabulek, které neodráţí pouze zařazení do platové třídy dle vzdělání 

zaměstnance, ale téţ i léta odpracované praxe v oboru, tzv. platový stupeň. U platového 

stupně je třeba si uvědomit, ţe neodráţí aktuálně vykonávanou práci, ale i předešlé 
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zásluhy. Veřejná sféra automaticky přiznává vyšší postavení, ovšem zohledňuje také 

vzdělání. 

Zaměstnavatel vám určitě uzná dobu, kterou jste strávili ve stejném oboru, kde 

působíte nyní. Přesněji řečeno, započítá vám celou dřívější praxi, pro kterou jste 

potřebovali stejné nebo obdobné znalosti jako při výkonu současného zaměstnání. Pokud 

jste dříve vykonávali jiné povolání, zaměstnavatel vám můţe uznat maximálně 2/3 takové 

doby. Zahrnuje také vojenskou základní nebo náhradní sluţbu, aţ 6 let mateřské  

a rodičovské dovolené a aţ 6 let péče o těţce postiţené dítě. Platový stupeň závisí právě na 

délce započitatelné praxe. Kvůli nízkému vzdělání bývá bohuţel započitatelná praxe 

krácená a můţe sníţit platový stupeň 

Kaţdá práce předpokládá určitou erudici. Například zdravotníci musejí mít oborové 

vzdělání, zatímco pro výkon mnoha jiných prací stačí absolvovat určitý stupeň školského 

systému bez ohledu na zaměření. Léta praxe můţe člověk ztrácet od 6. platové třídy. 

Nárokům totiţ nevyhovuje základní vzdělání, střední škola a středoškolský výuční list. Od 

11. platové třídy potom zaměstnanec můţe být finančně krácený, kdyţ ve školském 

systému získal „pouze“ maturitu, vyšší odborné vzdělání anebo bakalářský vysokoškolský 

titul. (viz 564/2006 Sb. – nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 

sluţbách a správě). Při té nejhorší konstelaci svého vzdělání můţe zaměstnanec ztratit aţ  

9 let praxe, coţ v důsledku znamená posun v platovém stupni aţ o tři stupně směrem dolů.  

2.5 Vzdělávání radiologických asistentů 

Zdravotnická profese je velmi náročná a můţe být vykonávána pouze osobami, které 

odpovídají přísným kritériím vymezeným zákonnými a podzákonnými normami. Patří 

mezi tzv. regulovaná povolání, jejichţ výkon je spojen s moţností ohroţení zdraví a ţivotů 

jiných lidí.  

Vzhledem k faktu, jak mocný a důleţitý nástroj vzdělání a kvalifikace zaměstnanců 

pro organizaci i pro zaměstnance samé je, není překvapivé, jak velký důraz je na vzdělání 

personálu ze strany organizací, zaměstnavatelů kladen. „Vzdělávání je mimořádně silným 

nástrojem rozvoje kompetencí, a tím i zvýšení konkurenceschopnosti organizace, která 

chce udrţovat krok se změnami technologie, ekonomiky a prostředí vůbec. Svět se neustále 

mění, a odborný pracovník se proto musí po celou dobu své pracovní kariéry vzdělávat – 

mluvíme o celoţivotním vzdělávání ve zdravotnictví (Bělohlávek a kol., 2006).  

Plevová (2012) dělí systém vzdělávání zdravotníků do tří fází.  

První fáze je nazývána vzděláváním pregraduálním, jehoţ absolvováním získávají 

absolventi způsobilost k výkonu činností zdravotnického personálu. Druhou fází je pak 
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vzdělávání postgraduální nebo také kvalifikační či specializační. Cílem tohoto vzdělávání 

je získání zdravotnické specializace. Poslední etapou vzdělávání je dle Plevové (2012) 

vzdělávání kontinuální, permanentní, které trvá nejdéle (30–40 let praxe) a zároveň je 

vzhledem k jeho vlivu na úroveň poskytované péče povaţováno za nejdůleţitější.  

2.5.1 Pregraduální studium 

Plevová ve své knize Management ve zdravotnictví (2012) nabízí přehledný výčet 

typů škol a vzdělávacích institucí, které výše jmenované druhy vzdělání poskytují. 

1) Střední zdravotnické školy – vychovávají zdravotnické pracovníky, kteří 

vykonávají činnost pod odborným dohledem nebo přímým vedením. Studium je 

ukončeno maturitní zkouškou. 

2) Zdravotnická lycea – lycea svým širším rozsahem učiva umoţňují studentům 

pokračovat v dalším studiu na různých typech vysokých škol, např. lékařských 

fakultách, fakultách zdravotně – sociálních apod. Studium je zakončeno maturitní 

zkouškou. 

3) Vyšší zdravotnické školy – poskytují tříleté studium základního odborného 

(pregraduálního) vzdělání. Studium je určeno pro všechny absolventy středních 

škol a nabízí kvalifikaci v různých oborech (např. diplomovaná všeobecná sestra, 

diplomovaný farmaceutický asistent, diplomovaný radiologický asistent apod.). 

Absolventi vyšší odborné školy jsou bez ohledu na její zaměření podle zákona 

označováni jako diplomovaný specialista (DiS.). Škola má po obsahové i formální 

stránce velmi blízko k vysoké škole. Studium je ukončeno absolutoriem. 

4) Vysoké školy – vysokoškolské studium nabízí vzdělávání a zvyšování kvalifikace 

nejprve v bakalářských (pregraduální vzdělávání), později v magisterských  

a v současné době i doktorských programech (postgraduální vzdělávání). 

 

U zdravotnického personálu s profesním zaměřením radiologický asistent, dříve 

laborant, se odborná způsobilost k výkonu povolání radiologického asistenta získává 

absolvováním: 

1) Střední zdravotnické školy v oboru radiologický laborant, pokud bylo studium 

prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 1996/1997. Radiologický 

asistent, který získal odbornou způsobilost tímto studiem, můţe vykonávat své 

povolání bez odborného dohledu aţ po 3 letech výkonu povolání radiologického 

asistenta a po získání specializované způsobilosti. Do té doby musí vykonávat své 

povolání pouze pod odborným dohledem. 
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2) Tříletého studia v oboru diplomovaný radiologický asistent na vyšších 

zdravotnických školách, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději 

ve školním roce 2004/2005. 

3) Akreditovaného zdravotnického bakalářského studijního oboru pro přípravu 

radiologických asistentů. 

 

Prvním způsobem byl koncept vzdělávání řešen tak, ţe po ukončení střední školy 

mohl uchazeč o profesi radiologického laboranta získat potřebné vzdělání absolvováním 

dvouletého pomaturitního specializačního studia (PSS). Způsobilost k výkonu povolání 

radiologického laboranta mu byla přiznána na základě přechodných ustanovení, 

vyplývajících z tehdejších právních předpisů (vyhláška č. 77/1981 Sb., o zdravotnických 

pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví). „Tato způsobilost 

radiologických asistentů můţe být rozhodnutím ministerstva zdravotnictví na základě 

ţádosti přiznána za předpokladu sloţení stanovených zkoušek na střední škole v době 

platnosti tehdejších právních předpisů, tj. do 31. března 2004 (Příloha 6 vyhlášky  

č. 77/1981 Sb.)“ (Vévoda, 2013).  

Toto studium bylo komplexně zaměřené na tři základní obory, které pracují 

s ionizujícím zářením, a to na radiodiagnostiku, nukleární medicínu a radioterapii. Po 

absolvované dvouleté praxi v oboru byla moţnost na toto vzdělání navázat specializačním 

studiem v oboru, v němţ byla dvouletá praxe vykonána. Realizováno bylo na Institutu pro 

další vzdělávání zdravotnických pracovníků (IPVZ) v Brně. Toto vzdělání zaručovalo 

nejvyšší moţné odborné vzdělání radiologického laboranta, jaké mohl získat a jaké pro 

výkon svého povolání potřeboval. Jistou nevýhodou byl fakt, ţe pokud zaměstnanec 

nezískal specializaci v oboru výkonu své profese, musel pracovat tři roky pod odborným 

dohledem. „Výkladem lze dovodit i skutečnost, ţe tříletý výkon povolání pod odborným 

dohledem není povinný, pokud zaměstnanec získal specializovanou způsobnost v oboru své 

práce“ (Vévoda a kol., 2013). 

V roce 1996 vznikly ze zákona vyšší odborné školy (VOŠ), které byly určeny pro 

maturanty.  

Zaměření studijního oboru radiologický asistent bylo opět cíleno obecně na tři 

základní obory vyuţívající k diagnostice či terapii ionizující záření. Absolvent studijního 

oboru diplomovaný radiologický asistent byl připraven vykonávat činnosti v oblasti 

léčebně preventivní péče se stanovenou působností. Získané vyšší odborné vzdělání 

zahrnovalo specifické odborné vzdělání připravující absolventy i pro speciální činnosti  

a činnosti na specializovaných pracovištích: „Po sloţení závěrečných zkoušek jim byl 
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udělen titul „diplomovaný specialista“, zkratka DiS. Jednalo se o „vyšší“ středoškolské 

studium pro uchazeče s maturitou, ukončené absolutoriem. Absolventi mají v praxi 

posíleny pravomoci o rozhodovací sloţku a odpovědnost za provedené výkony, a to ve 

vztahu k pacientovi i ve vztahu k ostatním členům zdravotnického týmu“ (Kutnohorská, 

2010).   

Po dvouleté praxi v oboru bylo opět moţno absolvovat specializační studium v NCO 

NZO v Brně ve zvoleném oboru, který zaměstnanec vykonával. Pokud zaměstnanec 

úspěšně absolvoval tyto vzdělávací aktivity, získal oprávnění vykonávat jako specialista 

v oboru kompletní portfolio vyšetřovacích či terapeutických metod. V té době však jiţ byla 

systemizace pracovních míst nastavena o něco striktněji, takţe nebylo vţdy podmínkou, ţe 

máte-li poţadovanou kvalifikaci, musíte být automaticky zařazen do nejvyšší platové třídy 

či vykonávat specializované výkony. 

Třetí, dnes uţ jedinou moţností, jak v oboru  radiologický asistent získat způsobilost 

k výkonu povolání, je pregraduální bakalářské studium, které je moţné si doplnit formou 

vzdělávání postgraduálního. Pregraduální vzdělávání zajišťuje nyní (r. 2016) osm 

vysokých škol (České Budějovice, Ostrava, Olomouc, Brno, Kladno, Plzeň, Pardubice, 

Praha). Studium je koncipováno jako tříletý bakalářský obor v prezenční či kombinované 

formě. Postgraduální vzdělávání se uskutečňuje formou specializace. 

 Bakalářský studijní program je zaměřen na přípravu k výkonu povolání  

a ke studiu v magisterském studijním programu. V bakalářském studijním 

programu se bezprostředně vyuţívají soudobé poznatky a metody; obsahuje téţ  

v potřebném rozsahu teoretické poznatky. 

 Standardní doba studia včetně praxe trvá nejméně tři a nejvýše čtyři roky. 

 Studium se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíţ součástí je zpravidla 

obhajoba bakalářské práce. 

 Absolventům studia v bakalářských studijních programech se uděluje akademický 

titul „bakalář“ (ve zkratce „Bc.“ uváděné před jménem) (Předpis č. 111/1998 Sb. 

zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, § 45 Bakalářský 

studijní program). 

 

Jak bylo uvedeno výše, koncept bakalářského studia je velmi podobný tomu, jenţ byl 

praktikován na vyšších odborných školách: „Škola má po obsahové i formální stránce 

velmi blízko k vysoké škole. Studium je ukončeno absolutoriem“ (Plevová a kol., 2012).  

Změnila se i doba, za kterou je moţno se přihlásit k specializačnímu studiu. 

V současné době stačí vykonávat profesi pouze jeden rok v oboru. Specializační vzdělání 
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uţ je moţné získat kromě NCO NZO v Brně i na některých jiných, pro specializační 

vzdělávání akreditovaných pracovištích. U tímto způsobem vzdělaných pracovníků však 

platí to samé, co u kategorie předchozí, tzn. dosaţené vzdělání neznamená automaticky 

nejvyšší finanční ohodnocení a práci na specializovaných pracovištích či diagnostických 

modalitách. 

2.5.2 Postgraduální studium 

Ve svém výčtu typů škol a institucí, ve kterých se mohou nelékařští zdravotničtí 

pracovníci postgraduálně vzdělávat, uvádí Plevová (2012) dva typy vzdělávacích zařízení, 

kde lze další kvalifikaci v oboru vykonávané praxe získat. 

1) Magisterské a doktorské programy: 

Specializační studium - Specializační studium je zaměřeno na specifiku 

ošetřovatelské péče v různých klinických oborech, na různou terénní a nemocniční péči  

a na management; prohlubuje v některém pracovním úseku všeobecnou kvalifikaci 

zdravotnického pracovníka. Specializační studium probíhá v akreditovaných institucích  

a zdravotnických zařízeních podle vzdělávacího programu, který se skládá z modulů 

tvořících ucelenou část vzdělávacího programu s daným počtem kreditů. 

U prvně zmíněného typu vzdělání v současné době bohuţel neexistuje přímý 

navazující magisterský či doktorský program, ve kterém by mohl absolvent bakalářského 

studia v oboru radiologický asistent pokračovat. Magisterský program v tomto oboru byl 

otevřen pouze jedenkrát, a to pod hlavičkou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

v letech 1991 -1993. Po uplynutí dvou let byl ukončen a do dnešní doby (r. 2016) nebyl 

znovu otevřen. 

2) Specializační vzdělávání: 

Jako druhý typ postgraduálního vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu, 

který vede k prohloubení vzdělání, uvádí autorka specializační vzdělávání. 

 Specializační vzdělávání (SV) uskutečňuje akreditované zařízení, kterému byla 

udělena/prodlouţena akreditace Ministerstvem zdravotnictví, a to na základě 

ţádosti a splnění všech stanovených podmínek k uskutečňování SV nebo jeho 

části podle vzdělávacího programu zveřejněného ve Věstníku Ministerstva 

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

 

Vzdělávací programy specializačního vzdělávání radiologických asistentů v podobě 

dle nařízení vlády č. 31/2010 Sb. jsou:  

1. Zobrazovací technologie v radiodiagnostice. 
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2. Zobrazovací a ozařovací technologie v radioterapii. 

3. Zobrazovací a ozařovací technologie v nukleární medicíně. 

 

 Podmínkou pro zařazení do oboru SV je získání odborné způsobilosti k výkonu 

příslušného zdravotnického povolání dle zákona č. 96/2004 Sb. a podání ţádosti  

o zařazení do SV. Po zařazení do SV můţe pověřená organizace (NCO NZO, 

IPVZ) na základě ţádosti účastníka SV započíst část dříve absolvovaného studia 

nebo odbornou praxi, pokud odpovídá příslušnému vzdělávacímu programu. 

Ţadatel však musí doloţit shodu získaného vzdělání nebo odborné praxe  

s poţadavky vzdělávacího programu SV. 

 SV je legislativně ukotveno v hlavě V. dílu 3 zákona č. 96/2004 Sb.  

o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů. Na 

základě úspěšného ukončení SV, tj. úspěšného sloţení atestační zkoušky před 

oborovou atestační komisí, získá zdravotnický pracovník specializovanou 

způsobilost k výkonu specializovaných činností příslušného zdravotnického 

povolání. Dokladem o specializované způsobilosti je diplom o specializaci  

v příslušném oboru.  

 Specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu 

zdravotnického povolání bez odborného dohledu po získání odborné způsobilosti 

radiologický asistent je definováno v ustanovení § 56 zákona č. 96/2004 Sb. 

(zákon č. 96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu 

nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících 

s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů - zákon 

o nelékařských zdravotnických povoláních). 

2.5.3 Celoţivotní vzdělávání 

Celoţivotním vzděláváním se rozumí průběţné obnovování, zvyšování, prohlubování  

a doplňování vědomostí, dovedností a způsobilosti zdravotnických pracovníků a jiných 

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

vědeckými poznatky v zájmu zachování bezpečného a účinného výkonu příslušného 

povolání.  

Celoţivotní vzdělávání je povinné pro všechny zdravotnické pracovníky a jiné 

odborné pracovníky (zákon č. 96/2004 Sb.).  
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Plevová (2012) ve své práci předkládá seznam vzdělávacích aktivit, které jsou 

započítávány zdravotnickému personálu do systému celoţivotního vzdělávání. Akce jsou 

akreditovány Ministerstvem zdravotnictví, účastníkům akce jsou udělovány kreditní body.  

Jsou to například: 

 Specializační vzdělávání navazující na získanou odbornou způsobilost k výkonu 

povolání zdravotnického pracovníka. 

 Certifikované kurzy. 

 Inovační kurzy. 

 Odborné kurzy. 

 Inovační e-learningové kurzy. 

 Odborné stáţe v akreditovaných zařízeních. 

 Semináře. 

 Za celoţivotní vzdělávání se pro účely zákona č. 96/2004 Sb. (novelizace  

č. 105/2011 Sb.) povaţuje také studium navazujících studijních programů (viz 

výše). 

2.5.4 Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu 

Plnění této povinnosti se prokazuje na základě kreditního systému. Získání 

stanoveného počtu kreditů je podmínkou pro vydání, nebo prodlouţení platnosti osvědčení 

k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu (vyhláška č. 423/2004 Sb.,  

ve znění pozdějších předpisů: vyhlášky č. 321/2008 Sb. a vyhlášky č. 4/2010 Sb.). 

Drţitelé osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu jsou 

zapsáni do Registru zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického 

povolání bez odborného dohledu. Vznik registru je dán zákonem č. 96/2004 Sb. Vedení 

Registru delegovalo MZ ČR na Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských 

zdravotnických oborů Brno.  

Registrace, respektive vydávání Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez 

odborného dohledu, je dobrovolný akt, záleţí na osobním rozhodnutí kaţdého 

zdravotnického pracovníka. Pokud však nezískal osvědčení a registraci, vykonává 

příslušné zdravotnické povolání pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka 

způsobilého k výkonu činností bez odborného dohledu. „Hlavním cílem registrace byla  

a je ochrana pacienta. Spočívá v principu zvyšování kvality poskytované péče 

prostřednictvím celoţivotního vzdělávání, coţ vede ke zvyšování kvality ošetřovatelské péče 

a jiných činností s tím souvisejících. Ošetřovatelství a jeho reprezentující profese 

(radiologický asistent) se stávají samostatně pracujícím odborníkem v oblasti 
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uspokojování potřeb pacienta a v dalších oblastech s péčí o pacienta souvisejících. Cílem 

registrace je a bude motivace k dalšímu vzdělávání“ (Kutnohorská, 2010). 

Dnem 22. dubna 2011 vstoupil v platnost a nabyl účinnosti zákon č. 105/2011 Sb., 

kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon  

č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „malá 

novela“). Účelem aktuálních změn s dlouhodobější perspektivou je mimo jiné prodlouţit 

registrační období na 10 let. 

2.5.5 Prodlouţení platnosti osvědčení výkonu zdravotnického povolání bez 

odborného dohledu 

Platnost osvědčení můţe být zdravotnickému pracovníkovi prodlouţena na období 

dalších 10 let, pokud poţádá o jeho prodlouţení nejpozději 60 dnů před skončením 

platnosti jiţ vydaného osvědčení a jsou-li splněny podmínky dle § 67 odst. 2 písm. b) 

zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to: 

1) Odborná způsobilost – pouze v případě odlišností od skutečností jiţ v Registru 

evidovaných doklady o zvyšování či prohlubování kvalifikace. 

2) Výkon zdravotnického povolání minimálně 1 rok v rozsahu minimálně poloviny 

stanovené týdenní pracovní doby nebo minimálně 2 roky v rozsahu minimálně 

pětiny týdenní pracovní doby z posledních 10 let. 

3) Získání 40 kreditů z celoţivotního vzdělávání z posledních 10 let. 

4) Doklad o sloţení zkoušky, kterou se ověřuje způsobilost k výkonu příslušného 

povolání. 

 

Zdravotnický pracovník, který podal uvedenou ţádost ve stanovené lhůtě, je do dne 

nabytí právní moci rozhodnutí o prodlouţení osvědčení povaţován ze zákona za 

způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu. 
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3 Systemizace pracovních míst 

„Rozhodování o lidech je tím nejdůleţitějším. Kaţdý si myslí, ţe společnost má lepší 

lidi, ale to jsou plané řeči. Jediná věc, kterou můţete udělat, je umístit lidi na to správné 

místo – a pak vám odvedou pořádnou práci“ (Sloan, 2013). 

3.1 Systemizace 

Systemizací se rozumí evidence pracovních míst platných ke zvolenému datu 

(aktuální stav, historie i modelování budoucí organizační struktury), popisy pracovních 

míst (zabudován celostátní katalog prací, číselníky dle ČSÚ, definování poţadavků 

kladených na pracovní místa). Pro sníţení pracnosti popisů pracovních míst (činnosti, 

katalogy, poţadovaná školení, atesty apod.) se vyuţívá typových funkcí, popisů povolání, 

specifikování činností útvarů – organizační řády. Důleţité jsou také definice vztahů 

nadřízenosti a podřízenosti, historie obsazení pracovních míst, organizační schémata. 

3.2 Organizační uspořádání 

Popisuje vztahy nadřízenosti a podřízenosti mezi jednotlivými systemizovanými 

místy a dokumentuje náplň funkčních/pracovních míst. Účelem je dokumentovaným 

způsobem uspořádat veškeré pracovní činnosti do funkčních/pracovních míst  

a specifikovat je jak z hlediska poţadavků na zajištění potřebné kapacity, tak i z hlediska 

kvalifikačních poţadavků a poţadavků na jednoznačné určení nadřízenosti a podřízenosti. 

Modul lze propojit s evidencí pracovních smluv a získat tak přehled o volných  

a obsazených pracovních místech v organizaci. Součástí modulu organizační uspořádání je 

volba umoţňující přiřadit přístupová práva do informačního systému organizace. 

Organizační uspořádání má tři základní části a jednu doplňkovou. 

3.2.1 Interní katalog pracovních činností 

Jedná se o evidenci všech pracovních činností, které je organizace povinna provádět, 

aby naplnila předmět svého podnikání uvedený ve výpisu z obchodního rejstříku,  

a evidenci všech ostatních činností potřebných pro zákonný chod organizace. Součástí této 

evidence jsou i kvalifikační poţadavky na výkon činnosti a kvantitativní poţadavky na 

zajištění jeho potřebného objemu. 
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Pro zavedení nové pracovní činnosti je třeba uvést: 

 Číslo a název (např. nejbliţší volné číslo). 

 Přepokládanou roční potřebu pracovníků. 

 Kým bude činnost zajišťována – zda vlastními, či externími pracovníky. 

 Popis (souvislé textové vyjádření toho, co je náplní pracovní činnosti). 

 Poţadované kvalifikační předpoklady pro výkon činnosti (tj. poţadované 

vzdělání, praxe, jazykové znalosti, kurzy …). 

 Je-li v programovém vybavení nastaveno, ţe pracovní činnosti jsou evidovány 

včetně rozpisu po elementárních činnostech – slovesem, pak i popis pomocí 

evidovaných sloves a k nim přiřazených předmětů činností. 

3.2.2 Funkční/pracovní místa 

Seznam všech funkčních/pracovních míst (pracovišť) vzniká jako seznam pracovních 

činností vykonávaných na jednotlivých funkčních/pracovních místech. 

Pro zavedení nového funkčního/pracovního místa je třeba uvést: 

 Číslo a název. 

 Předpokládanou roční potřebu pracovníků. 

 Seznam pracovních činností, které budou prováděny na funkčním/pracovním 

místě včetně podílu činnosti, tj. podíl (procento) času tak, aby součet všech 

činností prováděných na jednom funkčním/pracovním místě dával hodnotu jedna 

(100 %). 

 Počet a název nových systemizovaných míst, která reprezentují zaváděné 

funkční/pracovní místo, a k těmto novým systemizačním číslům určení jejich 

přímých nadřízených a roční potřeby pracovníků. 

3.2.3 Systemizovaná místa  

Systemizace pracovních míst je specifická pro kaţdou organizaci, lze jen těţko 

paušálně pouţít nastavení systemizace v jedné organizaci na organizace další. Je to dáno 

rozdílnou organizační strukturou, kterou lze definovat například stupněm formalizace 

(pravidla a postupy určující, co má kaţdý jedinec dělat), stupeň centralizace, stupeň 

sloţitosti apod. Ve zdravotnických zařízeních je tato situace ještě komplikována 

zdravotními pojišťovnami, které coby plátci zdravotní péče vyţadují, aby prováděné 

výkony, které hradí, vykonávali pracovníci oprávnění k jejich provádění. Pokud nebude 

mít zdravotnické zařízení dostatek kvalifikovaného personálu, můţe nastat situace, ţe mu 
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některé specializované výkony nebudou zdravotní pojišťovnou uhrazeny nebo vůbec 

nasmlouvány. Je proto důleţité, aby systemizace pracovních míst ve zdravotnictví byla 

plánována i s ohledem na tento zásadní fakt. 

Z obecného hlediska je kaţdé systemizované místo charakterizováno 

funkčním/pracovním místem a potřebným objemem práce. Pomocí systemizačních míst se 

vyjadřuje nadřízenost a podřízenost mezi pracovníky. K jednomu funkčnímu/pracovnímu 

místu můţe být přiřazeno více systemizovaných míst. (např. práce ve třech směnách: na 

jednom funkčním/pracovním místě se vystřídají tři pracovníci, kaţdý má jiného 

nadřízeného, jedná se tedy o tři systemizovaná místa k jednomu funkčnímu/pracovnímu 

místu.) 

Pro zavedení nového systemizačního místa je třeba uvést: 

 Číslo a název. 

 Předpokládanou roční potřebu pracovníků. 

 Systemizační číslo přímého nadřízeného. 

 

V organizaci, kde byl výzkum prováděn, je kaţdé systemizované místo 

charakterizováno funkčním/pracovním místem (pracovním zařazením), výší úvazku, 

platovou třídou a poţadovaným vzděláním k zařazení do platové třídy. Na rozdíl od výše 

uvedeného textu se ve zkoumané organizaci systemizací pracovních míst nevyjadřuje 

pouze nadřízenost a podřízenost mezi pracovníky. Je to komplikovaný systém zohledňující 

a kombinující poţadavky zaměstnavatele na zajištění provozu na pracovních stanicích 

adekvátním počtem kvalifikovaného personálu, systémem platových tříd, do kterých jsou 

tito zaměstnanci zařazeni na základě dosaţeného vzdělání, počtem pracovních úvazků 

těchto zaměstnanců, vyjadřujících počet pracovních hodin nutných k zajištění provozu 

stanice. Do tohoto systému pak vstupují například jiţ výše uvedené faktory poţadavků 

zdravotních pojišťoven, snaha organizace o ekonomický provoz pracovních stanic, coţ 

v praxi znamená ušetření finančních prostředků například sníţením počtu vyšších 

platových tříd. Vyšší platové třídy pak jsou přiděleny jen vybraným zaměstnancům, kteří 

poskytují odborný dohled kolegům zařazeným v niţších platových třídách. 

3.2.4 Vazba na evidenci pracovních smluv 

Aby organizační uspořádání plně splnilo očekávání, je třeba zadat propojení mezi 

ním a evidencí pracovních smluv. Propojení se provádí přes čísla funkčních/pracovních 

míst a přes čísla systemizačních míst. Pro nově vzniklé funkční/pracovní místo je třeba 

určit pracovní smlouvy, na jejichţ základě bude práce na funkčním/pracovním místě 
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vykonávána, a určit pro kaţdou takovou smlouvu příslušné číslo systemizačního místa. 

Ruší-li se funkční/pracovní místo, jsou v evidenci pracovních smluv automaticky 

odstraněny údaje s tímto rušeným číslem. Je-li navíc v programovém vybavení nastaveno 

automatické číslování systemizačních míst, jsou v evidenci pracovních smluv odstraněny  

i ty, které se váţí na rušené funkční/ pracovní místo. Ruší-li se systemizační místo, jsou 

v evidenci pracovních smluv automaticky odstraněny údaje s tímto rušeným číslem. 

3.2.5 Doplňková část 

Přístupová práva do podnikového informačního a komunikačního systému (PIKS) – 

doplňkový modul umoţňující přiřadit kaţdé pracovní činnosti přístup k určitým činnostem 

PIKS a přiřadit kaţdému systemizovanému místu přístup k datovým oblastem. Přístup se 

přiděluje buď „ke čtení“, nebo „k zápisu“. Všechny výsledky z tohoto modulu jsou 

informativní a slouţí pouze jako podklad pro pracovníka, který realizuje přístup k datům  

a úkonům PIKS. 

 

  



 

30 

4 Personální management 

Má-li zdravotnické zařízení stejně jakákoliv jiná organizace fungovat jako celek,  

je třeba na něj pohlíţet komplexně ze všech rovin a úhlů pohledu jeho činností. Často je 

chod organizace přirovnávaný například ke stroji „… metafora organizace jako dobře 

fungujícího stroje, který má svou strukturu a dobře vymezený systém pracovních pozic  

a kompetencí“ (Havrdová, 2011). V současné době jsou na všechna zdravotnická zařízení 

kladeny maximální nároky na poskytovanou péči, a to nejen v úzkém smyslu léčebných 

výkonů, ale v celé šíři spektra, které zdravotní péči zahrnuje, coţ znamená například 

zdravotnický personál, technické a materiální vybavení zdravotnických zařízení, 

dostupnost péče tak, jak je uvedeno v zákoně č. 372/2011 Sb., o zdravotních sluţbách  

a podmínkách jejich poskytování. Tyto poţadavky jsou kladeny nejen ze strany klientů 

(pacientů) zdravotnických zařízení, ale i ze stran plátců zdravotních výkonů a péče, tedy 

zdravotních pojišťoven tak, jak je ustanoveno v zákoně č. 48/1997 Sb., o veřejném 

zdravotním pojištění.  

Jedním z nástrojů, jak poţadovanou kvalitu poskytovaných sluţeb ve zdravotnických 

zařízeních zajistit a udrţet, je kvalifikovaný personál na všech úrovních. Smysluplná 

edukace zaměstnanců je jedním ze základních kamenů programu kontinuálního zvyšování 

kvality. „Z perspektivy pacienta není ani tak důleţité, kolik má sestra ve své edukační kartě 

zápisů o proběhnutých školeních, jako to, zda získané dovednosti uvádí do praxe. Edukační 

témata by měla být volena tak, aby uspokojovala skutečné potřeby oddělení a pacientů, to 

je, aby kontinuálně zvyšovala kvalitu a bezpečnost péče“ (Škrla, 2008). 

Snahou vedení organizace musí být udrţet tyto kvalifikované zaměstnance a cíleně 

rozvíjet jejich znalosti, schopnosti a dovednosti, aby jejich prostřednictvím dosahovali cílů 

organizace, ve které pracují. „Absence vzdělávání pracovníků v některých firmách by se 

totiţ mohlo odrazit v nedosaţení poţadovaných úspěchů a dosaţení cílů, coţ je pro firmu 

nejdůleţitější“ (DeMarco, Lister, 1999). Jestliţe chtějí organizace dosahovat svých 

stanovených cílů, měly by se v neposlední řadě zaměřit především na vzdělávání a rozvoj 

lidských zdrojů. „Cíle vzdělávání by měly být vymezeny vzhledem k potřebám organizace, 

měly by vycházet z poţadovaných výkonových standardů pracoviště, měly by být jasně 

stanoveny podmínky pro vyhodnocení v čase a měly by také umoţnit hodnocení 

individuálních výsledků, hodnotit vzdělávací či rozvojové aktivity a především by měly 

poskytovat informaci o tom, kam směřovat další rozvoj organizace i jednotlivce“ (Barták, 

2007). 
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Manaţeři na všech úrovní jiţ dávno zjistili, ţe nejdůleţitější zdroje ve firmě jsou ty 

lidské, s nimiţ vše stojí i padá. „Klíčovou disciplínou, kterou v aplikační rovině vyuţívají 

odborníci v rozvoji lidských zdrojů (personalisté a podnikoví andragogové) je tedy 

vzdělávání dospělých, respektive jeho sloţka, označovaná jako další profesní vzdělávání“ 

(Veteška, 2008).  

Někteří autoři uvádí, ţe hlavním nástrojem k dosaţení kvalifikace personálu je 

podnikové vzdělávání, z čehoţ by se dalo usuzovat, ţe nekladou aţ takový důraz na 

primárně získanou kvalifikaci (pregraduální) nutnou pro přípravu povolání, ale aţ na 

vzdělávání sekundární (postgraduální). „Hlavním nástrojem rozvoje zaměstnanců  

ve smyslu zdokonalování, rozšiřování, prohlubování anebo změny struktury a obsahu jejich 

profesní způsobilosti, a tím vlastně také příspěvkem k vyšší výkonnosti pracovníků i firmy 

jako celku, je podnikové vzdělávání“ (Tureckiová, 2004).  

Vzdělávání zaměstnanců v organizaci se zaměřuje na formování pracovních 

schopností, dovedností a znalostí a jako takové se stává součástí personální činnosti, neboť 

organizace tím, ţe organizuje a podporuje vzdělávání svých pracovníků, jim dává najevo, 

ţe si jich váţí a ţe jsou potřební. „Dává svým zaměstnancům perspektivu a na svoje 

náklady jim dokonce umoţňuje zvyšovat jejich konkurenceschopnost na pracovním trhu. 

Podporou rozvoje svých zaměstnanců přispívá ke zkvalitňování a zvyšování efektivity 

vnitřních procesů a k celkovému rozvoji podniku“ (Koubek, 2007).  

Toto vzdělávání však musí být plánované a systematické tak, aby byl zajištěn na 

jedné straně dostatečný počet vysoce kvalifikovaných zaměstnanců a na straně druhé aby 

nedocházelo ke zbytečnému plýtvání jak s lidskými, tak finančními zdroji. V  případě 

nedostatku těchto odborníků by organizace patrně nebyla schopna zajistit poskytované 

sluţby v poţadované kvalitě. Pokud však organizace bude vyuţívat tyto specialisty na 

běţné výkony či jejich počet na pracovišti bude zbytečně vysoký, vzrostou tím 

zaměstnavateli finanční náklady na mzdy těchto odborníků. „Aby vzdělávání nebylo 

náhodné a nepravidelné, aby bylo efektivní a zaručilo podniku návratnost vloţených 

prostředků, musí být systematické a vycházet z celkové podnikové strategie a potřeb firmy“ 

(Vodák, Kucharčíková, 2007). 

Koubek ve své knize Řízení lidských zdrojů: Základy moderní personalistiky (2007) 

uvádí, ţe hlavním klíčem k úspěchu je v dnešní době schopnost pruţně reagovat na změny  

a disponovat potřebnými schopnostmi, dovednostmi a znalostmi. Proto se vzdělávání  

a rozvoj stává procesem, který nikdy nekončí. Důleţitou roli v něm sehrávají organizace, 

které tyto vzdělávací aktivity svým zaměstnancům zabezpečují. Organizace, ve které 
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výzkum probíhal, zajišťuje vzdělávání zdravotnického personálu ve vlastní reţii formou 

certifikovaných kurzů, specializačního vzdělávání ve vybraných oborech, seminářů  

a přednášek. Pokud portfolio vzdělávacích programů, oborů pořádaných samotnou 

organizací neobsahuje titul, o který má zaměstnanec zájem, je moţné se těchto 

vzdělávacích akcí účastnit v externích zařízeních.  

Kleibl, Dvořáková, Šubrt ve své knize Řízení lidských zdrojů (2007) uvádí, ţe 

v organizacích za oblast vzdělávání zodpovídá zejména personální útvar a ţe je čím dále 

tím více přenášena odpovědnost za rozsah, kvalitu a účinnost vzdělávání a rozvoje na 

vedoucí pracovníky. Dále uvádí, ţe: „Pro správné nastavení vzdělávacích aktivit  

v organizaci je důleţité, aby fungovaly v souladu a vzájemně kooperovaly následující čtyři 

skupiny subjektů: vrcholový management, přímý nadřízený, personální oddělení  

a zaměstnanec“ (Kleibl, Dvořáková, Šubrt, 2001).  

Organizace, ve které jsem realizoval výzkum pro svoji diplomovou práci, má tento 

systém nastaven poněkud jinak, i kdyţ samozřejmě zde funguje participace výše 

uvedených čtyř skupin. Například ale na rozdíl od činností personálního útvaru 

popisovaných ve výše jmenované knize: „Hlavní činnost personálního útvaru na úseku 

vzdělávání představuje plánování, organizaci a koordinaci realizovaných aktivit. Po 

ukončení vzdělávacích akcí provádí personální útvar hodnocení těchto akcí a na jeho 

základě usměrňuje své další činnosti v oblasti vzdělávání do budoucnosti“ (Kleibl, 

Dvořáková, Šubrt, 2001), je funkce personálního oddělení ve zkoumané organizaci 

poněkud odlišná. Dá se říci, ţe její účast na plánování, organizaci a koordinaci 

vzdělávacích aktivit zaměstnanců je téměř nulová, tyto činnosti patří do dikce vedoucích 

zaměstnanců a oddělení dalšího vzdělávání. Oddělení personálního řízení se podílí na 

systemizaci pracovních míst, ve které se stanovuje poţadovaná kvalifikace zaměstnanců  

a jejich počet pro optimální obsazení pracovních jednotek, coţ však je činnost, která do 

výše citovaných činností nespadá. Bohuţel nemohu říci, zda je tento systém praktikován 

pouze ve zkoumané organizaci, nebo zda je pouţíván i jinde, protoţe komparace s jinými 

zařízeními nebyla předmětem této práce. 

Kleibl, Dvořáková, Šubrt, (2001) dále uvádějí, ţe účast vrcholového managementu 

na vzdělávání a rozvoji zaměstnanců je členěna do několika hlavních oblastí. Jde zejména  

o oblasti řešení otázek strategického rázu a dohled na zpracování personální strategie, která 

je závazná pro celou organizaci a napomáhá ucelenějšímu koncepčnímu řízení oblasti 

vzdělávání a rozvoje zaměstnanců organizace. Další neméně důleţitou oblastí je provádění 

dohledu a kontroly stanovené strategie, kontroly nad její realizací v praxi a kontroly jejího 

souladu s dalšími nástroji personálního řízení. „Vrcholový management by se měl mimo 
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jiné také podílet na výběru pracovníků a také vyhodnocovat pracovní výkon zaměstnanců 

ve vztahu k dlouhodobým cílům organizace. Důleţitý je postoj vedení organizace  

ke vzdělávání a sehrává klíčovou roli v přístupu samotných zaměstnanců ke svému dalšímu 

rozvoji a vzdělávacím aktivitám“ (Kleibl, Dvořáková, Šubrt, 2001). Porovnám-li údaje 

uvedené v literatuře se skutečností praktikovanou v organizaci, kde pracuji, mohu říci, ţe 

se v mnohých ohledech rozcházejí. Například vrcholový management organizace, ve které 

jsem realizoval svůj výzkum, se podílí na výběru pracovníků, kteří obsazují pouze funkční 

místa. Výběrová řízení na běţná řadová pracovní místa se uskutečňují bez účasti členů 

vrcholového managementu a jsou zcela v dikci středního či niţšího managementu. To 

znamená, ţe výběrová řízení probíhají v reţii přímých nadřízených dané kliniky či 

oddělení (primář, vedoucí lékař, vrchní sestra, vrchní asistent, staniční sestra, úsekový 

vedoucí). „Přímý nadřízený (vedoucí pracovník) představuje pomyslného koordinátora 

usměrňujícího a zohledňujícího potřeby organizace, svého úseku a pracovníka ve vztahu  

ke vzdělávání a rozvoji“ (Kleibl, Dvořáková, Šubrt, 2001).  Vybraní jedinci jsou následně 

schvalováni zaměstnaneckou komisí. 

„Vedoucí pracovník má moţnost a musí průběţně sledovat pracovní výkon 

pracovníka, motivovat jej k poţadovanému výkonu a cíleně také podporovat jeho rozvoj. 

Vedoucí pracovník sleduje pracovní výkon podřízeného a na základě jeho vyhodnocení je 

schopen nejlépe identifikovat rezervy pro další rozvoj pracovníka a napomoci tak 

zkvalitnění rozvoje lidských zdrojů“ (Kleibl, Dvořáková, Šubrt, 2001). Opět bych tuto 

citaci uváděnou v literatuře porovnal se skutečností tak, jak jsem ji zachytil z rozhovorů se 

zaměstnanci zkoumané organizace. Tento stav můţe nastat pouze ve dvou případech. Za 

prvé, zaměstnanec je sám ochoten se dále vzdělávat a rozvíjet, coţ není věc úplně 

samozřejmá. Mnozí zaměstnanci odmítli moţnost vzdělávání se i s vědomím, ţe změní 

pracovní místo či se sníţí jejich finanční odměna za odvedenou práci. Za druhé, vrcholný 

management je schopen a ochoten akceptovat návrhy vedoucích pracovníků směřující  

ke zvýšení motivace zaměstnanců například na změny systemizace pracovních míst ve 

smyslu zvýšení počtu pracovních míst ve vyšších platových třídách, na navýšení 

finančních prostředků pro zaměstnance apod. 

„Hlavním subjektem, ke kterému vzdělávání a rozvoj směřuje a pro kterého se 

vzdělávání dělá, je pracovník a zaměstnanec organizace“ (Kleibl, Dvořáková, Šubrt, 

2001). To je další z citací, která vyvolává značné rozpaky při srovnání s realitou. Jiţ výše 

zmíněné pořadí uţivatelů potřeb hovoří o tom, ţe se vzdělání „dělá v první řadě“ pro 

organizaci, úseky a teprve potom pro zaměstnance, coţ poněkud nekoresponduje s dalším 

tvrzením autorů, ţe hlavním, „pro koho“ se vzdělání dělá, je zaměstnanec. Jak bude moţné 
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vysledovat z analýzy získaných rozhovorů, velká část respondentů zejména z řad 

radiologických asistentů to cítí právě naopak. V praxi například často dochází k interakci, 

která se objevuje při zařazování zaměstnanců do platových tříd. V ostrém rozporu tu na 

sebe naráţí systém platových tříd, kde jsou kritéria pro definování podmínek k dosaţení 

určité platové třídy definována zaměstnavatelem a nařízením vlády č. 469/2002 ze dne  

5. srpna 2002, kterým se stanoví katalog prací, kde jsou platové třídy definovány podle 

vykonávaných činností zaměstnance, to znamená, které výkony můţe vykonávat pouze 

specialista a které můţe dělat zaměstnanec s plošným vzděláním. Obecně tedy lze říci, ţe 

existují dvě měřítka, jak zaměstnance zařadit do platové třídy, a to jedno podle dosaţeného 

vzdělání a druhé podle vykonávané činnosti. 

Nutno si, ale uvědomit, ţe pokud chceme, aby se zaměstnanci dále vzdělávali  

a rozvíjeli, je třeba jim opravdu podmínky a motivaci nastavit tak, aby to pro ně bylo 

přijatelné a chtěné.  

„V kaţdé organizaci je nutno cíleně řídit oblast vzdělávání a rozvoje pracovníků  

a vytvořit prostředí, ve kterém budou uvedeny v soulad potřeby organizace jako celku na 

pracovníka na určité pracovní pozici a zároveň potřeby zaměstnance, které vnímá jako 

důleţité pro svůj další rozvoj“ (Kutáček, Rektořík, 2005). 

Komplikovaný a poněkud nepřehledný systém vzdělávání radiologických asistentů 

s nejasným a mnohdy kontroverzním způsobem jejich zařazování na pracovní místa, jejich 

odměňování můţe být příčinou, proč někteří z nich odmítají moţnost dalšího vzdělávání. 

Mnohdy je příčinou rezignace na zvyšování či prohlubování kvalifikace, příčinou, proč 

mnozí radiologičtí asistenti přecházejí do jiných zdravotnických zařízení, v horších  

a zdaleka ne výjimečných případech opouštějí svoji profesi úplně pocit absence podpory či 

zájmu zaměstnavatele o jejich rozvoj, o jejich správnou motivaci zaměstnavatelem.. Pocit, 

mnohdy i vlastní zkušenost či zkušenost kolegů, ţe se profese radiologického asistenta 

specialisty stala vězením, profesní pastí, „mrtvým bodem“, na kterém uvízl, je záleţitostí, 

které by měla být věnována pozornost. Situací, kdy se několikaleté vzdělávání v jednom 

konkrétním oboru stane zaměstnanci přítěţí například při změně místa, ve zdravotnictví 

přibývá. Důvodem je stále se zvyšující počet specializovaných a vysoce specializovaných 

výkonů, k jejichţ realizaci jsou tito úzce odborně vzdělaní pracovníci třeba. Pro objasnění 

či vysvětlení pojmu „profesní past“ ve smyslu úzké kvalifikace personálu jsem nenašel 

ţádný literární pramen, který by se touto problematikou podrobněji zaobíral. Tento pojem 

se „zrodil“ při vymýšlení tématu diplomové práce a při dalším přemýšlení o jeho významu 

a podstatě se stal jejím meritem. Rozdílné nahlíţení na problematiku úzce vymezeného 

vzdělání nelékařského zdravotnického personálu ze strany managementu a zaměstnanců je 
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předmětem diskuzí a neshod, které mezi oběma skupinami často vznikají. Otázky, které 

z těchto rozdílných pohledů a názorů vyplývají, jejich vzájemné interakce a důsledky 

z nich vyplynuvší jsou pro mě natolik zajímavé a zásadní, ţe se část z nich stala 

předmětem výzkumu, kterému je věnována tato diplomová práce. 
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III. EMPIRICKÁ ČÁST 

Prováděl jsem výzkum reálné situace v konkrétní organizaci, kde mne zajímaly 

postoje a názory zaměstnanců společně zde pracujících, kde však míra jejich vzájemného 

působení a ovlivňování není stejnoměrná. Fokus mého zájmu byl v této práci cílen dvěma 

směry.  

Prvním cílem, první skupinou byli radiologičtí asistenti pracující na Klinice 

zobrazovacích metod. U této skupiny mě zajímal jejich pohled a názor na jejich vzdělání  

a vzdělávání. Zajímalo mne, jaké výhody či naopak nevýhody jim jejich vzdělání přináší 

v profesním ţivotě, zda nevnímají úzkou profesní specializaci jako omezující prvek při 

snaze o změnu pracovního místa, profese či funkce, je-li zařazení do vyšších platových 

tříd, větší šance na uplatnění na trhu práce nebo vysoká profesní jistota hlavním důvodem, 

proč by při výběru preferovali úzkou profesní specializaci před univerzálnějším, 

multidisciplinárním vzděláním. 

Druhá skupina, na kterou byla upřena má pozornost, se skládala ze zaměstnanců, 

kteří v organizaci, kde pracuji, zastávají manaţerské funkce nějakým způsobem související 

se vzděláváním a rozvojem zaměstnanců. U této skupiny mě zajímalo, co dělá management 

organizace, aby se vyhnul problematickým důsledkům obojího typu vzdělávání 

(specializace i povrchnosti) a podpořil výhody obojího, jakým způsobem předchází 

rizikům pramenícím z úzké profesní specializace nelékařského zdravotnického personálu  

a zda vůbec vnímá problematiku úzké profesní specializace jako hrozbu pro zajištění 

kvalitní poskytované péče. 
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5 Cílová skupina – radiologičtí asistenti   

5.1 Výzkumná otázka o vybraném jevu 

Otázka 1: Je úzká profesní specializace zdravotnickým personálem vnímána jako 

profesní past při výkonu jeho povolání? 

5.2 Kategorie „determinace vzděláním“ u výzkumné otázky 1 

Oblastí v profesním i osobním ţivotě, kterých se více či méně dotýká úroveň 

vzdělání pracovníka, je celá řada. Výčet, který uvedli respondenti, je opravdu pestrý, coţ je 

dáno letitou osobní zkušeností zaměstnanců samotných či zkušeností „přenesenou“, 

interpretovanou jim jejich kolegy za léta práce v oborech, ve kterých získali svá vzdělání 

nutná k výkonu povolání. Z pořízených rozhovorů se tak dalo pojmenovat několik 

hlavních, v rozhovorech se nejčastěji opakujících oblastí (kategorií), které dle 

radiologických asistentů nejvýznamnějším a nejfrekventovanějším způsobem ovlivňují 

jejich profesi po stránce jejich kvalifikace. Tento vliv je, jak se uvádí v rozhovorech, 

obousměrný, to znamená, ţe je vnímán jak ze směru od zaměstnavatele k zaměstnanci, tak 

i směrem opačným. 

Pro vytvoření představy čtenáře, o jaké oblasti vlivu se jednalo, uvedu například 

oblast týkající se profesního růstu zaměstnance, oblast motivace personálu, systemizace 

pracovních míst v organizaci, profesní sebereflexe zaměstnanců. Dále šlo o otázku 

konceptu vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu v organizaci, otázku profesní 

flexibility a fluktuace personálu, problematiku determinace zaměstnanců vzděláním  

a v neposlední řadě problematiku spojenou se změnou zaměstnání.  

Z pohledu radiologických asistentů se dá na základě informací získaných 

z rozhovorů, které jsem s nimi realizoval, říci, ţe většina z nich povaţuje dosaţené 

vzdělání spíše jako přítěţ či jako omezující prvek neţ jako benefit, který jim v případě 

potřeby pomůţe dosáhnout jejich plánů a cílů. Právě informace, ţe mnozí moji kolegové 

vnímají své dosaţené vzdělání jako pasivum ve svém profesním portfoliu, v  profesním 

ţivotě, bylo hlavní důvodem, proč jsem si k pokusu o nalezení odpovědi na výzkumnou 

otázku vybral oblast determinace zaměstnanců vzděláním. 

Při rozhovorech s radiologickými asistenty často vyplynulo, ţe podobně jako uvedli  

u výše vyjmenovaných nejčastějších a nejvýznamnějších oblastí svého zaměstnání, které 

nějakým způsobem ovlivňuje jejich kvalifikace, existují i důvody, proč někteří z nich 

striktně odmítají moţnost specializovat se v konkrétním oboru. Tato zjištěná informace mě 
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překvapila a zaujala natolik, ţe jsem se rozhodl při hledání odpovědi na primárně 

definovanou výzkumnou otázku, zda je úzká profesní specializace zdravotnickým 

personálem vnímána jako profesní past při výkonu jejich povolání, poloţit další otázku, 

která tento základní dotaz rozvíjí do širšího kontextu, a to - zda nezařazení do vyšších 

platových tříd, menší šance na uplatnění na trhu práce či nízká profesní jistota mohou být 

hlavní důvody, proč radiologičtí asistenti preferují multidisciplinární, komplexní vzdělání 

před úzkou profesní specializací.  

5.2.1 Charakteristika zkoumaného vzorku 

Pro výzkum otázky, zda je úzká profesní specializace zdravotnickým personálem 

vnímána jako profesní past při výkonu jejich povolání, se zdrojem dat staly 

polostrukturované rozhovory s předem definovanou kostrou otázek kladených skupině 

sedmi radiologických asistentů. Zkoumaný vzorek respondentů byl vybrán bez genderové 

diferenciace, s pracovní zkušeností respondentů alespoň 1 rok, kteří jiţ mají specializaci  

v oboru praxe, kterou vykonávají. U čerstvých absolventů není relevantní zkoumat jejich 

specializační vzdělávání, moţné to je aţ po praktickém absolvování minimálně jednoho 

roku v dané profesi. 

5.2.2 Metody interpretace dat 

Pro svou diplomovou práci jsem pouţil několik metod analýzy získaných 

kvalitativních dat, vycházejících z publikace Miovského (2006). Nejprve jsem zvolil 

deskriptivní (popisný) přístup ke kvalitativní analýze. „Tento přístup představuje jakýsi 

základní pilíř v kvalitativní analýze dat. Jde vlastně o popis získaných dat, který však není 

pouze mechanickou aplikací předem navrţených procedur, ale je kreativním procesem, kdy 

vytváříme určitá kritéria, která rozvíjíme a zdokonalujeme během celé práce. Avšak tato 

metoda sama o sobě znamená mnohá ochuzení o další validní informace, které je moţné 

získat jinými analytickými metodami. Proto je velmi vhodné tuto metodu kombinovat  

s jinými.“ 

Dále jsem tedy pouţil metodu vytváření trsů, „která se obvykle pouţívá k srovnávání  

a seskupování dat do určitých skupin (trsů) na základě vzájemných podobností. Dochází 

tak k vytvoření obecnějších jednotek prostřednictvím kategorizace základních jednotek.“ 

Tato metoda trsů je v mé práci uplatněna hlavně v hledání vzájemných podobností  

v názorech i zkušenostech jednotlivých respondentů z obou dotazovaných skupin. 
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Základní metodu deskripce a metodu vytváření trsů jsem dále doplnil o metodu 

prostého výčtu, „která vyjadřuje vlastnost určitého jevu k jinému jevu v souvislosti  

s frekvencí, poměrem a intenzitou daného jevu.“  

Všechny výše zmíněné metody mají při analýze získaných dat zásadní uplatnění  

a napomáhají k jejich interpretaci a dosaţení stanovených cílů. 

V průběhu rozhovorů jsem si zaznamenával odpovědi respondentů a vytvářel si polní 

poznámky – tzv. „field notes“. Ty, jak píše Disman, „charakterizují velice komplexní 

dokument. Polní poznámky jsou důleţité nejen pro interpretaci, ale velmi často je proces 

vytváření poznámek totoţný s procesem interpretace“ (Disman, 1993, s. 312). 

Během analýzy rozhovorů s radiologickými asistenty byly pomocí metody 

otevřeného kódování definovány kategorie, které by měly pomoci objasnit stanovenou 

výzkumnou otázku. Disman (1993) uvádí, ţe: „interpretace dat je tvořivá a velice náročná 

činnost, proto bychom se měli snaţit, aby technické prostředky obklopující vlastní 

interpretaci nám ji co nejvíce ulehčily. Zdánlivé maličkosti nám mohou odčerpat mnoho 

energie. Takovou důleţitou maličkostí je chytré pojmenování kategorií. Zásadně bychom se 

měli vyhnout číselným identifikacím, ale volit co nejjasnější smysluplné slovní 

pojmenování“ (Disman, 1993, s. 318). 

5.2.3 Objasnění pojmu determinace vzděláním 

Jiţ při samotné realizaci rozhovorů ještě před jeho hlubším rozborem bylo  

z rozhovorů patrné, ţe všichni respondenti pociťují jistou svázanost, omezenost svého 

profesního ţivota způsobenou vzděláním. Tato ztráta svobody se projevila v mnoha 

podobách. Někdo ji popisuje jako ztrátu univerzálnosti, komplexnosti při práci na jiných 

pracovištích: „Riziko je jasný a to, ţe jsem specializovaný pouze na jednu modalitu a tím 

pádem odpadá univerzálnost a nemohu být pouţit všude“ (RA1), někdo své vzdělání bere 

jako handicap při výběrových řízeních: „Vlastně mě teď napadla jedna situace, kdy mé 

vzdělání bylo spíš nevýhodou neţ výhodou. V jednou výběrovém řízení měl můj konkurent 

dvě specializace plus bakaláře z radiologie a já „jen“ magistra z ošetřovatelství, bakaláře 

z radiologie a jednu atestaci, komise vybrala jeho“ (M6). Jiní vnímají svoji kvalifikaci 

jako příčinu svého nedostatečného finančního ohodnocení: „A teď kdyţ jsem nastoupila na 

nové místo, mé vzdělání v rentgenu mi bylo vlastně k ničemu a já byla zařazena do niţší 

platové třídy, protoţe na mém novém místě je vyţadována specializace z jiného oboru“ 

(M7). 

Jako příčinu tohoto svého omezení často označují zaměstnavatele, který je nutí se 

vzdělávat v úzce specializovaných oborech, coţ ovšem neznamená, ţe po dosaţení 
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poţadovaného vzdělání budou zařazeni v systemizaci pracovních míst do platových tříd 

tato vzdělání vyţadující: „Spousta lidí tady má vysokou školu, atestaci a stejně jsou 

zařazeni do niţší platové třídy, která toto vůbec nevyţaduje. Proč nás nutí se pořád 

vzdělávat, kdyţ nás stejně nezaplatí?“ (RA1). Někdo vidí příčinu ve špatně nastaveném 

konceptu vzdělávání zdravotníků, kde neexistují navazující vysokoškolské programy pro 

radiologické asistenty, kteří  tak nemohou dosáhnout nejvyšších platových tříd: „Ale mrzí 

mě, ţe třeba náš obor radiologický asistent nemá navazující magisterské studium. Tento 

fakt je pak argumentem, proč nemohou radiologičtí asistenti dosáhnout dvanácté platové 

třídy“ (RA6). 

Jelikoţ zkoumaný vzorek obsahuje odpovědi respondentů, kteří získali své vzdělání 

v různé době, objevují se v jejich výpovědích různé vzdělávací modely, které se během  

25 let v systému vzdělávání radiologických asistentů vystřídaly. Ti dříve narození dosáhli 

po ukončení středních škol svého prvotního profesního vzdělání jako studenti dvouletého 

pomaturitního specializačního studia v oboru radiologický laborant. Toto studium bylo 

komplexně zaměřené na obory radiodiagnostika, nukleární medicína a radioterapie. Po 

absolvované dvouleté praxi mohlo na toto vzdělání navázat specializační studium v jiţ 

konkrétním zvoleném oboru, které se realizovalo v Institutu pro další vzdělávání 

zdravotnických pracovníků v Brně. Toto vzdělání zaručovalo nejvyšší moţné odborné 

vzdělání radiologického laboranta, jakého mohl dosáhnout a jaké pro výkon svého 

povolání potřeboval (RA2, RA6). Takto vzdělaný pracovník mohl obsluhovat všechny 

diagnostické modality, mohl vykonávat specializované a vysoce specializované výkony 

bez odborného dohledu, tím pádem mohl dosáhnout na nejvyšší moţné platové třídy. Zde 

je nutné si uvědomit, ţe v době, o které hovoříme, ještě neexistovala systemizace 

pracovních tříd v takové striktní podobě, v jaké existuje dnes. 

Po tomto vzdělávacím modelu bylo pomaturitní specializační studium nahrazené 

studiem vyšších odborných škol, kde studenti získali titul „Dis.“, přičemţ zaměření studia 

bylo opět cíleno obecně na tři základní obory vyuţívající k diagnostice či terapii ionizující 

záření (radiodiagnostika, nukleární medicína a radioterapie). Po dvouleté praxi v oboru 

bylo opět moţno absolvovat specializační studium v NCO NZO v Brně ve zvoleném 

oboru, který zaměstnanec vykonával (RA3, RA7, RA5). Pokud zaměstnanec úspěšně 

absolvoval tyto vzdělávací aktivity, získal oprávnění vykonávat profesi jako specialista 

v oboru kompletní portfolio vyšetřovacích či terapeutických metod. V té době však jiţ byla 

systemizace pracovních míst nastavena o něco striktněji, takţe nebylo vţdy podmínkou, ţe 

máte-li poţadovanou kvalifikaci, musíte být automaticky zařazen do nejvyšší platové třídy 

či vykonávat specializované výkony. 
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Třetím, doposud platným vzdělávacím konceptem radiologických asistentů, je tříleté, 

vysokoškolské bakalářské studium v oboru radiologický asistent. Změnila se i doba, za 

kterou je moţno se přihlásit k specializačnímu studiu, v současné době postačuje 

vykonávat profesi pouze jeden rok v oboru. Specializační vzdělání uţ je moţné získat 

kromě NCO NZO v Brně i na některých jiných, pro specializační vzdělávání 

akreditovaných pracovištích (RA4). U takto vzdělaných pracovníků však platí to samé, co 

u kategorie předchozí, dosaţené vzdělání neznamená automaticky nejvyšší finanční 

ohodnocení a práci na specializovaných pracovištích či diagnostických modalitách. 

Některá velká zařízení typu fakultních nemocnic však začala v posledních letech 

poţadovat po svých zaměstnancích, kteří měli vzdělání PSS či VOŠ, aby si studiem vysoké 

školy doplnili potřebné vzdělání (RA3, RA2). Pro koho to je potřebné, jest otázkou, neboť 

obsahově se náplň studia téměř nezměnila, vzdělání je mnohdy duplicitní či dokonce 

triplicitní. Argumentace nemocnic je jasná, vývoj a rozvoj diagnostických technologií  

a vyšetřovacích postupů nebyl snad nikdy tak rychlý a převratný jako v posledních deseti 

aţ patnácti letech. Zdravotní pojišťovny lpí na tom, aby specializované a vysoce 

specializované výkony prováděli jen opravdoví specialisté. Otázkou však zůstává, jak je 

moţné, ţe v jiných zdravotnických zařízeních vykonávají tytéţ výkony pracovníci s jinou, 

niţší kvalifikací.  

Jak je patrné z rozhovorů, tento nátlak na zvyšování (VŠ) či prohlubování 

(specializace) vzdělání ze strany zaměstnavatele přijímá řada zaměstnanců s nevolí.  Nutit 

zaměstnance pod hrozbou, ţe budou přeřazeni do niţších platových tříd nebo ţe budou 

muset dokonce změnit zaměstnání, aby se vzdělávali v oboru, ve kterém jiţ vzdělání 

dosáhli a pracují v něm mnohdy řadu let, je podle některých respondentů přinejmenším 

velmi nesolidní a neférové jednání ze strany zaměstnavatele (RA2, RA3). 

Pokud bychom se podrobněji zaměřili na pojmy zvyšování či prohlubování 

kvalifikace tak, jak je vnímají a popisují radiologičtí asistenti ve svých odpovědích, 

zjistíme, ţe se jedná o dvě kategorie získávání vzdělání, které mají své zastánce a své 

odpůrce. 

V současné době znamená zvyšování kvalifikace absolvování vysoké školy 

bakalářského typu, navazující magisterský obor pro radiologické asistenty není 

momentálně v portfoliu ţádné vysoké školy (RA6), která zaměstnanci umoţní získat 

obecně odbornou kvalifikaci pro výkon povolání radiologického asistenta v oborech 

radiodiagnostika, nukleární medicína a radioterapie. Tento typ vzdělávání je přirozenější  

a mnohem přijatelnější pro mladší pracovníky, kteří navázali studium vysoké školy 

kontinuálně či s menší časovou prodlevou na studium střední školy. Zatímco zaměstnanci, 
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kteří získali vzdělání studiem PSS či VOŠ a časový interval od ukončení studia těchto škol 

do zahájení studia na vysokých školách je mnohem delší, někdy aţ desítky let, vnímají 

tento typ vzdělání za zbytečný, obtěţující a omezující (RA1, RA2, RA3). Tento typ 

vzdělání dává zaměstnavateli moţnost zařadit zaměstnance do vyšších platových tříd, 

vykonávat odborné výkony, avšak bez moţnosti vykonávat specializované či vysoce 

specializované výkony samostatně, to znamená bez odborného dohledu pracovníka se 

specializací.  

Prohlubování kvalifikace je specializační (atestační) vzdělávání, které umoţňuje 

prohloubit si znalosti v konkrétním úzce vymezeném oboru. Jednoznačným kladem je 

vysoká profesní erudice a jistota v disciplíně, ve které je specializace získána. Tou by měla 

být zaručena nejvyšší moţná kvalita poskytované péče a minimalizování moţných rizik 

souvisejících s výkonem. Jak jsem jiţ uvedl výše, dřívější modely umoţnily získání 

specializace aţ po dvouleté praxi v oboru, ve které má být realizována. V současné době je 

tato doba zkrácena, a to patrně z důvodu nedostatku specialistů, na jeden rok, coţ je 

rozhodnutí, které vyvolává smíšené pocity. Zaměstnanci, kteří mají kredit specialisty, 

mohou vykonávat ty nejsloţitější a nejspecializovanější výkony a kromě nich samozřejmě 

všechny běţné a odborné výkony, které jsou v daném diagnostickém oboru nabízeny. Pro 

dosaţení nejvyšších platových tříd však samotná specializace nestačí. 

Co se vyuţití vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců na funkčních místech (vedoucí 

úseku, staniční sestry, vrchní a vedoucí asistenti apod.) týče, dříve bývalo zvykem, ţe 

zaměstnavatel poţadoval v první řadě specializaci a praxi v oboru, ve kterém dotyčný 

funkci vykonává. V současné době se v organizaci, kde pracuji, preferuje spíše model, kdy 

má mít pracovník vykonávající nějakou funkci jak specializaci, tak vysokoškolské 

vzdělání. To s sebou přináší řadu nevole jak mezi mladšími absolventy vysokých škol, 

kteří specializaci nemají, tak u starších zaměstnanců, kteří naopak nemají vzdělání 

vysokoškolské (RA3). Kaţdopádně pokud chtějí dotyční svoji funkci vykonávat i nadále, 

musí si poţadovanou kvalifikaci doplnit. To samé vlastně platí i pro zaměstnance, kteří 

chtějí pracovat na specializovaném úseku bez poţadované atestace, ti nemohou počítat 

s odpovídajícím finančním ohodnocením (RA7). 

V otázce poptávky po specialistech na trhu práce se i zde názory respondentů ubírají 

dvěma směry. Jedni spatřují v úzké specializaci nevýhodu spočívající v tom, ţe při 

poptávce trhu práce po multidisciplinárně vzdělaných zaměstnancích budou právě úzce 

vymezení specialisté tou skupinou, která bude mít potíţe pracovní místo získat (RA7). 

Druhá skupina pak spatřuje svůj handicap při výběrových řízeních na specializovaná místa 

právě ve své komplexnosti a univerzálnosti, neboť specialistů je na trhu práce nedostatek  
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a poptávka po nich je velká. (RA2). Z vlastní zkušenosti vím, ţe v tomto problému hraje 

hlavní roli zaměstnavatel, který specifikuje své poţadavky na určitou pracovní pozici. To, 

jak je schopen či ochoten tyto poţadavky následně modifikovat podle „kvality“ uchazečů, 

je plně v jeho kompetenci a moţnostech. 

5.2.4 Analýza zjištění 

Jak bylo řečeno výše, své poznatky jsem koncipoval primárně do kategorie 

determinace vzděláním.  

Všichni dotazovaní se s tímto jevem, pocitem determinace během své profesní 

kariéry, ať přímo, či nepřímo, setkali. Z extrahovaných fragmentů rozhovorů lze vyčíst, ţe 

kaţdý z respondentů byl jiţ nějakým způsobem omezen svým vzděláním. Někdo 

poukazoval na chybějící specializaci, bez níţ nemůţe vykonávat specializované výkony 

bez odborného dohledu, a tudíţ nemůţe být zařazen do vyšší platové třídy (RA7), někdo 

cítil křivdu v tom, ţe se musí i po 15 letech praxe přihlásit k vysokoškolskému studiu, aby 

mohl vykonávat práci, kterou jiţ předtím jako specialista dlouhá léta vykonával: „Kdyţ 

jsem před dvaceti lety dokončil pomaturitní specializační studium, nenapadlo by mě, ţe 

budu muset za 15 let znova do školy. A to jen proto, abych mohl dělat práci, kterou jsem 

dělal 15 let a deset let mám navíc atestaci v oboru“ (RA2). Jako křivda či omezení na 

svobodném rozhodnutí je vnímána některými zaměstnanci preference vysokoškoláků bez 

praxe před lidmi s praxí, avšak bez vysokoškolského vzdělání ze strany zaměstnavatele 

(RA1). Nedostatečné či ve špatném oboru získané vzdělání při výběrových řízeních je 

handicapem, který se objevuje v několika odpovědích (RA6). To samé se dá říci  

o problémech zapříčiněných dosud získaným vzděláním, které zaměstnancům nastanou či 

nastaly při změně pracovního místa: „…moji kamarádku nevzali do Prahy, neb neměla 

atestaci v oboru“ (RA4). 

Změna pracovního místa, změna profese, práce pod odborným dohledem či v niţší 

platové třídě, neúspěch ve výběrovém řízení, to jsou příčiny, jejichţ důsledkem je 

nejčastěji niţší finanční ohodnocení zaměstnanců. Z pořízených rozhovorů se dá říci, ţe 

ztráta motivace, v tomto případě ta finanční, je nejčastějším a respondenty nejvíce 

kritizovaným důsledkem omezení souvisejícím s jejich vzděláním. 

Je zajímavé sledovat, kdo jakou volí strategii, aby o svůj výdělek nepřišel. Někdo 

kývne na poţadavky zaměstnavatele a poţadovanou kvalifikaci si doplní, ať se jedná  

o zvýšení kvalifikace pro pozici úsekové vedoucí (RA3), nebo o prohloubení kvalifikace 

specializací (RA7). Někdo chtěl svoji nedobrou finanční situaci řešit odchodem do 

zahraničí (RA1). Jiný šel studovat vysokoškolské programy magisterského či inţenýrského 
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typu, které s oborem sice přímo nesouvisí, ale dávají šanci uspět ve výběrových řízeních na 

pracovní pozice v jiných organizacích (RA6). 

Některé z výše uvedených faktů se nyní pokusím prakticky demonstrovat a objasnit 

tak, jak je vnímám z rozboru rozhovorů. 

5.2.4.1 Původce jevu 

Jako nejčastější původce určenosti determinace vzděláním byl v rozhovorech 

označován zaměstnavatel (4x). Na některé radiologické asistenty je ze strany organizace 

častokrát vyvíjen tlak, aby si doplnili vysokoškolské vzdělání, a to bez ohledu na fakt, ţe 

tito zaměstnanci vykonávají svoji práci uţ řadu let a mnozí z nich jsou specialisté: „…byl 

na nás „shora“ vyvíjen tlak, abychom šli studovat bakaláře. Pokud by se tak nestalo, 

přeřadili by nás do niţší platovky, a to bez ohledu, ţe tady děláme deset, dvacet let, ţe 

máme atestace a kopec kurzů. Dělali bychom třeba pod dohledem člověka, který má sice 

titul, ale nulovou praxi, prostě absurdní“ (RA2). Pokud by si tito pracovníci nedoplnili 

poţadované vzdělání, budou přeřazeni do niţších platových tříd a paradoxem je, ţe jejich 

platové pozice by obsadili lidé sice vysokoškolsky vzdělaní, ale bez potřebné praxe  

a specializace v oboru: „Někteří zaměstnavatelé chtěli vysokoškolské vzdělání, které tito 

zaměstnanci neměli, i kdyţ měli třeba specializaci či certifikované kurzy. Přednost dostali 

vysokoškoláci po škole, bez praxe, co neměli o oboru ani šajn“ (RA1). Coţ v praxi 

znamená, ţe můţe nastat situace, kdy člověk se specializací je zařazen v niţší platové třídě, 

ale poskytuje odborný dohled vysokoškolákovi, který je ve vyšší platové třídě, aby tento 

mohl vykonávat specializované výkony pod odborným dohledem.  

Trh práce jako původce nějakého omezení z důvodu nedostatečného či nevhodného 

vzdělání zaměstnanců je moţná na první pohled poněkud překvapivý vzhledem k akutnímu 

nedostatku zdravotnického personálu, který trápí  české zdravotnictví. Nicméně je téţ 

v odpovědích respondenty zmiňován, a to hned v několika případech. Při pohledu druhém, 

podrobnějším však dojdeme k celkem logickému vztahu, který mezi trhem práce 

(pracovními příleţitostmi) a determinací vzděláním existuje. I v tomto vztahu je moţné 

najít dva proti sobě jdoucí názory, které jsou ve vzájemné opozici a které závisí na tom, 

jaký typ vzdělání respondent má. Je to dáno poptávkou zdravotnických zařízení po 

radiologických asistentech, která je z převáţné většiny přesně specifikována stran jejich 

vzdělání, které na volné pracovní místo organizace po uchazečích vyţaduje. 

Odpovědi některých radiologických asistentů, kteří mají vzdělání zaměřené 

komplexně s širším záběrem vědomostí, na jednu stranu poukazují na výhodu toho, ţe je 

snazší najít volné pracovní místo, neboť poptávky organizací zahrnují mnohem více 
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příleţitostí a moţností pro odbornosti a pracovní pozice, které jsou schopni radiologičtí 

asistenti se svým multidisciplinárním vzděláním zvládnout.: „Líbí se mi širší záběr 

vzdělání, které s sebou nese v případě potřeby i lepší uplatnění na trhu práce“ (RA7). Na 

stranu druhou si někteří takto plošně, universálně vzdělaní pracovníci uvědomují svoji 

cenu právě z důvodu své multifunkčnosti a flexibility třeba při absenci kolegů na jiných 

pracovištích a úzká specializace je jimi vnímána jako hrozba, která by je o vyšší zájem trhu 

práce o ně a jejich vyšší cenu na tomto trhu mohla připravit.: „Tím dotyčný ztrácí moţnosti 

být universálním pracovníkem, čímţ by mohla klesnout jeho cena na trhu práce“ (RA4). 

Reakce jednoho z odpovídajících asistentů, který je výborným specialistou v oboru 

magnetické rezonance, je přesně opakem odpovědí jeho kolegů, kteří specialisty nejsou. 

Poukazuje na zcela jasnou výhodu specializovaného vzdělání v momentě, kdy bude 

existovat poptávka po specialistovi z konkrétního oboru. V tomto případě má uchazeč  

o nabízený post velkou šanci uspět.: „I kdyţ na druhou stranu poptávka po specialistech  

v konkrétních oborech je velká a tady bude mít dotyčný velkou šanci uspět“ (RA2).  

K zamyšlení určitě nutí fakt, ţe někteří respondenti označují jako příčinu (původce) 

svého profesního omezení špatně nastavený systém vzdělávání (školství). Jak jiţ bylo 

řečeno výše, koncept vzdělávání radiologických asistentů doznal během 25 let tři zásadní 

změny, které byly svým pojetím vzájemně zcela odlišné. Vzhledem k tomu, ţe 

ve zdravotnických zařízeních vykonávají práci radiologičtí asistenti všech věkových 

kategorií, kteří své vzdělání získali v různých časových obdobích, je zřejmé, ţe tato 

roztříštěnost a nejednotnost vzdělání bude pro mnohé v jejich profesním ţivotě poměrně 

velkým problémem. Potíţe přinese tato nejednotnost samozřejmě i zaměstnavateli, který 

bude muset řešit a diferencovat naplánování systematizace pracovních míst, jaké vzdělání 

bude na konkrétní pozice vyţadovat, jaké bude zaměstnancům uznáno jako plnohodnotné  

a který typ si budou muset zaměstnanci doplnit.  

Radiologičtí asistenti, kteří vystudovali bakalářský program v oboru své práce, 

poukazují na dva nedostatky tohoto konceptu. Prvním je nutnost dodělání si specializace 

ve svém oboru, pokud chtějí samostatně vykonávat specializované a vysoce specializované 

výkony.: „Kdyţ jsem nastupovala na své nové místo, byla má atestace z radiodiagnostiky 

vlastně k ničemu, protoţe na novém místě jsem potřebovala atestaci z nukleárky, a dokud si 

ji nedodělám, jsem zařazena v niţší platové třídě a specializované výkony mohu vykonávat 

pouze pod odborným dohledem“ (RA7). V samých počátcích vzniku bakalářského 

studijního programu a vlastně i vyššího odborného bylo často studenům zdůrazňováno  

a předkládáno jako veliký benefit tohoto studia, ţe absolvováním tohoto oboru získají 

nejen odborné vzdělání pro pozici radiologického asistenta, ale i specializaci. Zdá se to 
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úsměvné, ale vzpomínám si na spoustu zklamaných a právem rozhořčených studentů, kteří 

nastoupili po škole do zaměstnání a tam s hrůzou zjistili, ţe něco takového, jako je 

atestace, zdaleka nemají a ţe budou muset opět po pár letech praxe studovat. 

Druhým nedostatkem, který jde na vrub špatnému konceptu vzdělávání (školství), je, 

ţe bakalářský program v oboru radiologický asistent nemá přímý navazující magisterský 

obor. Jak bylo řečeno výše, pro získání 11. platové třídy bez odečtu let je nutné mít 

magisterský titul, u bakalářského vzdělání jsou zaměstnanci odečteny dva roky z jeho 

praxe. A zaměstnanci není nic platné, ţe má magisterský či inţenýrský titul, neboť se 

přímo nevztahuje k výkonu jeho profese: „…mrzí mě, ţe třeba náš obor nemá navazující 

magisterské studium a zájemci z řad asistentů musí volit jiné navazující obory, které s tím 

naším přímo nesouvisí. Tento fakt je pak argumentem, proč nemohou radiologičtí asistenti 

dosáhnout dvanácté platové třídy“ (RA6). Zda je to náhoda, či záměr se můţeme jen 

domnívat a spekulovat. To, ţe by snad někdy vznikla 12. platová třída pro radiologické 

asistenty, je asi jen pouhý sen, který občas radiologičtí asistenti sní.  

Tak, jak tomu bylo i u předešlých příčin profesního omezení, i v případě školství se 

v některých odpovědích objevila pozitivní reakce na existující systém vzdělávání. 

Zajímavé je, ţe kladné reakce na vzdělávací program přišly ze strany pracovníků, kteří 

jsou jiţ specialisté na vysoce specializovaných pracovištích. Z jedné odpovědi se dá 

zřetelně rozpoznat, ţe radiologická asistentka je specialistkou v úzce vymezeném oboru. 

Díky svému cílenému vzdělávání v jedné profesní problematice pracuje na pracovišti, které 

je jediné svého druhu nejen v České republice, ale v celé Evropě. Pokud by se rozhodla pro 

plošné multioborové vzdělávání, neměla by šanci uspět na pozici, na které nyní pracuje 

(RA5). 

Jasný profesní cíl vzdělávat se pouze v jedné diagnostické disciplíně deklaruje další 

asistentka, která neuvaţuje o změně místa ani oboru (RA3). 

 Část dotazovaných ve svých výpovědích poukázala na to, ţe jedním z determinantů 

v jejich profesním ţivotě, který souvisí s jejich vzděláním, je rozvoj technologií 

v diagnostickém sektoru zdravotní péče.   

Zobrazovací metody jsou oborem, který v sobě zahrnuje celou škálu vyšetřovacích 

diagnostických modalit, se kterými radiologičtí asistenti pracují. Jedná se o přístroje 

klasické skiagrafie či skiaskopie, které jsou základem obecné radiodiagnostiky a které jsou 

prvními přístroji, se kterými přichází radiologičtí asistenti na své profesní pouti do styku, 

či stále populárnější „cétéčka“ čili výpočetní tomografie, které se jiţ také stávají zlatým 

standardem v diagnostickém vybavení zdravotnických zařízení. Nesmíme zapomenout na 

magnetickou rezonanci, která téţ patří do této rodiny diagnostických metod.  
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Na odlišném principu pracují, avšak do skupiny zobrazovacích metod rozhodně patří 

scintigrafické kamery pouţívané v oboru nukleární medicína, jejichţ obsluha téţ patří do 

oblasti práce radiologických asistentů.  V neposlední řadě sem patří diagnostické modality, 

které zaznamenaly v posledních letech největší „boom“, a to hybridní zobrazovací systémy 

typu PET/CT a PET/MR. Jediný diagnostický přístroj, který není v současné době 

obsluhován radiologickými asistenty, je ultrasonografický přístroj, kde obsluhu vykonávají 

lékaři.  

Z výše uvedeného výčtu je zřejmé, ţe pojmout v odpovídající míře, kvalitě a hloubce 

všechnu problematiku zobrazovacích metod je pro radiologického asistenta úkol nadlidský 

a prakticky nereálný. Navzdory tomu se systém práce „všichni dělají všechno“ praktikuje 

v řadě zdravotnických zařízení. 

Radiologičtí asistenti pracující na Klinice zobrazovacích metod, kteří se zúčastnili 

tohoto výzkumu, si uvědomují rizika spojená s úzkou profesní specializací. Velmi zřetelně 

ji vnímají jak specialisté, tak zaměstnanci, kteří specialisty nejsou, ať uţ je třeba důvodem 

„profesního zakrnění“ či slovy RA6 „profesní degenerace“, tedy nemoţnosti získat 

praktické zkušenosti na jiném přístroji či úseku to, ţe zdravotnické zařízení nedisponuje 

určitým diagnostickým přístrojem, na kterém by radiologický asistent získal potřebné 

praktické zkušenosti, či je systém rozdělení pracovníků na pracovištích rozdělen striktně 

bez moţnosti práce na jiném přístroji či úseku.: „Jasným rizikem je zakrnění v ostatních 

diagnostických disciplínách. Člověk, který na daném přístroji či úseku nepracuje, nemůţe 

stíhat sledovat změny a trendy, které se tam dějí“ (RA2).  

Ztráta vědomostí z příbuzných diagnostických oborů, nemoţnost sledovat změny 

v technickém vývoji jiných diagnostických přístrojů a hlavně prakticky na nich pracovat 

má za důsledek ztrátu univerzálnosti, která je v některých odpovědích dávána do 

souvislosti i s problémy zaměstnance při změně pracovního místa, kde jeden z respondentů 

dokonce hovoří o vlastním vězení (profesní past), kterým se jeho vysoce specializované 

vzdělání stalo.: „…kdyţ člověk umí pouze jednu věc, byť sebelíp, můţe se toto stát jeho 

vlastním vězením třeba při změně místa“ (RA4). Tato ztráta vazby zejména na praktické 

provádění zobrazovacích výkonů v jiných oborech ohroţuje radiologické asistenty při 

změně pracovního místa, ať uţ třeba jen v rámci organizaci (RA6) či při odchodu do 

organizace jiné či do zahraničí (RA1). 

5.2.4.2 Příčina jevu 

Při analýze moţných příčin (vlivu) jevu omezení vzděláním bylo moţné z odpovědí 

dotazovaných definovat několik, například: úzká profesní specializace, změna zaměstnání, 
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výběrové řízení, změna profesní pozice, koncept vzdělávání, přístrojové vybavení, 

systemizace pracovních míst. 

Všichni účastníci rozhovorů shodně uvádějí na prvních místech v pořadí příčin 

omezení vzděláním úzkou profesní specializaci, a to jak v negativním, tak pozitivním 

smyslu. Z výpovědí respondentů se dá vypozorovat, ţe zatímco někteří vnímají úzkou 

profesní specializaci jako handicap a limitující záleţitost, druzí ji povaţují za důleţitou 

klíčovou kompetenci a schopnost v jejich profesním ţivotě. Velmi často je v rozhovorech 

komparována profesní univerzálnost oproti úzké profesní specializaci. 

Ti, kdo hovoří o úzké specializaci jako překáţce či nebezpečí v jejich profesním 

ţivotě, se dají dále rozdělit podle toho, jaký dopad na jejich profesní ţivot můţe úzká 

specializace mít. Společným jmenovatelem všech, kteří do této mnoţiny respondentů patří, 

je ztráta univerzálnosti, komplexnosti a profesní flexibility zaměstnance ve všech 

radiodiagnostických oborech (např. RA1, RA2, RA4).  

Pokud bychom však tuto mnoţinu ještě rozdělili do podmnoţin, zjistíme, ţe ač 

hlavním strašákem je jiţ zmíněná ztráta univerzálnosti, její důsledek je jiţ vnímán 

respondenty rozdílně. Dozvíme se například, ţe v jedné podmnoţině se ukrývá obava  

a frustrace z monotónní práce, která zaměstnance v daném úseku či oboru po zbytek ţivota 

čeká „Ale ta práce je pestřejší, někdy je fakt úmorné a deprimující přemýšlet nad tím  

a vědět, ţe budu celý týden...měsíc...rok…ţivot dělat jen tu jednu a tu samou práci, byť 

vysoce specializovanou“ (RA2) a která by mohla vyústit kvůli své fádnost a stereotypu aţ 

k syndromu vyhoření (RA6, RA7). 

Obsahem další podmnoţiny bude jako důsledek ztráty univerzálnosti na základě 

úzkého profesního vzdělání strach ze situace, kdy bude dotyčný, vzděláním striktně 

vymezený odborník, měnit zaměstnání či místo (RA2). Do třetí podmnoţiny bychom 

mohli zařadit radiologické asistenty, kteří vidí problém v tom, ţe být specialistou ještě 

neznamená vykonávat specializované výkony či pracovat na specializovaném pracovišti 

(RA4). Kaţdé diagnostické oddělení či klinika má jen několik specializovaných pracovišť 

s omezeným počtem pracovních míst pro specialisty na rozdíl od standardních pracovišť, 

kterých je mnohem více a která bývají nezřídka specialisty obsazována. 

Tyto výše zmíněné podskupiny patří do skupiny těch, kteří hovoří o úzké specializaci 

jako překáţce či nebezpečí v  profesním ţivotě. Na opačném názorovém pólu jsou ti, kteří 

vnímají úzkou specializaci jako jednoznačnou výhodu umoţňující jim získat a vykonávat 

práci, kterou si přáli dělat a ve které se chtějí i nadále rozvíjet (RA5, RA3). Ačkoliv byla 

skupina respondentů vybrána z radiologických asistentů, kteří jiţ jsou specialisty, své úzce 

vyhraněné vzdělání povaţovali za výhodu v profesním ţivotě pouze dva. „Mé vzdělání, 
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byť je poměrně úzce vymezeno, mně pomohlo pracovat na pracovním úseku, který je velmi 

specifický, ojedinělý a svým způsobem unikátní. Bez cíleného vzdělání bych tady kvalitně 

pracovat moc šancí neměla“(RA5). 

Změna zaměstnání, změna profesní pozice a výběrová řízení jsou další oblasti, 

které jsou dle respondentů evidentně ovlivňovány vzděláním. Zajímavým zjištěním je fakt, 

ţe ţádný z respondentů, kromě jediné dotazované (RA3), ve svém osobním profesním 

ţivotě nepoznal praktickou výhodu dosaţeného vzdělání při ucházení se o novou pracovní 

pozici (funkci) či nové zaměstnání. Jsou si ale vědomi toho, ţe vzdělání můţe tímto 

benefitem v určitých situacích opravdu být. Nicméně většina respondentů má ze svého 

profesního ţivota zkušenost, ţe jejich vzdělání bylo spíše nevýhodou pro získání nového 

zaměstnání či pracovní pozice. Ať uţ byly důvody změny zaměstnání nebo pozice 

respondentů způsobeny osobními či pracovními příčinami, tyto změny byly vţdy 

doprovázeny problémy a potíţemi s kvalifikací (profesním vzděláním), kterou dotazovaní 

v té době měli.  

Z pořízených rozhovorů jsem vypozoroval, ţe problematika výběrových řízení se 

rozdělila třemi směry. Jeden je popisován zcela negativně, kdy uchazeč ve výběrovém 

řízení neuspěl z důvodu nevhodného vzdělání. Jak jsem jiţ uvedl výše, mnozí radiologičtí 

asistenti studovali či studují vysokoškolské programy magisterského či inţenýrského typu 

v oborech, které přímo nesouvisí s vykonávanou prací a jako takové nejsou 

zaměstnavatelem akceptovány. Dávají však šanci uspět ve výběrových řízeních na 

pracovní pozice v jiných organizacích. V jednom případě bylo poukázáno na to, ţe 

nevhodně (nedostatečně) nastavený koncept vzdělávání radiologických asistentů můţe mít 

pro uchazeče o pracovní či funkční místo fatální následky při výběrovém řízení. Navzdory 

tomu, ţe uchazeč měl magisterský titul v oboru, který ovšem není přímo navazující na jeho 

obor, bakalářské vzdělání a atestaci v oboru profese, kterou vykonává, nebyl při 

výběrovém řízení vybrán jako vhodný kandidát. Důvod byl prostý - jeho konkurent měl 

stejné bakalářské vzdělání, stejnou atestaci v oboru, který vykonává, a jako rozhodující 

trumf se nakonec ukázala atestace z managementu, která je pro tuto pozici jasným kladem 

a která převáţila misku vah v jeho prospěch (RA6).  

Druhý názor nebyl sice z vlastní zkušenosti respondenta (RA2), ale i tak poukazuje 

na to, jak můţe být specializace vnímána. Netroufám si odhadnout, zda odpověď byla 

míněna negativně, či pozitivně, zde by to chtělo ještě doplnit informace nějakým dotazem. 

Tento však jiţ nemám, a tak se mohu pouze domnívat, ţe odpověď je povzdechem 

zaměstnance, který není specialistou a cítí jistou křivdu, diskriminaci právě svým plošným 

vzděláním omezujícím jeho šance uspět při výběrovém řízení, kde jsou preferováni právě 
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specialisté. Nebo je to názor specialisty, který naopak velebí a vyzdvihuje specializaci jako 

trumfovou kartu, která rozhodne partii při výběrovém řízení v jeho prospěch: „…vím, ţe 

při výběrových řízeních nebo při zadávání inzerátů na volná místa nejen k nám na kliniku 

jsou specialisté tou hledanější skupinou“ (RA2). 

Třetím směrem se ubírá odpověď, která má jednoznačně kladný náboj, co se týká 

vztahu získané specializace a úspěchu ve výběrovém řízení. Respondentka zcela jasně 

deklaruje z vlastní praxe výhodu, kterou byla získaná specializace při úspěšném 

výběrovém řízení (RA3). V tomto případě se však nedá hovořit z pohledu dotazované  

o determinaci vzděláním, tedy jako o nějakém negativním jevu, který omezuje a brání 

uchazeči získat kýţené pracovní místo či funkci: „Ne, v rámci specializace jsem se s tímto 

nesetkala. Setkala jsem se ale s opakem, kdy specializace byla výhodou při výběru 

uchazečů o volná místa nebo při zařazování do platových tříd“ (RA3). Podíváme-li se však 

na tento problém z „druhé strany“, tedy z pohledu toho, kdo poţadovanou specializaci 

nemá, pak se jiţ dá celkem bez problémů o determinaci vzděláním hovořit, coţ evokuje 

druhý případ uvedený výše. Otázkou k zamyšlení pak určitě je, zda se má dotyčný uchazeč 

do výběrového řízení hlásit, pokud jiţ předem ví, ţe poţadovaná kritéria nesplňuje. 

V případě postupu na vyšší profesní post (pozici) v rámci hierarchie kliniky či 

oddělení můţe být zaměstnavatelem po zaměstnanci poţadováno, aby si doplnil vzdělání 

potřebné pro výkon funkce. Pokud tak zájemce o toto místo neučiní, nebude do funkce 

ustanoven.: „Ano, setkala, pro pozici úsekové vedoucí není dostačující vyšší odborné 

vzdělání. Byla jsem vlastně donucena zaměstnavatelem dodělat si vysokou školu, abych 

mohla setrvat ve funkci vedoucí“ (RA3). Kritéria pro obsazování pracovních a funkčních 

míst si zadává organizace sama při výběrových řízeních a tím samozřejmě jasně deklaruje 

své poţadavky, které na uchazeče o daný post ohledně kvalifikace má. Poněkud 

problematičtější se jeví situace, kdy danou funkci vykonává zaměstnanec jiţ řadu let  

a v organizaci dojde například ke změně ve vedení, které bude mít na dané pozice mnohem 

vyšší nároky neţ to dosavadní. V tom případě bude záleţet na zaměstnavateli, zda buď 

ochoten tolerovat dosaţené („neúplné“) vzdělání, či nikoliv. 

Změna zaměstnání, změna profesní pozice a výběrová řízení jsou situace, které se 

vzájemně prolínají a ovlivňují. Výběrová řízení předcházejí samotnému aktu změny 

zaměstnání či profese, proto rozhodnutí změnit místo či profesi bude vyţadovat od 

uchazeče hledání konkrétních kvalifikačních podmínek definovaných pro hledaný post, 

které bude muset následně porovnat se svou kvalifikací a posoudit, zda se má výběrového 

řízení zúčastnit. Z vlastní zkušenosti s výběrovými řízeními, a to jak v pozici uchazeče, tak 

člena výběrové komise, vím, ţe praxe je mnohdy jiná. Někteří uchazeči záměrně uvádí do 



 

51 

svých profesních ţivotopisů znalosti a schopnosti, kterými nedisponují, a doufají, ţe 

komisi přesvědčí, ţe jsou to právě oni, koho hledají. Na straně druhé jsou mnohdy kritéria 

výběrových řízení vypsána velmi „nešťastně“, bez konkrétních poţadavků, kdy aţ 

v průběhu výběrového řízení uchazeč zjistí, ţe vlastně nezná a neumí nic z toho, co je pro 

dané místo potřeba. Protipólem jsou pak situace, kdy jsou poţadavky organizace na 

uchazeče nastaveny tak přísně a vysoko, ţe to mnohé od účasti ve výběrovém řízení 

odradí. 

5.2.4.3 Důsledky jevu 

Další oblastí, která byla analýzou zkoumána, byly důsledky (dopad) jevu, jaká 

omezení vzděláním můţe zaměstnanec mít. Z rozboru rozhovorů byly definovány tyto 

oblasti, do kterých se determinace vzděláním můţe promítnout: finance, profesní pozice, 

změna místa, fluktuace, práce pod odborným dohledem, stres, frustrace, syndrom vyhoření. 

Tyto oblasti by patrně bylo moţné dále dělit podle intenzity dopadu pro zaměstnance 

na ty, jejichţ intenzita dopadu je nízká a která je vyjádřena subjektivními příčinami 

respondenta. Do této skupiny bychom mohli zařadit například důsledky typu frustrace, 

stres a syndrom vyhoření, o kterých se z rozhovorů dozvídáme.  

Druhou skupinou jsou naopak dopady, které mají intenzitu vysokou a které jsou 

vyjádřeny nějakou vnější příčinou. To znamená, ţe bychom sem mohli jako dopady 

kvalifikačního omezení zmíněné respondenty v odpovědích zařadit například finance, 

profesní pozici, změnu místa, fluktuaci či práci pod odborným dohledem. 

Pokud se jako první budeme zabývat skupinou, kde je intenzita důsledku limitace 

vzděláním zaměstnance nízká a je vyjádřena subjektivními příčinami respondenta, budeme 

pracovat s termíny, jako jsou například stres, frustrace a syndrom vyhoření.  Z přepisů 

rozhovorů zjistíme, ţe sedm ze sedmi respondentů tyto symptomy a rizika dopadu omezení 

svým vzděláním ve svém profesním ţivotě, kariéře vnímá. Otázkou zůstává, zda tyto 

subjektivní důsledky svého vymezeného vzdělání respondenti opravdu cítí a proţívají, 

nebo se o nich v rozhovoru jen zmínili jako o něčem, co tuší, ţe by mohlo nastat. Někteří 

radiologičtí asistenti reagovali na toto téma velmi emotivně, z čehoţ by se dalo moţná 

vyvodit, ţe tyto dopady opravdu vnitřně cítí a proţívají (RA7, RA2). Jiní odpovídali spíše 

věcně a chladněji, coţ by se mohlo vysvětlit tím, ţe se jich „osobně“ daný problém netýká, 

nicméně jeho existenci a riziko vnímají (RA6).  

Stres a pracovní napětí pramenící z nedostatku kvalifikovaného personálu na 

pracovišti patří k subjektivním důsledkům, které se v odpovědích radiologických asistentů 
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objevily.: „Negativem je pak nezastupitelnost na pracovišti, z čehoţ pramení následně 

nedostatek personálu, stres, pracovní napětí, přesčasová práce a podobně“ (RA7). 

Frustrace vzniklá na podkladě limitovaného vzdělání respondentů se objevuje 

v odpovědích dotázaných hned v několika případech. Pocit frustrace je respondenty 

zmiňován a popisován v různých podobách podle toho, jaký důsledek bude či by mohlo 

jejich vzdělání mít pro jejich výkon zaměstnání.  Někdo je frustrován z toho, ţe se musí po 

několika letech práce v oboru znovu vzdělávat, aby mohl dále vykonávat práci, kterou jiţ 

předtím dělal, aniţ by finančně tratil, a to i přes fakt, ţe je specialistou v oboru vykonávané 

práce (RA2). Jako další příčina zklamání v profesním ţivotě, která je způsobena 

specifickým vzděláním, je uváděn monotónní, stereotypní styl práce, který zaměstnance 

patrně v daném, profesně úzce vymezeném úseku čeká, pokud nezmění zaměstnání či 

pracovní pozici (RA2). 

Zmar z podvolení se poţadavkům zaměstnavatele na další vzdělání zaměstnanců, 

které musí mnohdy zaměstnanci přijmout, aby mohli vykonávat svoji profesi, je další 

podoba pocitu frustrace, kterou zaměstnanci uvádějí. Pracovníci musí řešit obtíţné dilema, 

zda se podvolit a přijmout poţadavky zaměstnavatele, byť za cenu ztráty svobody 

osobního rozhodnutí, nebo tento určitý nátlak odmítnout a změnit pracovní místo či 

zaměstnavatele. Další variantou je setrvání na své pozici s tím, ţe vykonávané 

specializované činnosti budou prováděny pod odborným dohledem a samozřejmě v niţší 

platové třídě (RA3). Práce pod odborným dohledem, která je často realizována tím 

způsobem, ţe specialista s mnohaletou praxí pracuje pod „odborným“ dohledem 

vysokoškoláka bez praxe, je téţ příčinou vyvolávající v zaměstnancích pocit marnosti  

a zmaru v souvislosti s jejich profesní kariérou (RA2). 

Třetím důsledkem s nízkou intenzitou, který je zapříčiněn limitovaným vzděláním 

zaměstnanců, je syndrom vyhoření. V rozhovorech tento pojem zazněl z úst respondentů 

ve dvou případech (RA7, RA6). Ani v jednom se však nejednalo o osobní zkušenost 

zaměstnanců s tímto problémem, oba dva hovořili o syndromu vyhoření jako moţném 

riziku (důsledku) dlouhodobě vykonávané stereotypní práce na jednom pracovišti či úseku, 

které můţe úzce profesně vyhraněného pracovníka potkat: „dalším rizikem bude určitě 

jistá fádnost a stereotyp, kterou s sebou stále se opakující činnosti přináší a tady bych se 

nebál mluvit i o syndromu vyhoření právě v důsledku stereotypu a monotónnosti 

vykonávané práce“ (RA6). 

V případě skupiny druhé, tedy té, kde dopady kvalifikačního omezení mají intenzitu 

vysokou a které jsou vyjádřeny nějakou vnější příčinou, budeme pracovat s pojmy, jako 
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jsou finance, profesní pozice, změna místa, fluktuace či práce pod odborným dohledem, 

které se v odpovědích dotázaných objevily. 

Profesní pozice a změna místa se jiţ objevily jako příčiny limitace vzděláním 

personálu Kliniky zobrazovacích metod v jejich profesní kariéře. Nyní se jimi budeme 

zabývat jako důsledku limitovaného vzdělání zaměstnanců. Stejně jako v některých jiţ 

dříve zkoumaných oblastech vlastností jevu determinace vzděláním se tábor respondentů 

rozdělil na dvě skupiny. Jedni tyto jevy vnímají jako negativní důsledek svého vzdělání  

a druzí naopak berou své vzdělání jako výhodu při hledání nového pracovního místa či 

zájmu o novou, vyšší profesní pozici v hierarchii kliniky. 

Dopad „špatného“ vzdělání radiologických asistentů při snaze o změnu zaměstnání či 

pracovního místa se projevil různým způsobem. Skupina respondentů, kteří jsou 

nespokojeni se svým vzděláním, respektive se svým profesním růstem, je početnější. 

Ačkoliv je primární důsledek zdánlivě stejný, při podrobnějším zkoumání zjistíme, ţe  

i skupina nespokojených asistentů se dělí na dvě podskupiny. Jedna podskupina obsahuje 

ty, u kterých se dopad omezeného vzdělání projevil jako neúspěch při snaze získat vyšší 

pozici (RA6) či jiné pracovní místo (RA1, RA4).  

Jedním důsledkem omezení vzděláním můţe být nepřijetí na poţadované místo či 

post při výběrovém řízení. Jeden z dotazovaných asistentů se zmiňuje o kolegovi, který 

chtěl odejít pracovat do zahraničí. V náročném výběrovém řízení sice zvládl jazykové 

zkoušky, test z vyšetřování rentgenem, avšak pohořel na testech z magnetické rezonance  

a výpočetní tomografie. Důvod byl prostý, byl zařazen v úzce vymezeném pracovním 

úseku konvenční radiodiagnostiky, kam magnetická rezonance a výpočetní tomografie 

nespadá.: „Ale třeba Martin, co pracuje na rentgenech, měl problém, kdyţ chtěl odejít 

pracovat do Kanady. Tenkrát pohořel na tom, ţe neměl praxi na magnetu a „cétéčku“, 

protoţe pracuje jen na rentgenech“ (RA1). Otázkou však zůstává, zda byl problém pouze 

v úzce vymezené kvalifikaci zaměstnance, či zda nešlo o jeho „přílišné sebevědomí“ 

ucházet se o daný post, který podle toho, ţe zadavatel poţadoval znalosti z magnetické 

rezonance a výpočetní tomografie, hledal univerzálního pracovníka s komplexním 

vzděláním, nikoliv specialistu z oboru konveční radiodiagnostiky. 

Problém se vzděláním zaměstnance můţe nastat uţ i při snaze přejít na jiný úsek 

v rámci kliniky či oddělení, na kterém pracuje. Tady samozřejmě záleţí na tom, jak je 

klinika či oddělení organizačně strukturováno, zda je členěno na vícero samostatných celků 

(úseků), ve kterých pracují striktně vymezené skupiny pracovníků, či se zaměstnanci 

periodicky mění na všech úsecích či pracovištích. Pakliţe je systém nastaven tak, ţe vedení 

kliniky (oddělení) preferuje systém úzce vymezených pracovišť (úseků) s fixní obsluhou, 
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bude problém v případě přechodu zaměstnance z takto striktně profesně uzavřené skupiny 

do skupiny jiné (RA6). Absence znalostí a praxe pro práci na novém pracovišti bude 

velkým problémem nejen pro zaměstnance samotného, ale i pro kolektiv daného úseku  

a v neposlední řadě i pro vedení kliniky (oddělení). 

 Druhá podskupina je tvořena respondenty, u kterých došlo k situaci, ţe po nich 

zaměstnavatel poţadoval zvýšení či prohloubení kvalifikace, jinak by byli přeřazeni na jiné 

pracovní místo, pozici, nebo funkci (RA7, RA3). 

K této druhé podskupině se jako důsledek omezenosti vzděláním zdravotnického 

personálu úzce váţe a pojí další pojem, kterým je práce pod odborným dohledem. Ani 

tento pojem není jiţ neznámým, neboť jsem se jím zabýval v kapitole, která se zabývala 

původem jevu, kdy byl jako jeden z původců označen zaměstnavatel. Situace, kdy 

zaměstnanec pracuje pod odborným dohledem, můţe dle odpovědí radiologických 

asistentů nastat v několika případech. Tyto situace ale mají společnou příčinu, a sice to, ţe 

zaměstnanec nesplňuje kvalifikační kritéria zaměstnavatele pro vykonávaný druh práce  

a důsledkem toho je, ţe pracuje pod odborným dohledem zaměstnance s poţadovanou 

kvalifikací.  

V této situaci nastávají dvě moţnosti. Buď se pracovník podřídí, poţadované 

vzdělání si doplní a poté jiţ pracuje bez odborného dohledu: „Ano, jak jsem jiţ předeslala. 

Kdyţ jsem nastupovala na své nové místo, byla má atestace z radiodiagnostiky vlastně  

k ničemu, protoţe na novém místě jsem potřebovala atestaci z nukleárky, a dokud si ji 

nedodělám, jsem zařazena v niţší platové třídě a specializované výkony mohu vykonávat 

pouze pod odborným dohledem. Ale jiţ atestaci studuji a měla bych ji příští rok mít“ 

(RA7), nebo poţadavky zaměstnavatele odmítne a nadále bude pracovat pod odborným 

dohledem v niţší platové kategorii nebo změní zaměstnavatele: „Tam kde jsem dříve 

pracovala a co vím třeba od spoluţáků, kteří pracují v jiných organizacích, nebyly 

poţadavky na vzdělání tak přehnané jako tady. Ale je to věc organizace, jaká kritéria si 

nastaví, a zbývá buď se podvolit a respektovat je, nebo prostě odejít či dělat pod dozorem 

za méně peněz“ (RA3). Nutno podotknout, ţe ani v prvním případě nemá zaměstnanec 

jistotu, ţe i přes doplněné vzdělání a práci bez odborného dozoru bude zařazen do vyšší 

platové kategorie. 

I další důsledek omezení vzděláním se snoubí s výše uvedenými důsledky, dá se říci, 

ţe se jedná o jakousi „řetězovou reakci“, ke které můţe za určitých okolností dojít. Změna 

místa či pozice na základě poţadavků zaměstnavatele bude znamenat práci pod odborným 

dohledem, jejímţ dopadem bude následně přeřazení do niţší platové kategorie. 

Neakceptování poţadavků zaměstnavatele zaměstnancem můţe znamenat fluktuaci na 
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dané pracovní pozici, ať zapříčiněnou odchodem pracovníka do jiné organizace či 

přeřazením pracovníka na méně odborné pracoviště. V praxi tak dochází k paradoxní 

situaci, kdy kvalifikační poţadavky zaměstnavatele, zejména ty kvalifikaci zvyšující, jsou 

nad kompetencemi (specializací) zaměstnance. Pracovník má tedy potřebné kompetence 

(specializované vzdělání), ale je zařazen na pozici s niţším vzděláním, kde pak musí 

pracovat pod odborným dohledem například z toho důvodu, ţe nemá vysokoškolské 

vzdělání. 

Finance (finanční ztráta) je oblast, která je kvalitou a rozsahem vzdělání personálu 

velmi výrazně ovlivňována. Dalším významným činitelem, který ovlivňuje finanční 

ohodnocení zaměstnanců, je samozřejmě zaměstnavatel. Změna finančního ohodnocení je 

patrně jedním z nejčastěji jmenovaných důsledků omezení vzděláním, který můţe 

pracovníkům způsobit váţné komplikace a problémy v jejich ţivotech. 

V odpovědích radiologických asistentů lze tyto dopady najít v různých souvislostech. 

Někdo poukazuje ve svých odpovědích na sníţení finančního ohodnocení v důsledku 

přeřazení do jiné platové třídy. Příčinou tohoto sníţení mzdy byla práce pod odborným 

dohledem, na kterou byl zaměstnanec přeřazen, jelikoţ neměl pro poţadované pracovní 

místo kvalifikaci, kterou poţadoval zaměstnavatel, a to jak směrem ke zvyšování 

kvalifikace, tedy absolvování vysokoškolského studia „Ano jak jsem jiţ řekl, byl na nás 

„shora“ vyvíjen tlak, abychom šli studovat bakaláře. Pokud by se tak nestalo, přeřadili by 

nás do niţší platovky, a to bez ohledu, ţe tady děláme deset, dvacet let, ţe máme atestace  

a kopec kurzů“ (RA2), tak i směrem k prohlubování vzdělání, coţ znamená specializační 

studium. Zaměstnanec je zařazen do niţší platové třídy a specializované výkony z vyšších 

tříd vykonává pod odborným dohledem specialisty, a to buď trvale (odmítnutí dále se 

vzdělávat), nebo dočasně, tzn. do doplnění poţadovaného vzdělání (RA7). 

Změna ohodnocení zaměstnance nemusí souviset jen se změnou pracovního místa, 

ale můţe souviset například s přechodem z místa funkčního na místo řadového 

zaměstnance. I zde jsou kritéria zaměstnavatele na vzdělání vedoucích pracovníků hlavním 

faktorem, který rozhodne o tom, v jaké platové třídě bude zaměstnanec zařazen a jaký druh 

práce bude vykonávat (RA3). 

Další situací, kdy se projeví změna finančního ohodnocení pracovníka jako důsledek 

jeho limitovaného vzdělání, bude změna zaměstnavatele. Zde mohou nastat téţ různé 

situace buď při změně zaměstnání, kdy zaměstnanec opustí profesi, ve které se vzdělával  

a rozvíjel, a začne pracovat v oboru jiném. V tomto případě většinou začíná bez 

potřebných znalostí na novém místě de facto od nuly, a to nejen profesně, ale i finančně.: 

„Pokud se však během ţivota přihodí něco, ţe člověk musí své dosavadní místo opustit, ať 
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uţ jsou příčiny osobní či pracovní, třeba se naskytne jiná moţnost profese, více ho zaujme 

např. jiné odvětví oboru, opět začíná od nuly, bez většího rozhledu kolem, bez potřebného 

mnoţství a úrovně znalostí“ (RA5). V opačném případě si finančně polepší na základě 

většího zájmu o specialisty při výběrových řízení a jejich následném zařazení do vyšších 

platových tříd (RA3). 

Zajímavý postřeh vyplynul z rozhovoru s jedním vedoucím úseku, který poukázal na 

to, ţe finančně nemusí vţdy tratit nebo získat jen zaměstnanec. V případě, ţe na pracovišti, 

kde není třeba, aby byl kaţdý specialistou pro vykonávané druhy práce, bude specialistů 

více, neţ je pro provoz úseku třeba, vznikne zbytečně vysoký počet specialistů, který  

s sebou můţe kromě problémů v interpersonálních vztazích přinést vyšší personální 

náklady pro zaměstnavatele, způsobené zbytečným předimenzováním počtu specialistů: 

„Na straně druhé můţe nevhodně cílený vzdělávací program vytvářet „převzdělanost“ na 

dané pozici či pracovišti, coţ vede k zvýšení personálních nákladů a mnohdy  

i k problémům mezi personálem“ (RA6). 

Pokud bychom měli najít jednoho společného jmenovatele, vyextrahovaného 

z rozhovorů s radiologickými asistenty, který se objevuje ve všech třech zkoumaných 

oblastech determinace vzděláním (původce jevu, příčina jevu, důsledky jevu), byla by to 

systemizace pracovních míst. Ta by se dala z pohledu radiologických asistentů s trochou 

nadsázky označit jako hlavní „viník“ zodpovědný za jejich nespokojenost se zařazením na 

pracovní místa, s jejich finančním ohodnocením, s poţadavky kladenými na ně 

zaměstnavatelem stran jejich vzdělání a vzdělávání, a to v míře mnohem větší neţ u těch, 

kteří systemizaci vnímají jako „dobrodince“, který jim dal práci v nejvyšších platových 

třídách, práci odpovídající jejich kvalifikaci a vzdělání. 

Většina dotázaných pojem systemizace vůbec neznala, a pokud ano, představy  

o obsahu, významu a funkci tohoto nástroje byly mlhavé a vágní. Někteří tušili, ţe existuje 

„něco“ nebo spíše někdo, kdo jim bere peníze, kdo je omezuje dělat to, co umí, kdo 

preferuje čerstvé absolventy před zkušenými pracovníky s mnohaletou praxí (RA1). Při 

jednom rozhovoru bylo aţ smutné, jakou představu mají někteří zaměstnanci o principu 

obsazování pracovních míst, tedy systemizaci: „Nikoho nezajímá, co umím, jak dlouho 

tady ve špitále člověk pracuje, loajalita k zaměstnavateli je nic, ty nejlepší fleky a prachy 

dostávají kamarádi a známí těch nahoře, ti si to tam rozdávají, jak se jim líbí a hodí“ 

(RA5). 

Pokud bychom si zopakovali to, co uţ bylo řečeno v teoretické části, a to, ţe 

systemizací se rozumí evidence pracovních míst platných ke zvolenému datu, popisy 

pracovních míst a definice vztahů nadřízenosti a podřízenosti, pak lze z pořízených 
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rozhovorů snadno identifikovat, kdo je v očích radiologických asistentů tím největším 

zlem, i kdyţ nosí jméno, které neznají.  

Poslední otázkou, která byla v rozhovoru radiologickým asistentům poloţena a která 

v sobě zahrnuje všechny výše zkoumané oblasti jevu omezenosti personálu vzděláním 

(původce jevu, příčina jevu, důsledky jevu) byla otázka: „Setkal/a jste se někdy při výkonu 

svého zaměstnání s pojmem „profesní past“? Pokud ano, kdy, a jaký je Váš názor na tento 

jev?“ Dalo by se říci, ţe je to přímý dotaz na výzkumnou otázku týkající se tématu 

radiologických asistentů, a to, zda je úzká profesní specializace zdravotnickým personálem 

vnímána jako profesní past při výkonu jejich povolání. Ze sedmi dotázaných 

radiologických asistentů tři tento pojem nikdy neslyšeli a neuměli ani vysvětlit či nějak 

odvodit, oč by se mohlo jednat: „Ne, s tím jsem se nesetkal, vůbec netuším, co to je“ 

(RA1). „Vůbec netuším, oč jde“ (RA3). Nezodpovězenou otázkou zůstává, zda tato 

„nevědomost“ byla způsobena nevolí respondentů zabývat se tímto tématem, jejich únavou 

z absolvovaných rozhovorů či opravdovou neschopností vlastními slovy definovat či 

popsat tento jev.  

Zbývající čtyři dotázaní sice tento pojem téţ neznali, nicméně se pokusili na základě 

vlastních zkušeností vysvětlit, jak ho vnímají. Jeden z radiologických asistentů si na 

základě proběhnuvšího rozhovoru sám vyvodil, jaké výhody a nevýhody úzká specializace 

můţe mít, a ze zjištěných negativ pak jiţ dokázal definovat svou představu o tom, co výraz 

profesní past můţe znamenat. Jeho odpověď sice zahrnuje jen problematiku uplatnění 

specialistů na jiných pracovních místech, ale i to je nutno kvitovat jako racionální 

uvaţování o moţných příčinách omezenosti vzděláním zaměstnanců. „Ne, nesetkal, pokud 

to ale správně chápu, jedná se o to, ţe se sniţuje uplatnění v jiných oborech tím víc, čím 

víc je člověk specializovaný v jednom oboru. Sice jsem se s tím nesetkal ani o tom 

nepřemýšlel, ale takhle, jak o tom mluvíme, to asi váţně tak bude. Takový člověk, sice 

profík ve své disciplíně, bude mít váţně asi problém najít místo mimo svoji specializaci.  

I kdyţ na druhou stranu, poptávka po specialistech v konkrétních oborech je velká a tady 

bude mít dotyčný velkou šanci uspět“ (RA2). 

Poněkud jiným, pro mě velice zajímavým směrem se ubíraly úvahy jedné účastnice 

rozhovorů, která pojem profesní past vnímá zcela odlišným způsobem neţ její kolegové. 

Z její první části odpovědi na tuto otázku vnímám, ţe její profesní sebereflexe, její dilema, 

zda dále studovat, či nikoliv se zrcadlí v jejím názoru na pojem profesní past a má přímou 

návaznost na problematiku vzdělávání. V druhé části odpovědi pak shledávám nanejvýše 

zajímavé poukázání na to, ţe zaměstnanec vnímá třeba i vztahy na pracovišti jako moţnou 

profesní past, tedy záleţitost, která nemá na první pohled se vzděláním (profesí) co do 
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činění: „Nevím, zda li tento pojem dobře chápu, ale myslím, ţe se s ním setkávám poslední 

dobou kaţdý den při svém rozhodování o studiu na VŠ. Budu na sobě makat a víc se 

vzdělávat, nebo zabřednu na věky v tom, co dělám? Anebo se s ním setkávám kaţdý den  

v jiné podobě, a to na úrovni, jak vyjít se svými kolegy, jak udrţet pozitivní myšlení nejen 

mé, ale i celého kolektivu“ (RA5). 

Bylo zajímavé sledovat u některých respondentů, jak si během rozhovorů začali více  

a konkrétněji uvědomovat, ţe jejich vysoce odborná kvalifikace neznamená pouze výhody. 

Bylo patrně dáno tím, ţe někteří z nich nikdy osobně nepoznali například při změně 

pracovního místa důsledky toho, ţe vykonávají pracovní činnosti na pracovištích  

a v oborech, pro které mají příslušnou kvalifikaci a ve kterých se i nadále a cíleně rozvíjí. 

Profese nebo spíše úzká profesní specializace jako vězení či past při zařazování 

zaměstnanců do platových tříd je prezentována v odpovědi jedné z radiologických 

asistentek, která nikoliv z vlastní zkušenosti, ale na základě vlastního uvaţování, o této 

problematice hovoří takto: „S tím jsem se doposud nesetkala, ale kdyţ se nad tím více 

zamyslím, je to vlastně fakt. Pokud člověk umí pouze jednu věc, byť sebelíp, můţe se toto 

stát jeho vlastním vězením. Kdyţ nás bude na pracovišti pět se stejným vzděláním, nikdy 

nedostaneme stejné platové zařazení, protoţe to systemizace nedovolí, nebo kdyţ se budu 

vzdělávat v jiném oboru, budou mi chybět vědomosti z toho mého a skončím pod odborným 

dohledem s niţší platovkou, je to tak?“ (RA4). 
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6 Cílová skupina – management organizace   

6.1 Výzkumná otázka o vybraném jevu 

Otázka 1: Co dělá management organizace, aby se vyhnul problematickým 

důsledkům obojího typu vzdělávání (specializace i povrchnosti) a aby podpořil výhody 

obojího?   

6.2 Kategorie „odmítání rizik“ u výzkumné otázky 1 

Otázky vzdělávání a vzdělanosti personálu se v profesi manaţera objevují v mnoha 

podobách a v mnoha oblastech. Druhá zkoumaná skupina respondentů byla sloţena  

z manaţerů zastávajících nejrůznější funkce ve své organizaci. Tento výběr nebyl náhodný, 

snahou výzkumu bylo zjistit názory manaţerů, kterých se oblast vzdělávání a vzdělání 

nějakým způsobem dotýká a kteří se na této aktivitě podílejí, byť kaţdý na jiném 

pracovním či funkčním postu. Najdeme zde například odpovědi vrchní sestry, která má na 

starosti více neţ 150 podřízených, na mé dotazy odpovídala manaţerka mající na starost 

vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči, 

vedoucí Oddělení dalšího vzdělávání či vedoucí Centra řízení kvality. Kaţdá z nich vnímá 

problematiku vzdělávání nelékařského personálu jinak, kaţdá má svůj, mnohdy v mnoha 

jemných nuancích a někdy i v hrubších rysech odlišný úhel pohledu pramenící z osobní 

profesní zkušenosti. Nutno podotknout, ţe se jedná o velmi zkušené a erudované 

manaţerky, zastávající své funkce několik let.  

Při rozhovorech s nimi vycházelo zvolna najevo, které oblasti důleţité pro správný 

chod jejich organizace jsou pro ně klíčové a nejvíce ovlivněné a ovlivnitelné vzděláním 

personálu. Pokud bych měl jmenovat některé z těchto  oblastí, jejichţ podrobnější analýza 

by mohla následně pomoci najít odpověď na výzkumnou otázku číslo dvě, a to - „Co dělá 

management organizace, aby se vyhnul problematickým důsledkům obojího typu 

vzdělávání (specializace i povrchnosti) a podpořil výhody obojího?“ - jednalo by se 

zejména o tyto oblasti: zaměstnanost a uplatnění personálu na trhu práce a s tímto tématem 

úzce související problematika výběrových řízení a výběru nových zaměstnanců, 

samozřejmě systemizace jakoţto základní stavební kámen struktury plánování pracovních 

míst, dále koncept vzdělávání a plán osobního rozvoje zaměstnanců. Ţádná z manaţerek 

neopomněla zdůraznit význam motivace, od které se odvíjí spokojenost zaměstnanců, 

promítající se následně, ať uţ přímo či nepřímo například do kvality poskytovaných sluţeb 

či fluktuace. Poslední oblastí, která byla v rozhovorech často připomínána, byla 
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problematika odmítání vzniku moţných rizik, mající původ ve vzdělání zdravotníků 

manaţery. Právě tato posledně zmiňovaná oblast mne zaujala natolik, ţe jsem si ji zvolil 

jako oblast, a pomocí její analýzy jsem se pokusil nalézt odpověď na výzkumnou otázku 

číslo dvě.  

Stejně jako v případě výzkumné otázky číslo jedna, týkající se radiologických 

asistentů, se při pokusu o objasnění výzkumné otázky číslo dvě u manaţerů organizace 

během analýzy pořízených rozhovorů objevila celá řada otázek a otazníků, které byly svým 

obsahem velmi zajímavé a které by mohly tuto primární otázku samy o sobě dále rozvíjet. 

V návaznosti na zvolené téma odmítání rizik, které by mělo dopomoci objasnit výzkumnou 

otázku „co dělá management organizace, aby se vyhnul problematickým důsledkům 

obojího typu vzdělávání (specializace i povrchnosti) a podpořil výhody obojího“, jsem si 

poloţil jako pomocnou otázku „Zda management organizace nevnímá problematiku úzké 

profesní specializace jako hrozbu pro zajištění kvalitní péče?“ Z mnohých odpovědí, jak 

bude patrné v další části práce, totiţ vyplynulo, ţe někteří manaţeři odmítají a nepřipouští 

moţnost vzniku nějakých rizik, vzniknuvších na základě nevhodného či nedostatečného 

vzdělání zaměstnanců v jejich organizaci. 

6.2.1 Vymezení příčin odmítání rizik 

Pro výzkum otázky, co dělá management organizace, aby se vyhnul problematickým 

důsledkům obojího typu vzdělávání (prohlubování i zvyšování kvalifikace) zdravotnického 

personálu a podpořil výhody obojího, jsem jako zdroj dat pouţil přepisy 

polostrukturovaných (semistrukturovaných) rozhovorů s předem definovanou kostrou 

otázek. Otázky byly kladeny zástupcům středního a vysokého managementu, kteří 

zastávají funkční místa v různých segmentech organizační struktury organizace, ve které 

pracuji. Zkoumaný vzorek respondentů byl vybrán bez genderové diferenciace, bez věkové 

limitace s důrazem na to, aby se pracovní náplň práce respondenta dotýkala problematiky 

vzdělávání zdravotnického personálu. Metodou výzkumu byl kvalitativní přístup/analýza, 

kdy následný analytický postup byl identický jako u skupiny číslo jedna. Při analýze 

rozhovorů jsem si stanovil několik moţných kategorií, které se dané problematiky dotýkají 

a měly by pomoci při objasnění výzkumné otázky. Z takto definovaného výčtu moţných 

kategorií jsem si k tomuto účelu zvolil kategorii „odmítání rizik“. 
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6.2.2 Objasnění pojmu riziko 

Riziko je pojem, který označuje nejistý výsledek s moţným neţádoucím stavem. 

Riziko znamená hrozbu, potenciální problém, nebezpečí vzniku škody, moţnost selhání  

a neúspěchu, poškození, ztráty či zničení. Škrla ve své knize Řízení rizik  

ve zdravotnických zařízeních (Škrla, 2008) vysvětluje pojem riziko takto: „Riziko“ je 

historický výraz pocházející ze 17. století, kdy se objevil v souvislosti s lodní plavbou. 

Výraz „risico“ pochází z italštiny a označoval úskalí, kterému se museli plavci vyhnout. 

V kontextu zdravotnictví je pojem rizika úzce spojený s úsilím globálního zdravotnictví 

zajistit bezpečnost léčebné a ošetřovatelské péče (Škrla, 2008). 

Jiţ během samotné realizace rozhovorů s pracovníky zastávajícími manaţerské 

pozice bylo očividné a patrné, jak rozdílný je pohled na vnímání rizik souvisejících se 

vzděláním zdravotnického personálu mezi oběma skupinami respondentů. Při následné 

analýze rozhovorů s respondenty z řad managementu organizace se tento rozdíl  

ve srovnání se skupinou radiologických asistentů, a to zejména směrem k přijímání či 

odmítání moţných rizik, stal zcela jasným. 

Oblastí, kterých se moţnost vzniku rizik spojených se vzděláním a vzděláváním 

personálu dotýká, je dle odpovědí manaţerů celá škála. V odpovědích lze nalézt například 

rizikové oblasti, které se týkají jak globálního, tak lokálního nedostatku kvalifikovaného 

zdravotnického personálu způsobeného špatným konceptem vzdělávání: „Nedostatek je 

výsledkem špatně nastaveného systému vzdělávání, odměňování zdravotníků v rámci celé 

České republiky“ (M2).  Změny v systematizaci při zařazování a rozdělování specialistů na 

jednotlivá pracoviště tak, aby nebylo na jedné straně plýtváno vysokým kvalifikačním 

potenciálem specialistů pro běţné výkony a aby na straně druhé nevznikala zbytečná 

„překvalifikovanost“ na pracovištích, je další oblastí, kde manaţeři o moţnosti vzniku rizik 

hovoří: „To nemohu spolehlivě odpovědět, ale obecně je to nastaveno v systemizaci 

pracovních míst a je na kaţdém vedoucím pracovníkovi, aby si hlídal rezervy a včas 

připravoval zaměstnance pro speciální pozice“ (M6). Zaměření pozornosti na správně 

zvolený druh motivace jako prevence vzniku neţádoucího jevu například fluktuace 

kvalifikovaného personálu je dalším úhlem pohledu na stejné meritum věci: „Tací 

zaměstnanci by samozřejmě měli být zaměstnavatelem patřičně finančně odměňováni  

a nejvyšší platové třídy by měly patřit právě jim. Určitě by měli být podporováni v dalším 

profesním rozvoji a vzdělávání v oboru, ve kterém pracují, ať uţ je v jakékoliv formě“ 

(M3). 
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V konečném důsledku nehrálo roli, jaký post či funkci dotázaná manaţerka 

v organizaci zastává, všechny o rizicích a jejich prevenci hovořily jako o jedné z klíčových 

oblastí své profese.  

V obecné rovině vidí a cítí kaţdá z těchto respondentek nejdůleţitější oblasti 

prevence rizik ve vzdělávání zaměstnanců někde jinde a s jinou intenzitou. Pokud se však 

toto téma pootočilo směrem k jejich organizaci, nejedna z dotázaných manaţerek moţnost 

vzniku či existence nějaké rizikové či kritické situace způsobené špatným nebo 

nedostatečným vzděláním zdravotnického personálu v jejich organizaci rezolutně odmítla  

a nepřipustila: „Ţádná, vyuţitelnost NELZP je v dané kvalifikaci prakticky univerzální  

v základní a vybrané specializované péči“ (M2). 

6.2.3 Analýza zjištění 

Ze svého pohledu zaměstnance, který v organizaci pracuje čtvrt století a zastává 

funkci ve středním managementu organizace, vím, jak důleţitou činností je předcházení 

neţádoucím událostem a jevům. Řízení rizik je proces identifikování, vyhodnocování  

a řešení potenciálních nebo aktuálních rizik, která mohou být zdrojem zranění, finanční 

ztráty nebo ztráty dobré pověsti zdravotnického zařízení (Škrla, 2008). Jde o jednu 

z klíčových kompetencí, kterou by měl pracovník v manaţerské pozici ovládat a také s ní 

systematicky pracovat. Abychom však mohli rizikům úspěšně předcházet či je eliminovat 

na co nejniţší moţnou mez, je v první řadě důleţité tato rizika přijmout jako reálnou 

moţnost, událost, která se neděje pouze v těch „druhých“ organizacích, ale ţe tato situace, 

riziko můţe nastat i v naší organizaci. Pro prevenci rizik je tak nejdůleţitější samotné 

připuštění, přijetí moţnosti jeho vzniku. To je patrně hlavním důvodem, proč jsem si  

z výčtu moţných kategorií definovaných pomocí otevřeného kódování k objasnění 

výzkumné otázky „Co dělá management organizace, aby se vyhnul problematickým 

důsledkům obojího typu vzdělávání (specializace i povrchnosti) a podpořil výhody 

obojího?“ zvolil právě kategorii „odmítání rizik“.  

Odmítání, připouštění existence moţných rizik, souvisejících se vzděláním 

zdravotnického personálu, doznává v odpovědích dotázaných manaţerů mnohých podob. 

Někdo spatřuje problém v nedostatku kvalifikovaného zdravotnického personálu jako 

globální záleţitost, která se vyskytuje napříč celou republikou a která je způsobena 

špatným konceptem vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu (M2). Jako příčinu 

fluktuace kvalifikovaných pracovníků na pracovištích a z ní posléze vyplynuvších 

komplikací při zajištění provozu pracoviště, nárůstu přesčasových hodin, přetíţenosti  

a přepracovanosti personálu vidí v zanedbání prevence při cíleném vzdělávání 
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zaměstnanců hned několik respondentů (M3, M4, M6). Připuštění vzniku problémů  

z nechtěného, zbytečného plýtvání kvalifikačním potenciálem specialistů pro běţně 

vykonávané činnosti a jejich racionální, praktické zařazování na pracovní pozice dle 

systemizace pracovních míst je další podobou rizik, kterou nám předkládá respondentka 

M1: „Tyhle sestry můţete pouţít i na běţných odděleních, protoţe prostě umí, i kdyţ je to 

plýtvání jejich potenciálem.“ Cílené vzdělávání a kvalitně nastavený systém plánování 

osobního rozvoje nelékařského personálu na všech úrovních v organizaci vidí jako oblast, 

ve které by mohlo dojít ke vzniku neţádoucích jevů, pokud by byla zanedbána preventivní 

opatření proti riziku fluktuace či nedostatku personálu  respondentka (M3). Vytvoření 

speciální skupiny vzdělaných pracovníků pro více vzájemně příbuzných oborů navrhuje 

další z dotázaných. Poukazuje na moţnost vyuţít tuto skupinu při náhlých a nečekaných 

stavech nedostatku personálu jako kvalifikovanou rezervu a předcházet tak rizikovým 

situacím, které plynou z těchto stavů: „V kaţdém případě podporuje u zaměstnanců 

vzdělávání v příbuzném směru, nebo alespoň u vybrané skupiny, která by měla slouţit jako 

taková rezerva pro krizové situace“ (M5).  

Doplnění vědomostí a vzdělání pomocí speciálních kurzů u exponovaných skupin 

specialistů a předejít tak například syndromu vyhoření, který je respondentkami vnímám 

jako moţné riziko, je další z navrhovaných způsobů eliminace těchto neţádoucích jevů  

u zaměstnanců v organizaci (M5). V odpovědích některých dotázaných je poukázáno na to, 

ţe plánování osobního rozvoje a racionální systematizování pracovních míst a pozic je 

zodpovědností a kompetencí kaţdého vedoucího pracovníka, který by měl plánovat 

případné moţnosti substitučního řešení personálu tak, aby při vzniklém nedostatku byl 

zajištěn plynulý a na kvalitě neochuzený provoz a aby tak byly zmírněny důsledky 

nedostatku personálu na minimální úroveň (M6). Nešvarem a trendem současného školství 

je přizpůsobování nároků škol kvalitě studentů a z toho následně pramenící sníţení znalostí 

současných absolventů. Jde o oblast, která po prevenci neţádoucích jevů a událostí přímo 

volá, a která je vnímána velmi intenzivně jako oblast pro vznik neţádoucích jevů - rizik 

(M1). Fluktuace pramenící z nedostatečné či špatné motivace zaměstnanců, a to jak 

hmotné (finance), tak nehmotné (pracovní klima), je v odpovědích téţ zmiňována jako 

riziková oblast, o které se „ví“. Jedna z dotázaných manaţerek ji dokonce vnímá jako 

důleţitější záleţitost, neţ je prevence neţádoucích jevů v oblasti vzdělávání personálu. „Je 

to jeden z důsledků, hlavním důsledkem jsou finance, dobré pracovní klima a teprve pak je 

to nedostatečná podpora profesního rozvoje“ (M6). Úzká souvislost mezi kvalifikací 

personálu a kvalitou poskytovaných sluţeb je další oblastí, kde je moţnost výskytu rizik 

manaţerkami připouštěna (M1). Ještě jemnější dělení specializací na menší odborné 
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segmenty k zajištění vysoce specializované péče je jedním z navrhovaných preventivních 

opatření k zajištění vysoké odborné péče pacientů (M4). Situace, kdy zaměstnanci 

absolvují specializační či jiné vzdělání z finančních prostředků zaměstnavatele a následně 

odejdou do jiné organizace či soukromého sektoru, je téţ vnímána jako riziková oblast, kde 

by se vznikem rizik a jejich prevencí mělo být počítáno (M1). 

Nyní se pokusím prakticky demonstrovat a objasnit některé z výše uvedených faktů 

tak, jak je vnímám z rozboru rozhovorů. 

6.2.3.1 Původce jevu 

Při objasňování vlastností jevu odmítání rizik se poměrně často v odpovědích 

respondentů objevoval jako jeho původce – systém vzdělávání, školství. 

Připouštění skutečnosti, ţe mnoho problémů a rizik vzniká vlastně ještě před 

nástupem zaměstnance do zaměstnání, je skutečností, na kterou ve svých odpovědích 

poukazuje nejedna respondentka. Nekvalitní primární výběr uchazečů o studia a následné 

přizpůsobování (sniţování) kvality výuky na školách těmto studentům je příčinou, proč 

absolventi nastupující do zaměstnání mají ve srovnání s dřívějšími studujícími pouze 

povrchní znalosti z oboru. To s sebou samozřejmě přináší problémy a rizika při výkonu 

jejich povolání nejen jim samotným, ale kolektivu, nadřízeným, potaţmo celé organizaci: 

„Povrchní znalosti jsou bohuţel trendem současného školství, zdravotnického nevyjímaje. 

Začíná to výběrem uchazečů, kteří se na studium nehodí, mnoţství látky nestíhají a nároky 

na školách se přizpůsobují kvalitě těchto studentů. Srovnám – li znalosti sester, které 

opustily školu před patnácti, dvaceti lety, a těmi, které opouštějí školy dnes, je to rozdíl 

opravdu propastný“ (M1). Nedostatek kvalifikovaného personálu je respondenty vnímán, 

jak bylo řečeno výše, různě. Jedna z dotázaných manaţerek odmítá, ţe jeho příčinou můţe 

být špatně či nedostatečně zacílený koncept rozvoje vzdělávání zdravotnického personálu 

v organizaci samé, ale za viníka označuje celorepublikově špatně nastavený systém 

vzdělávání zdravotníků: „Nikoliv, jen je výsledkem špatně nastaveného systému 

vzdělávání, odměňování zdravotníků v rámci celé České republiky“ (M2). Jiný názor na 

riziko fluktuace způsobené nedostatkem erudovaného personálu je poněkud opatrnější  

a méně zřetelný, není z něho dost dobře jasné, zda dotázaná hovoří o vzdělávání globálně 

v širším, třeba celostátním měřítku, či má na mysli pouze vzdělávání lokální v organizaci, 

kde pracuje: „Fluktuace zaměstnanců má vţdy více příčin. Vzdělávání můţe být jednou 

z nich“ (M3). Tato respondentka ve své další odpovědi odmítá skutečnost, ţe by v „její“ 

organizaci byla moţnost vzniku rizika nedostatečné vzdělanosti nelékařského 

zdravotnického personálu z důvodu, ţe by vzdělávání zaměstnanců nebylo organizací 
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podporováno: „Mohu s klidným svědomím a plnou zodpovědností deklarovat, ţe je 

poskytována podpora v plné míře“ (M3). Předcházením neţádoucímu jevu nedostatečné 

kvalifikace absolventů pro výkon povolání radiologického asistenta by mohlo být zařazení 

většího počtu hodin praktické výuky na akreditovaných zdravotnických pracovištích, kde 

by si mohli studenti v praxi ověřit a vyzkoušet získané teoretické znalosti.: „Naší snahou je 

vychovat kvalifikované radiologické asistenty, kteří budou zejména po teoretické části 

připraveni nastoupit do zdravotnických zařízení. Samozřejmě, ţe mezery budou v praxi,  

i kdyţ studenti vykonávají praxi jiţ od druhého ročníku na všech pracovištích, ale to se 

zdaleka nedá srovnat s praxí, které je čeká po nástupu do zaměstnání“ (M4).  

Dalším, manaţery identifikovaným původcem jevu odmítání rizik, je zaměstnavatel. 

Někteří manaţeři popírají moţnost pochybení ze strany zaměstnavatele ve výše uvedených 

činnostech, někteří naopak tuto moţnost nejen připouštějí, ale z praxe i potvrzují. 

Z výpovědí dotázaných se dá kategorie zaměstnavatel dále rozčlenit na subkategorie jako 

například výběrová řízení, systemizace pracovních míst, motivace, celoţivotní vzdělávání 

atd. 

První z podkategorie zaměstnavatel, na kterou bych se podrobněji zaměřil, je 

v odpovědích tolikráte zmiňované výběrové řízení. Tato jsou některými manaţerkami 

vnímána jako „primární filtry“ slouţící pro výběr „optimálních“ zájemců na poţadovaná 

pracovní místa. To na jedné straně přináší benefit v podobě striktně selektované skupiny 

uchazečů s jasně definovaným vzděláním, která svojí vysokou odborností můţe být 

zárukou niţší četnosti moţnosti vzniku neţádoucích událostí pramenících z nedostatečné 

kvalifikace: „To záleţí na tom, kam zaměstnanec nastupuje – pokud nastupuje na 

pracoviště, kde je poskytována vysoce specializovaná ošetřovatelská péče, je koncept 

vzdělávání tohoto pracovníka dán předem, neboť bez získání potřebné specializace by 

nemohl pracovník vykonávat určité zcela nezbytné úkony“ (M3). Tento model je však 

v současné době akutního nedostatku zdravotnického personálu vnímán některými 

respondentkami jako nesplnitelný sen, kdy realitou jsou výběrová řízení, kde je de facto 

přijat kaţdý, kdo se přihlásí, i s vědomím, ţe v důsledku toho můţe dojít ke vzniku rizik na 

základě nedostatečné kvalifikace uchazečů: „V současné době s ohledem na nedostatek 

NELZP bereme kaţdého zaměstnance se zájmem o práci a pozitivním přístupem. 

Nedostatek nelékařského personálu je bolestí současného českého zdravotnictví, ale třeba 

se jednou dočkáme časů, kdy si budeme opravdu moci vybírat nové zaměstnance podle 

jejich profesních a morálních vlastností a podle našich představ a poţadavků“ (M2). 

Zajímavým postřehem je připuštění moţnosti vzniku rizika způsobeného nezájmem 

uchazečů o daný post, který bude striktně a přísně definován směrem k poţadované 
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kvalifikaci pracovníka a který můţe mnohým uchazečům připadat jako přehnaně vysoký: 

„Musím říct, ţe několik uchazečů jiţ toto kritérium od nabízeného místa odradilo, zejména 

ty starší ročníky“ (M4). Z odpovědi „Preference výběru bude určitě souviset s pozicí, na 

kterou zaměstnanec nastupuje, a s typem pracoviště. Někdy je úzká specializace výhodou, 

někdy není potřeba ţádná. Potíţ je v tom, ţe dopředu vlastně pořádně nevíte, koho 

přijímáte, kdo bude pro chod pracoviště přínosem a kdo naopak jeho brzdou“ (M3) se dá 

vyčíst, ţe dotazovaná vnímá moţnost vzniku určitého rizika v oblasti zadávání  

a vypisování výběrových řízení, jehoţ špatné zadání můţe v konečném důsledku negativně 

ovlivnit nejen samotný výkon povolání zaměstnance, ale potaţmo chod celého oddělení. 

Motivace, a to jak finanční, tak i nefinanční, je v odpovědích manaţerů zmíněna 

jako důleţitý nástroj, kterým lze předcházet rizikům, jejichţ vznik se dá na základě 

nespokojenosti zaměstnanců s jejich motivační sloţkou předvídat a tušit. Nedostatečnou  

a špatně cílenou motivaci, tedy připuštění vzniku rizika a z ní následně pramenící 

vzniknuvší neţádoucí jev fluktuace připouští jedna z respondentek. Zdůrazňuje snahu 

managementu zamezit nebo sníţit fluktuaci personálu, a to zejména toho vysoce 

kvalifikovaného, ve smyslu odcházení do jiných zdravotnických zařízení, ve kterých jsou 

motivační benefity nabízeny ve větší kvantitě či kvalitě: „To je velmi těţké. Jak jsem jiţ 

řekla, sestry a zejména ty vysoce kvalifikované na trhu prostě nejsou. Mezi nemocnicemi 

vládne rivalita, kaţdá se snaţí získat to „nej“ právě pro sebe. U nás v nemocnici jsou 

nabízeny různé benefity pro zaměstnance, platy sester jsou jedny z nejvyšších v republice, 

nabízíme různé formy vzdělávání. Oddělení a kliniky jsou stále modernizovány  

a vybavovány nejmodernější technikou, aby práce zdravotnického personálu byla co 

nejkomfortnější a personál neodcházel za prací do jiných zdravotnických zařízení“ (M1). 

V podobném duchu vyznívá i další z odpovědí, ve které dotazovaná připouští  

a pojmenovává riziko fluktuace specializovaných pracovníků vzniklé na základě 

nedostatečné stávající motivace a nabídky nového pracovního místa (zaměstnavatele) 

s podmínkami mnohem lepšími. Zároveň poukazuje na důleţitost a nutnost si vysoce 

kvalifikovaný personál v organizaci udrţet a zajistit tak její vysokou profesní úroveň: 

„Takoví zaměstnanci jsou velkou devizou pro zaměstnavatele, často jsou garanty 

vzdělávacích programů, ale mohou být také snadno přeplaceni konkurencí“ (M6). 

I v oblasti motivace panuje mezi účastníky rozhovorů názorová diskrepance. Zatímco 

jedna skupina prakticky odmítá moţnost, ţe by v jejich organizaci byla motivace 

nedostatečná, a zcela jasně deklaruje například plnou podporu zaměstnanců při jejich 

dalším profesním a kvalifikačním rozvoji: „Poskytujeme našim zaměstnancům 
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specializační a celoţivotní vzdělávání zdarma, za vyuţití maximálních výhod dle zákoníku 

práce“ (M2). 

Skupina druhá naopak vidí oblast podpory vzdělávání zaměstnanců v jejich 

organizaci jako nedostatečnou či nulovou, coţ samozřejmě můţe vyvolat jejich 

nespokojenost se všemi moţnými důsledky a dopady z ní vzniklými: „Uţ jsem se o tom 

zmínila při povídání o rizicích a jejich prevenci. Nemyslím si, ţe by tito odborníci byli 

zaměstnavatelem nějak extra hýčkáni či chráněni. Kolikrát pracují ve stejných platových 

třídách jako jejich kolegové, kteří zdaleka nevykonávají tak vysoce odbornou činnost. 

Výhody poskytuje zaměstnavatel jen některým, myslím tím třeba finanční příspěvek na 

studia či uvolňování z práce“ (M4). 

Vědomí, ţe vysoce kvalifikovaného personálu by si měl zaměstnavatel  

povaţovat a chránit ho, aby nedocházelo k jeho nespokojenosti, tedy připuštění moţnosti 

vzniku tohoto rizika, jehoţ důsledky mohou mít mnoho podob, jak je zřejmé i z další 

odpovědi jedné z účastnic rozhovorů. Z její odpovědi v duchu „měli by“ však nabývám 

dojmu, ţe se tak v její organizaci, ať uţ z jakéhokoliv důvodu, pravděpodobně neděje, byť 

si je zcela vědoma důleţitosti podpory vysoce kvalifikovaného personálu 

zaměstnavatelem: „Tací zaměstnanci by samozřejmě měli být zaměstnavatelem patřičně 

finančně odměňováni a nejvyšší platové třídy by měly patřit právě jim. Určitě by měli být 

podporování v dalším profesním rozvoji a vzdělávání v oboru, ve kterém pracují, ať uţ je 

v jakékoliv formě“ (M3). 

Celoţivotní rozvoj a vzdělávání zaměstnanců je téţ oblastí, která patří do kategorie 

zaměstnavatel, kde by měli vedoucí a řídící činitelé předpovídat moţnost vzniku rizik  

a činit preventivní opatření tak, aby zabránili, nebo eliminovali na co nejmenší moţnou 

míru moţnost jejich vzniku. Coţ se podle odpovědí ve většině případů i děje. Někteří 

manaţeři přijímají osobní zodpovědnost za celoţivotní vzdělávání a osobní rozvoj 

zaměstnanců, který by měl zajistit poţadovanou, vysokou profesní erudici a kvalifikaci: 

„Osobní rozvoj zaměstnance nastavuje vedoucí zaměstnanec organizační jednotky“ (M2). 

Celoţivotní zvyšování a prohlubování vzdělání zaměstnanců je cestou, která můţe vzniku 

neţádoucích jevů, vzniklých z nedostatečné kvalifikace personálu, předejít. Stejně tak 

výchova dostatečného počtu kvalifikovaného personálu specialistů je záleţitostí plánování 

osobního a profesního rozvoje zaměstnance, kterým by měl manaţer zajistit bezpečný  

a bezchybný chod ve své organizaci, klinice či oddělení. Jak se následně dozvídáme 

z odpovědi na otázku z této oblasti, ne vţdy se tak ve skutečnosti opravdu děje: „Obávám 

se, ţe zatím se v této oblasti prevence nic moc nedělá, byť je tento problém více neţ 

aktuální. Náhrada se řeší, aţ kdyţ situace nastane, coţ s sebou samozřejmě přináší spoustu 
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komplikací, třeba zajištění provozu pracoviště, vyšší počet přesčasových hodin, únavu  

a stres stávajících i nově nastoupivších zaměstnanců a podobně. Tady by měl zapracovat 

management kliniky, organizace, aby si pro tyto alternativy vychovával další potenciální 

náhradníky a hlavně těmto rizikům předcházel“ (M4). 

Důleţitost osobní zainteresovanosti vedoucího pracovníka na celoţivotním 

vzdělávání zaměstnanců tak, aby se nejednalo pouze o formální akt, který vyţaduje 

legislativa, zdůrazňuje při rozhovoru jedna z manaţerek vysokého managementu 

organizace. Zároveň připomíná, ţe ačkoliv jsou plány na osobní a profesní růst 

zaměstnanců na jednotlivých pracovištích pravidelně kontrolovány a aktualizovány, jejich 

samotná realizace mnohdy ztroskotá na nedostatku financí či problémech se zajištěním 

provozu při fluktuaci zaměstnanců: „Kaţdým rokem je prováděno hodnocení a plán 

osobního rozvoje, snaţím se, aby to nebyl jen formální proces, ale domlouváme se 

individuálně s podřízenými na vzdělávacích akcích, které je nutné v následujícím období 

absolvovat, nebo vybíráme i z aktuální nabídky v průběhu roku. Z auditů vím, ţe tento 

postup je realizován na všech pracovištích nemocnice, problém je se zajištěním 

dostatečných finančních prostředků a s rozloţením pracovních sil“ (M6). 

Ve výše uvedených odpovědích je poměrně jasně znát neodmítaná profesní 

zodpovědnost a zainteresovanost vedoucích pracovníků na řešení otázky celoţivotního 

vzdělávání svých zaměstnanců. Lze v nich najít, ţe tato oblast by měla patřit a patří do 

jejich kompetence a ţe pokud se jí bude věnovat důsledná a patřičná pozornost, lze předejít 

rizikům z nedostatečné profesní „vzdělanosti“ pracovníků. Do naprostého kontrastu oproti 

nim se pak staví odpověď jedné z respondentek, která zastává názor, ţe celoţivotní 

vzdělávání personálu není záleţitostí a problematikou managementu, potaţmo organizace, 

ale pouze zaměstnance samotného, a odmítá jakoukoliv zodpovědnost managementu za 

vznik moţných rizik plynoucích z nedostatečné kvalifikace zaměstnance: „Vzdělávání, 

myslím tím to celoţivotní, je individuální záleţitost kaţdého pracovníka“ (M1). Zde si 

dovolím podotknout, ţe byla ze všech dotázaných manaţerek jediná, která zastávala tento 

názor. Přestoţe se jednalo o zástupkyni středního managementu z řad nelékařského 

zdravotnického personálu, jejíţ odpověď byla v ostrém kontrastu s jedním z definovaných 

poslání nemocnice (výuka lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků), 

nedomnívám se, ţe by její názor mohl mít nějaký vliv například na změnu poslání 

nemocnice. 

Správně nastavená systemizace v organizaci je nástroj, který můţe zejména 

předcházet mnohým kritickým situacím a událostem spojeným s personální otázkou 

organizace, potaţmo s chodem jednotlivých pracovišť, případně je vyřešit: „Problematika 
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vzdělávání a rozvoje zaměstnanců patří k jedné z hlavních rolí vrchní sestry. Vzdělání 

zaměstnanců je velmi důleţitým kritériem při systemizaci pracovních míst a zařazování 

pracovníků do platových tříd“ (M1). 

Racionální připuštění moţnosti vzniku neţádoucích jevů ze špatně nastavené 

systemizace pracovních míst, na jejíţ tvorbě se podílí oddělení personálního řízení, právní 

oddělení, úsek náměstkyně pro ošetřovatelskou péči a vedoucí jednotlivých pracovních 

stanic, se objevilo hned v několika odpovědích dotazovaných manaţerů. Ať se například 

jedná o problém s nedostatkem kvalifikovaného personálu pro obsazení pracovní jednotky 

či zajištění odborného dohledu nad kolegy, kteří poţadovanou kvalifikaci pro vykonávané 

výkony nesplňují: „Špatně nastavená systemizace pracovních míst můţe znamenat, ţe 

najednou v praxi zjistíte, ţe místo potřebných 5 kvalifikovaných pracovníků máte 

k dispozici pouze 4, nebo ţe pro potřebu odborného dohledu nad méně kvalifikovaným 

personálem nemáte na oddělení či úseku adekvátně vzdělaného odborníka“ (M4). 

Další riziko vycházející také ze systemizace, tentokráte však v sektoru plánování  

a obsazování platových tříd, je popsáno dotazovanou manaţerkou, která si toto riziko 

uvědomuje, jako situace, kdy na pracovní (organizační) jednotce není správně 

systemizováno schéma rozdělení platových tříd, a to nejen definováním jejich hodnoty, ale 

i jejich počtu. Tato chyba v plánování pracovních míst jak ve smyslu jejich úplné absence, 

tak ve smyslu jejich insuficience, můţe v konečném důsledku znamenat ztrátu moţnosti 

vyššího finančního ohodnocení pro kvalifikované a vysoce kvalifikované pracovníky: 

„Vedoucí pracovník musí systemizaci nastavit tak, aby mohl zařadit všechny zaměstnance 

do patřičných platových tříd podle jejich vzdělání a náplni práce a docílit tím jejich 

spravedlivého odměňování za odvedenou práci“ (M6). 

Tuto moţnost, tedy variantu špatně či nevhodně nastavené systemizace pracovních 

míst ve své organizaci, zamítá a zcela neguje manaţerka zastávající názor, ţe vícestupňová 

kontrola a participace několika odborností při nastavování parametrů systemizace vede 

k vyloučení moţnosti pochybení, mající příčinu ve špatně nastavené systemizaci: „Na 

koncipování systemizace v naší organizaci se podílí hned několik členů managementu  

ve spolupráci s vedoucími klinik a oddělení proto, aby se nastavený systém pokud moţno 

co nejvíce vyhnul chybám, které by mohly při aplikaci v praxi způsobit problémy, a aby 

nastavené parametry co nejlépe vyhovovaly jak poţadavkům zaměstnavatele, tak 

zaměstnancům“ (M2). 
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6.2.3.2 Příčina jevu 

Další snahou podrobnější analýzy rozhovorů bylo zjistit, zda v praxi dochází k jevu, 

situaci, ţe manaţeři nějakým způsobem odmítají moţnost vzniku rizik, majících kořeny  

ve vzdělání personálu, a pokud ano, o jaké příčiny se jedná.  

Jiţ při definování a objasňování některých původců jevu odmítání rizik vedoucími 

pracovníky se dalo z rozhovorů vycítit, ţe se skupina oslovených manaţerek prakticky 

rozdělila na dvě podskupiny. Jedna, jeţ se snaţí obhájit a zdůvodnit své konání a počínání 

v organizaci na základě velmi intenzivně vnímané jistoty o vlastní nevině, odmítáním 

jakékoliv moţnosti uznat, ţe příčinou nějakého rizika by mohl být management jejich 

organizace, potaţmo tedy manaţeři samotní. Tato skupina poukazovala na všechny moţné 

příčiny rizik, které měly jeden společný jmenovatel, a sice to, ţe byly způsobeny „někým 

jiným“. 

Zatímco druhá skupina respondentek se nebála poměrně otevřeně poukázat na slabá 

místa jich samotných, na důvody, proč před některými riziky přivírají oči a obrací se k nim 

zády. Otázkou zůstává, zda tato odváţná otevřenost byla pouze dočasná, způsobená 

ujištěním, ţe jejich odpovědi zůstanou přísně anonymní, nebo jsou jejich názory 

prezentovány v této upřímné formě i veřejně mimo bezpečí stěn mé kanceláře. 

Při hledání důvodů, proč manaţeři popírají moţnost vzniku rizik z nedostatečně či 

nevhodně kvalifikovaného personálu v jejich organizaci (hovoříme tedy o první z výše 

popsaných skupin), se z jejich odpovědí „vykrystalizovalo“ několik hlavních, které shodně 

pojmenovaly téměř všechny dotázané manaţerky. Jednalo se zejména o špatně nastavený 

systém vzdělávání nelékařského personálu, legislativu, „neangaţovanost“ a minimální 

aktivitu samotných pracovníků v oblasti jejich vzdělávání, horší participaci středního  

a niţšího managementu při kvalifikačním rozvoji jejich zaměstnanců. Všechny tyto příčiny 

mohou být a mnohdy dle výpovědí i jsou původci vzniku neţádoucích jevů v organizacích, 

které mají základ v nedostatečné kvalifikaci nelékařského zdravotnického personálu. 

Podíváme-li se například na oblast vzdělávání, myšleno vzdělávání před nástupem 

do zaměstnání (pregraduální), kterou nejeden manaţer označil jako primární problém, 

který způsobuje rizika jiţ před nástupem uchazečů na pracovní pozice v organizaci, 

zjistíme, ţe mnohdy vedoucí pracovníci odmítají převzít zodpovědnost za „nevzdělanost“ 

personálu a jako viníka označují právě špatně nastavený koncept vzdělávání: „Vedoucí 

nebo vrchní přeci nemůţe za to, ţe dotyčný zaměstnanec nemá základní znalosti, které si 

měl osvojit jiţ dávno při studiu, samozřejmě, ţe je to problém v provozu, kdyţ vám nastoupí 

člověk, který nemá o té práci ani ponětí“ (M4). V podobném duchu se nese i odpověď 
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další dotázané, která téţ označuje jako hlavního viníka vzniku moţných rizik, 

vyplynuvších z nedostatečné kvalifikace personálu, školství. Zdůrazňuje, ţe hlavním 

problémem je přizpůsobování úrovně kvality škol úrovni studentů, která má podle ní  

v posledních letech sestupnou tendenci (M1). 

Problém v zodpovědném osobním přístupu ke vzdělávání, vlastní iniciativě  

a angaţovanosti samotných zaměstnanců v tomto směru vnímají mnozí manaţeři jako 

klíčový problém, ze kterého vznikají následná rizika z nedostatku kvalifikovaného 

personálu. Zejména jde o takové případy, kdy je vedoucími pracovníky vzdělávání a rozvoj 

zaměstnanců prezentován a chápán jako individuální záleţitost jedince, bez spoluúčasti 

organizace: „Je ve vlastním zájmu kaţdého zaměstnance, aby se vzdělával a dále odborně 

rozvíjel, pomůţe mu to dosáhnout lepšího finančního ohodnocení, větší profesní jistoty  

a uznání kolegů“ (M3). 

Poněkud bezradně a odevzdaně působí jedna z dotázaných manaţerek, která hovoří  

o bezmocnosti nadřízených pracovníků „přinutit“ či nějakým způsobem přimět personál, 

aby se nadále rozvíjel a vzdělával, a to i přes riziko moţných nepříjemných důsledků této 

neochoty. Jde například o přeřazení do niţší platové třídy, vykonávání méně odborné 

pracovní činnosti, práce pod odborným dohledem, sníţení osobního ohodnocení – to jsou 

způsoby aplikované vedoucími pracovníky v praxi s cílem dosáhnout kýţeného cíle  

a přimět své podřízené k profesnímu růstu. Jak se však můţeme dočíst v následující 

odpovědi, ne vţdy se tyto metody v praxi setkávají s úspěchem: „U některých zaměstnanců 

prostě nemá vedoucí šanci je jakkoliv přimět či donutit, aby se začali vzdělávat, a to  

i s vidinou, ţe přijdou o peníze nebo ţe budou pracovat pod odborným dohledem“ (M5).  

Zajímavě v tomto kontextu vyznívá odpověď jedné z dotázaných manaţerek, která 

přiznává, ţe část viny za nezájem o další vzdělávání nese zaměstnavatel, který nepodporuje 

ve vzdělávacích aktivitách všechny zaměstnance rovným dílem, coţ patrně vede k jejich 

demotivaci: „Na druhou stranu výhody poskytuje zaměstnavatel jen některým, myslím tím 

třeba finanční příspěvek na studia či uvolňování z práce“ (M4). 

Naopak v jiné odpovědi další dotázané je zcela jasně deklarována osobní 

zainteresovanost a zodpovědnost vedoucích pracovníků za vzdělávání a osobní rozvoj 

zaměstnanců. V její odpovědi lze nalézt, ţe se jedná o jednu z klíčových kompetencí 

vedoucích pracovníků, kteří by měli na základě analýzy potřeb jednotlivých pracovišť 

systemizovat kvalifikační strukturu personálu tak, aby byl provoz zajištěn v poţadované 

kvalitě: „Osobní rozvoj zaměstnance nastavuje vedoucí zaměstnanec organizační jednotky. 

Program vzdělávání, zaškolení zaměstnance se plánuje a utváří s ohledem na jeho 

dosaţené vzdělání, schopnosti, systemizované místo a plán pracovních míst“ (M2). 
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6.2.3.3 Důsledky jevu 

Z rozboru získaných rozhovorů s manaţery bylo moţné důsledky (dopady) jevu 

odmítání rizik, mající původ v kvalifikaci personálu, dále členit hned na několik oblastí, na 

něţ můţe mít tento jev nějaký vliv či dopad. Jednalo se zejména o oblasti organizační 

kultury, systemizace pracovních míst, fluktuace a oblast financí. 

Zaměřme svoji pozornost nejdříve na to, jak se můţe v praxi odrazit moţnost, ţe 

manaţeři odmítají rizika nevhodně či nedostatečně kvalifikovaného personálu do oblasti 

organizační kultury organizace, ve které pracují. Můţe se třeba jednat o oblast 

definovaných cílů a poslání organizace, kdy nedostatky v kvalifikaci personálu mohou 

ohrozit jejich naplňování či jejich dosaţení.  

Pokud je jedním z cílů organizace kvalitní péče a spokojený pacient, jako tomu je 

v organizaci, kde jsem realizoval svůj výzkum, bude samozřejmě klíčové, aby sluţby 

poskytované pacientům (klientům) byly na špičkové úrovni. Tyto sluţby však můţe 

poskytovat jen opravdu kvalifikovaný personál, vzdělaný právě pro poskytování sluţeb 

tohoto typu. Právě o takovémto dopadu rizika hovoří jedna z manaţerek: „Pokud bude péči 

poskytovat nekvalifikovaný zdravotnický personál, tak se to samozřejmě projeví  

ve spokojenosti pacientů, jak se často dozvídáme v dotaznících spokojenosti. Tato 

nespokojenost se můţe následně projevit třeba menším počtem pacientů, kteří budou 

vyhledávat péči v naší nemocnici, coţ ostře kontrastuje s naším cílem, jímţ je spokojený 

pacient“ (M6). Na vzájemnou propojenost vztahů mezi vysokou kvalitou poskytované 

péče, spokojeností klientů a naplňováním strategických cílů organizace s uvědoměním si 

moţných rizik plynoucích z nedostatečné profesní erudice personálu poukazuje i další 

z dotázaných: „Je třeba být opravdu specialista se vším všudy, aby poskytované sluţby  

a péče o pacienta byly stoprocentní tak, jak je to definované v cílech a posláních 

nemocnice“ (M1). 

Mezi poslání, které si zkoumaná organizace určila, patří například poskytování 

základní, specializované a zvlášť specializované diagnostické a léčebné péče-lůţkové  

i ambulantní nebo výuka lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků.  

Zajímavý střet názorů lze najít v odpovědích dvou vysokých manaţerek, týkajících 

se specializovaného vzdělání nelékařského zdravotnického personálu. Zatímco jedna  

ve své odpovědi jednoznačně neguje moţnost vzniku rizik souvisejících s úzkou profesní 

specializací, neboť podle jejího vyjádření není v oblasti nelékařského personálu tak úzce 

profilované vzdělání potřebné na rozdíl od profese lékařské: „Nedomnívám se, ţe v oblasti 

NELZP panuje tak úzká specializace jako u lékařů. Opravdu nevnímám ţádná rizika mající 
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základy v úzké specializaci personálu, vyuţitelnost NELZP je v dané kvalifikaci prakticky 

univerzální v základní a vybrané specializované péči“ (M2). Její kolegyně zaujímá k dané 

problematice zcela opačný názor. Ve své odpovědi zdůrazňuje potřebu těchto vysoce 

kvalifikovaných pracovníků na pracovištích, kde je poskytována specializovaná  

a vysoce specializovaná péče.: „Bez získání potřebné specializace by nemohl pracovník 

vykonávat určité zcela nezbytné úkony. Je nezbytná na pracovištích, kde se poskytuje 

specializovaná či superspecializovaná ošetřovatelská péče, příkladem můţe být 

neonatologie, Klinika zobrazovacích metod či Oční klinika.“ (M3). 

O důsledcích rizik, jejichţ původ je v profesní odbornosti zaměstnanců organizace, 

pro naplňování poslání nemocnice v oblasti výuky lékařů a nezdravotnického personálu 

hovoří manaţerka, do jejíţ dikce přímo vzdělávání zdravotnického personálu v organizaci 

spadá. Připouští v globálním měřítku moţnost existenci takových rizik, avšak poměrně 

rezolutně odmítá moţnost, ţe by vznikly v její organizaci: „Jistě, pokud zaměstnavatel 

nepodporuje vzdělávání svých zaměstnanců, vystavuje se tak riziku, ţe sluţby bude 

poskytovat nekvalifikovaný personál, coţ bude znamenat zhoršení poskytované péče 

s velkým nárůstem počtu neţádoucích událostí. Naše oddělení však plně podporuje 

vzdělávání našich zaměstnanců tak, abychom byli schopni uspokojit potřeby a poţadavky 

zaměstnavatele a zaměstnanců, které v tomto ohledu mají. Za dobu mého působení v této 

funkci nevím o jediném případu, ţe by někomu v nemocnici byla odepřena moţnost 

vzdělávat se“ (M5). 

Další oblastí, kterou mohou  jak pozitivně, tak i negativně ovlivnit manaţery přijaté 

či odmítnuté hrozby mající původ v kvalifikaci, je fluktuace personálu na jednotlivých 

pracovních jednotkách, potaţmo v celé organizaci. Fluktuace zaměstnanců je fenomén, 

který trápí patrně všechny zaměstnavatele bez rozdílu náplně jejich činnosti. Riziko 

nedostatku kvalifikovaného personálu na pracovištích přiznává téměř sto procent všech 

dotázaných respondentek. 

Syndrom vyhoření a touha po „klidnější“ práci můţe dle jedné manaţerky 

představovat riziko, které můţe časem téţ vyústit k nedostatku specializovaného personálu 

z důvodu odchodu z vysoce exponovaných pracovišť na pracoviště s mírnějším reţimem: 

„Dalším rizikem je, ţe tahle práce je velmi náročná nejen fyzicky, ale zejména psychicky. 

Je to práce na pár let, nikoliv na celý ţivot, i kdyţ se najdou výjimky. Většinou sestry 

odchází na „klidnější“ pracoviště, ať uţ z důvodu profesní únavy, syndromu vyhoření či 

třeba systému sluţeb“ (M1). Ve své odpovědi jí dává za pravdu další z dotázaných, která 

odpovědnost za vznik moţných rizik nedostatku kvalifikovaného personálu klade na bedra 

managementu organizace, který by měl předcházet nedostatku kvalifikovaných 
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zaměstnanců výchovou a vzděláváním stejně či podobně kvalifikovaných odborníků: 

„Problém bude s jeho nahraditelností, zastupitelností při nedostatku personálu na daném 

specializovaném úseku. Napadá mě i určitá míra profesního opotřebení, vyhoření  

v souvislosti s monotónní pracovní náplní, ke které u těchto zaměstnanců můţe časem dojít. 

Tady by měl zapracovat management kliniky, organizace, aby si pro tyto alternativy 

vychovával další potenciální náhradníky a hlavně těmto rizikům předcházel“ (M4).  

K tomuto tématu manaţerka M1 dodává, ţe dalším důsledkem fluktuace můţe být 

riziko, ţe vysoké nároky na vzdělání a pracovní výkon kladené na zaměstnance 

zaměstnavatelem pro daný typ práce můţe zapříčinit jejich nedostatek: „Mladí lidé  

v současnosti nechtějí dělat práci, která trvá 12 hodin, na kterou musí studovat několik let, 

je náročná fyzicky i psychicky a málo zaplacená“ (M1). Poměrně ostře je kritizována 

mateřská organizace manaţerkou, která jasně deklaruje odmítavý postoj organizace 

k rizikům moţného vzniku nedostatku kvalifikovaného personálu, přičemţ ona sama 

definuje některé z neblahých důsledků, které fluktuace pro zaměstnavatele můţe mít: 

„Obávám se, ţe zatím se v této oblasti prevence nic moc nedělá, byť je tento problém více 

neţ aktuální. Lidé jsou vyuţiti na sto procent, a co se s nimi děje, či neděje, nikoho moc 

nezajímá. Pokud odchází, nikdo moc neřeší důvody jejich odchodu. Náhrada se řeší, aţ 

kdyţ situace nastane, coţ s sebou samozřejmě přináší spoustu komplikací, třeba zajištění 

provozu pracoviště, vyšší počet přesčasových hodin, únavu a stres stávajících i nově 

nastoupivších zaměstnanců a podobně“ (M4). 

Na stejnou otázku hledí z jiného úhlu další dotázaná, která problém rizika fluktuace 

personálu nevidí primárně v jeho vzdělávání, naopak jej klade v pomyslném ţebříčku aţ na 

třetí místo. Před něj jako významnější faktory příčin nedostatku zaměstnanců staví finance 

a vztahy na pracovišti, tedy záleţitosti týkající se zaměstnavatele ve smyslu motivace  

a organizační kultury: „Je to jeden z důsledků, hlavním důsledkem jsou finance, dobré 

pracovní klima a teprve pak je to nedostatečná podpora profesního rozvoje. Ne všichni 

zaměstnanci mají zájem se nadále profesně rozvíjet, ale pokud se takoví najdou, je potřeba 

jejich potenciál rozvíjet“ (M6). Nedostatek kvalifikovaného personálu na pracovištích jako 

dopad odmítnutí moţnosti vzniku neţádoucího jevu managementem organizace 

jednoznačně odmítá jako moţné riziko ve své organizaci manaţerka z vrcholového 

managementu, a to i za předpokladu, ţe v jiných organizacích tomu tak můţe být: „Myslím 

si, ţe obecně je to jeden z faktorů, který tento jev ovlivňuje, ale nemyslím si, ţe by tomu tak 

bylo v naší nemocnici“ (M5). 
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V některých odpovědích bylo během rozboru dopadů odmítání rizik manaţery pro 

zaměstnavatele a zaměstnance nalezeno úzké propojení mezi některými důsledky tohoto 

jevu. Například u nedostatku personálu se v některých případech úzce pojila problematika 

vzdělávání a odměňování (finance) zaměstnanců, například výše uvedené výpovědi (M1, 

M6). Z těchto výpovědí je patrné, ţe vysoké poţadavky na kvalifikaci personálu nejsou 

zaměstnavatelem adekvátně kompenzovány finanční sloţkou nebo vzdělání není tou 

nejpreferovanější motivační sloţkou, kterou zaměstnanci v organizaci hledají a potřebují.  

Ze svého působení ve funkci, která mi umoţňuje zúčastnit se nejrůznějších 

výběrových řízení a být při pravidelných ročních hodnoceních pracovníků a plánování 

jejich osobního rozvoje, vím, ţe ve valné většině je zaměstnanci preferována finanční 

motivace před moţností se dále, třeba i na náklady zaměstnavatele vzdělávat. Toto v praxi 

můţe znamenat, ţe nedostatek kvalifikovaného personálu bude zapříčiněn jeho 

nedostatečným, demotivujícím finančním ohodnocením. Zajímavé je, ţe důleţitost 

adekvátní peněţní odměny za vykonanou práci jako prevenci odlivu specialistů si 

uvědomují všechny dotázané manaţerky. Některé však odmítají vzít vinu za toto na sebe, 

potaţmo na svoji organizaci a viní ze špatného systému odměňování zdravotníků například 

stát: „Nedostatek zdravotnického personálu je výsledkem špatně nastaveného systému 

vzdělávání, odměňování zdravotníků v rámci celé České republiky“ (M2). Někdy však ani 

vysoké peněţní odměny nezabrání tomu, aby vysoce kvalifikovaný personál z nemocnic 

neodcházel, organizace se předhánějí ve výhodách, které mohou těmto odborníkům 

nabídnout, aby je do svých zařízení získaly. V tomto duchu obhajuje svého zaměstnavatele 

respondentka, která si toto riziko fluktuace uvědomuje: „Mezi nemocnicemi vládne 

rivalita, kaţdá se snaţí získat to „nej“ právě pro sebe. U nás v nemocnici jsou nabízeny 

různé benefity pro zaměstnance, platy sester jsou jedny z nejvyšších v republice, nabízíme 

různé formy vzdělávání“ (M1). 

Rozporuplný pocit mám z jedné odpovědi, ve které je sice vyjádřena potřeba 

předcházet nechtěnému jevu fluktuace jako důsledku nízkého finančního ohodnocení 

zaměstnanců, na straně druhé však z této odpovědi cítím, ţe v organizaci, ve které 

dotázaná pracuje, tato prevence moc realizována není: „Tací zaměstnanci by samozřejmě 

měli být zaměstnavatelem patřičně finančně odměňováni a nejvyšší platové třídy by měly 

patřit právě jim“ (M3). 

Optimální nastavení počtu potřebných pracovníků diferencovaných podle vzdělání  

a vykonávané profese či funkce, jejich zařazování do platových tříd je záleţitostí 

systemizace pracovních míst, jejíţ správné nastavení můţe organizaci výrazně pomoci 

v dosaţení stanovených cílů, vizí a poslání. 
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V rozhovorech s manaţerkami se téma systemizace objevovalo poměrně často, dá se 

říci, ţe se vyskytlo v nějaké podobě v kaţdém pořízeném rozhovoru, ať uţ se jednalo  

o oblast původců, příčin nebo důsledků odmítání či připouštění rizik vycházejících 

z nevhodné či nedostatečné kvalifikace personálu, Kaţdá z dotázaných si uvědomuje 

důleţitost a význam správně nastaveného plánu pracovních míst, který jim můţe pomoci 

předejít neţádoucím událostem v jejich organizačních jednotkách. Ne kaţdá však přiznává 

moţnost, ţe by systemizace mohla být díky špatnému nastavení, na němţ se podílely, 

příčinou vzniku rizika například nedostatku specialistů na pracovišti (M2). Ještě odváţnější 

je ve své odpovědi jiná z dotázaných, která uţ nehovoří odmítavě o moţnosti vzniku rizika 

neobsazenosti pracovních míst díky špatně nastavené systemizaci pracovních míst pouze u 

pracovních pozic specialistů, ale globálně o personálu jako takovém: „Za tu dobu, co 

v nemocnici pracuji, si nepamatuji, ţe by se stalo, aby nedostatek personálu byl důsledkem 

špatně nastavené systemizace“ (M5). 

V praxi můţe nastat i případ, kdy je systemizace nastavena optimálně, ale jednotlivé 

posty není moţné pro nedostatek kvalifikovaného personálu obsadit. V této situaci nezbývá 

managementu organizace společně s vedením organizační jednotky neţ řešit dilema, zda 

přesystemizovat pracovní místa v této pracovní jednotce ve smyslu zrušení pracovních 

míst s nejvyšším platovým zařazením a s nejvyššími poţadavky na vzdělání, coţ by mohlo 

znamenat v budoucnu pokles poskytované péče. Dá se předpokládat, ţe po zrušení těchto 

nejlépe placených míst odejdou vysoce kvalifikovaní pracovníci tam, kde jejich odměna 

bude adekvátní jejich vysoké odborné erudici, takţe organizace bude muset řešit problém 

s nárůstem fluktuace na místech vyţadujících nejvyšší profesní vzdělanost personálu.  

Druhým řešením je pak obsadit tato pracovní místa méně kvalifikovaným 

personálem, udělit jim výjimky ze vzdělání tak, aby mohli vykonávat specializované  

a vysoce specializované výkony, ať uţ samostatně či pod odborným dohledem. Toto řešení 

sice „vyřeší“ potíţe s nedostatkem specialistů, na stranu druhou je zcela demotivační pro 

ty, kteří jiţ poţadované vzdělání mají nebo o něm třeba uvaţují. Při diskuzi s jednou  

z manaţerek na toto téma jsem byl překvapen, v jak „zázračnou“ moc systemizace věří, 

byť bylo z jejích odpovědí zcela zřejmé, ţe si rizika fluktuace či ztráty motivace  

u personálu uvědomuje. Vznik neţádoucích událostí v důsledku nedostatku 

kvalifikovaného personálu v organizaci však zcela popírá: „Systemizace, pokud je dělaná 

správně tak, jak se má, je velmi pruţný systém, který dokáţe reagovat na potřeby 

zaměstnavatele a vyhnout se tak vzniku rizik nedostatku personálu, tak je tomu, alespoň co 

vím, u nás v nemocnici“ (M4). 
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Zajímavým postřehem je poznámka vrchní sestry jedné z největších klinik 

v organizaci, kde tento výzkum probíhal. Staví do stejné roviny vysokoškolsky  

a středoškolsky vzdělaný personál pracující na standardních odděleních, kde není 

poskytována specializovaná péče, ve smyslu druhu poskytované péče a typu prováděných 

výkonů. Rozdíl mezi vysokoškolsky a středoškolsky vzdělaným personálem se projeví aţ 

při zařazování do platových tříd: „Rozdíly vysokoškolsky a středoškolsky vzdělaných sester 

bez specializace se v praxi stírají především ve vykonávaných činnostech u pacientů na 

běţných odděleních. Mají význam u přidělovaných platových tříd“ (M1). Tato situace, jak 

vím z vlastní zkušenosti, není nijak výjimečná. Zaměstnanci pracující na stejném 

pracovišti, vykonávající stejný druh práce jsou odměňováni nikoliv na základě druhu této 

práce, ale dle nejvyššího dosaţeného vzdělání. Zde můţe nastat situace, kdy čerstvý 

absolvent bakalářského studia nastoupí na pracoviště a je zařazen do stejné platové třídy 

jako zaměstnanec, který má vzdělání středoškolské a dvacet let praxe k tomu. Rozdíl bude 

pouze v platovém stupni rozlišujícím počet odpracovaných let. 

Jedna ze zástupkyň top managementu hovoří o minimalizaci moţnosti vzniku 

neţádoucích událostí v poskytování specializované péče dostatečně kvalifikovaným 

personálem na specializovaných pracovištích: „Moţnost vzniku neţádoucích událostí na 

těchto pracovištích je minimalizována, specializační vzdělání personálu na těchto 

pracovištích umoţňuje poskytování specializované a superspecializované péče bez 

odborného dohledu v reţii nelékařského zdravotnického personálu a moţnost jejich 

zařazení do adekvátních platových tříd s ohledem na nařízení vlády a katalog prací“ (M2).  

V praxi se však často setkáváme s tím, ţe tento výše zmíněný model zařazování 

vysoce kvalifikovaných zaměstnanců do příslušných platových tříd podle systemizace 

pracovních míst nefunguje a často je zaměstnavatelem přihlíţeno pouze ke katalogu prací 

nebo k dosaţenému vzdělání: „Kolikrát pracují ve stejných platových třídách jako jejich 

kolegové, kteří zdaleka nevykonávají tak vysoce odbornou činnost“ (M4). 

Stejně jako u zkoumané skupiny radiologických asistentů byla manaţerům jako 

poslední poloţena otázka, zda se během výkonu svého zaměstnání setkali s pojmem 

profesní past, a pokud ano, tak kdy a jaký je jejich názor na tento jev.  

Manaţerky, s nimiţ jsem rozhovory realizoval, se podobně jako radiologičtí asistenti 

rozdělily na dvě skupiny. Jedna, která o tomto jevu buďto nikdy neslyšela: „Ne, nesetkala“ 

(M3, M4), nebo jeho existenci v prostředí své organizace, potaţmo v oblasti zdravotnictví 

neguje. Jako například manaţerka z vysokého managementu nemocnice, která uţití tohoto 

termínu v oblasti zdravotnictví povaţuje za nevhodné: „Nikoliv, domnívám se, ţe tento 

termín je pro oblast zdravotnictví nevhodný“ (M2). Zde se nabízí otázka, proč tento názor 
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zastává, kdyţ na oblast vzdělávání zdravotníků jsou legislativou, zaměstnavateli, 

zdravotními pojišťovnami a klienty kladeny ty nejvyšší nároky. 

Ve druhé skupině, která byla, co se počtu zástupců týče, minoritní, jsou zastoupeny 

odpovědi, ze kterých je zřejmé, ţe s pojmem profesní past si respondentky dovedou spojit 

jisté situace, které tento pojem mohou vystihovat. Jejich zkušenosti byly jak osobního 

charakteru, tak charakteru zprostředkovaných informací, v tomto případě jim zdrojem byla 

média. V odpovědi jedné z dotázaných, která termín „profesní past“ nalezla v publikaci, 

která se sice týkala oboru neonatologie, ale i tak vystihuje poměrně přesně podstatu 

problému, kterým se úzce vymezené vzdělání v jistém okamţiku či situaci můţe pro 

zaměstnance či zaměstnavatele stát: „Osobně jsem se tím nesetkala, ale kdysi jsem tento 

pojem zahlídla v nějaké publikaci nebo článku. Týkal se tuším specializace v oboru 

neonatologie, kde právě bylo poukázáno na fakt, jaké problémy z této opravdu úzké 

profesní specializace mohou nastat, je-li třeba tento výukový program zrušen nebo je-li na 

trhu nedostatek takto vzdělaných pracovníků“ (M5). Při zmínce o oboru neonatologie se 

mi vybavila jedna z odpovědí manaţerky, která na dotaz, zda se setkala s pojmem 

„profesní past“ odpověděla, ţe nikoliv. Na dotaz „Jaké jsou podle Vás výhody a nevýhody 

úzké specializace NELZP?“ odpověděla následovně: „To uţ jsem předeslala v předchozích 

odpovědích, je nutná na konkrétních pracovištích, která poskytují specializovanou či 

superspecializovanou ošetřovatelskou péči. Příkladem můţe být neonatologie, Klinika 

zobrazovacích metod či oční klinika“ (M3). Kdybychom moţná v rozhovoru pokračovali, 

sama by došla k nějaké definici či názoru, co můţe termín profesní past znamenat. 

Oproti této, dalo by se říci, neznalosti stojí v ostrém kontrastu odpověď jiné 

účastnice rozhovorů. Ta dokonce jako jediná z oslovených manaţerek hovoří o osobní 

zkušenosti s problémem, kterým se úzce vymezené vzdělání můţe pro zaměstnance stát: 

„Ano setkala, byla to právě úzká specializace, která pak neumoţnila zaměstnancovi najít 

adekvátní místo, kdyţ o něj přišel, ale na druhou stranu to můţe být i naopak, základní 

kvalifikace bez specializace můţe zabránit nástupu na nabízené místo“ (M6). 

Na závěr rozboru otázky „profesní past“ tak, jak ho vnímají manaţerky organizace, 

jen jedno krátké pozastavení, zamyšlení. Manaţerky, které se s pojmem profesní past jiţ 

setkaly, byly z řad středního managementu, zatímco jejich kolegyně, které se s tímto 

pojmem nesetkaly či ho dokonce odmítaly, byly z řad managementu vyššího. 
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IV. DISKUZE 

Jak jiţ bylo řečeno v úvodu této diplomové práce, jejím primárním a hlavním cílem 

nebylo srovnávání zjištěných poznatků s platnou legislativou či zavedenými praktikami 

v jiných organizacích, šlo hlavně o popis reálné situace v organizaci, kde se výzkum 

uskutečnil. Cílem výzkumu bylo ukázat názory a postoje dvou profesně odlišných skupin 

personálu stejného zdravotnického zařízení na identický problém, tedy na vzdělávání  

a vzdělání nelékařského zdravotnického personálu.  

V teoretické části jsem v krátkosti popsal a vysvětlil některé pojmy vztahující se  

k tématu této diplomové práce. Byly zde například uvedeny nejdůleţitější legislativní 

normy mající vztah k profesi radiologických asistentů, byla vysvětlena problematika  

v oblasti vzdělávání radiologických asistentů, jejich zařazování do platových tříd podle 

katalogu a náplně práce apod. Stručně byl také vysvětlen princip a význam systemizace 

pracovních míst v organizaci. 

V empirické části jsem předloţil výstupy mého výzkumného šetření, které bylo 

zaměřeno na problematiku vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu tak, jak jej 

vnímaly a prezentovaly obě zkoumané skupiny. Celkový zkoumaný vzorek čítal  

13 respondentů, sedm z řad radiologických asistentů a šest z řad managementu nemocnice. 

Ačkoliv byly otázky pro obě skupiny respondentů odlišné, při jejich následné analýze bylo 

patrné, jak se mnohá témata obou skupin vzájemně prolínají, kolik společných prvků mají 

a v kolika názorech na stejnou problematiku jsou pohledy obou zkoumaných skupin 

rozdílné. 

Na základě těchto zjištění jsem se následně snaţil odpovědět jak na hlavní výzkumné 

otázky, tak i na otázky pomocné 

Jako první bych se zaměřil na skupinu radiologických asistentů. Zajímalo mne, 

jaké výhody, či naopak nevýhody jim jejich vzdělání přináší v profesním ţivotě, zda 

nevnímají úzkou profesní specializaci jako omezující prvek při snaze o změnu pracovního 

místa, profese či funkce, je-li zařazení do vyšších platových tříd větší šancí na uplatnění na 

trhu práce nebo zda vysoká profesní jistota je hlavním důvodem, proč by při výběru 

preferovali úzkou profesní specializaci před univerzálnějším, multidisciplinárním 

vzděláním. 

Jelikoţ zkoumaný vzorek obsahoval odpovědi respondentů, kteří získali své vzdělání 

v různé době, mají za sebou různě dlouho délku praxe, rozdíl v některých případech činil 

aţ 25 let, pracovali u jiných zaměstnavatelů, dalo by se očekávat, ţe se názory této skupiny 

dotázaných budou od sebe poměrně výrazně lišit. Jak se však ukázalo při analýze 
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rozhovorů, opak byl pravdou, v mnoha klíčových otázkách panovala poměrně jasná 

názorová jednota. 

Radiologičtí asistenti vnímají jako největšího „nepřítele“ v jejich určenosti omezení 

vzděláním zaměstnavatelem, coţ - jak bude uvedeno dále v textu - je pravým opakem  

u zkoumané skupiny tvořené manaţery. Zaměstnavatel je vnímán a definován jako někdo, 

kdo si nastavuje podmínky pro zařazení pracovníků do platových tříd nikoliv podle 

vzdělání, odpracovaných let či vykonávaných činností, ale podle slov respondentů tak, jak 

mu to nejlépe vyhovuje z hlediska provozního i ekonomického.  

Organizaci je v rozhovorech asistenty vytýkáno, ţe mnohdy poţaduje další vzdělání 

po zaměstnancích, kteří dané činnosti vykonávají jiţ řadu let bez ohledu na to, ţe nové 

vzdělání bude duplicitním či dokonce triplicitním opakováním toho, co jiţ jednou 

studovali. U nově nastoupivších absolventů vysokých škol, kteří zaměstnavatelem 

poţadované vysokoškolské vzdělání mají, pak vyvolává bouře nevole zejména ze strany 

starších kolegů fakt, ţe oni jsou zařazováni na funkční místa či dostávají vyšší platové 

třídy bez ohledu na to, ţe nemají potřebnou praxi v oboru. V tomto ohledu dochází 

k paradoxní situaci, ţe zaměstnanec s niţší platovou třídou dělá odborný dohled kolegovi 

s platovou třídou vyšší, byť by tomu mělo být naopak. Vyšší platová třída znamená, 

respektive měla by znamenat, ţe její majitel podává odbornější a specializovanější výkony 

neţ jeho kolega ohodnocený třídou niţší. Vše je dáno poněkud nepřehlednou situací  

ve vzdělávání a uznávání vzdělání nelékařského zdravotnického personálu 

zaměstnavatelem. Proč třeba zaměstnavatel neposkytne těm, kdo získali vzdělání jiţ dříve 

studiem PSS či VOŠ plus atestací v oboru výjimky ze vzdělání, aby mohli být zařazeni do 

jedenácté, tedy nejvyšší moţné platové třídy bez nutnosti dalšího studia vysoké školy a bez 

sankce v podobě odečtených let praxe? Jak vím z praxe, někteří zaměstnanci tuto výhodu 

výjimky mají, a to nejen třeba na dobu nutnou k doplnění si vzdělání, ale i na dobu 

neurčitou, která je zbavuje starosti s dalším vzděláváním, strachem z finanční ztráty. Co 

však nevím, je to, podle jakého klíče jsou tyto výjimky přidělovány, na základě jakých 

zásluh či mimořádných a jedinečných vlastností pracovníka je lze získat. 

Zaměstnavatel je častokráte v odpovědích asistentů obviňován, ţe nepodporuje 

dostatečně a stejnou měrou všechny zájemce o další vzdělávání. Například v případě zájmu 

o zvýšení kvalifikace studiem vysoké školy se podpora v podobě sepsání kvalifikační 

dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem vztahuje pouze na pracovníky, kteří 

zastávají nějaké funkční místo. Řadový zaměstnanec má v tomto směru smůlu, náklady 

spojené s jeho studiem, ať finanční či časové si bude muset hradit sám. 
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V názorech na uplatnění úzce specializovaného personálu v praxi se názory 

respondentů ubíraly dvěma směry, stejně tak tomu bylo i v problematice výběrových 

řízení. Jedna část, zde je nutno podotknout, ţe ta minoritní, zastávala názor, ţe jejich 

vysoká odbornost je právě tou výhodou, devizou, která jim můţe zaručit získání 

poţadované pracovní pozice v případě výběrového řízení vypsaného právě pro tento post. 

Tomuto tvrzení nahrává i fakt, ţe na trhu práce je po takto úzce profesně kvalifikovaných 

pracovnících opravdu velká a trvalá poptávka a mnohé organizace se přetahují a předhánějí 

ve snaze je získat do svých řad. Jejich vysoká profesní jistota v oboru činnosti, kterou 

vykonávají a ve které jsou vzděláni, je zárukou té nejvyšší kvality poskytované péče, coţ je 

samozřejmě přáním a cílem kaţdého zdravotnického zařízení.  

K tomuto jen malá úvaha. Bylo zajímavé vidět u některých těchto vysokých 

odborníků, jak moc si jsou vědomi své jedinečnosti, jak moc si jsou vědomi své ceny, 

kterou pro organizaci nebo na trhu práce mají. Co se však asi stane v případě, ţe budou 

muset tito vysoce erudovaní specialisté své dosavadní místo opustit? A není vůbec 

podstatné, z jakého důvodu se tak stane. Podstatné je to, ţe pokud nenajdou místo, na 

kterém bude poţadována jejich specializace, začnou svoji profesní kariéru vlastně od nuly, 

bez praxe a znalostí z jiných oborů, coţ je představa alespoň pro mne děsivá a frustrující. 

Druhou skupinou byli ti, kteří svoji specializaci vnímali jako přítěţ v případě 

ucházení se o místo mimo jejich obor či při uplatnění se na trhu práce. Zde zazníval téměř 

jednohlasně názor, ţe komplexnější vzdělání, které zahrnuje vícero odborností, znalostí 

zobrazovacích modalit, byť s niţší hloubkou vědomostí, je při změně pracovního místa 

nebo zaměstnavatele podstatně větší výhodou neţ jejich specializace. Tato deklarovaná 

výhoda profesní flexibility, prezentovaná některými radiologickými asistenty koresponduje 

s některými údaji uváděnými v literatuře, například: „Úkolem formování personálu 

organizace je posilování flexibility pracovníků, jejich připravenosti na změny, rozšiřování 

jejich schopností, jejich rozvoj“ (Koubek, 2007). Argument, ţe pokud umí ovládat 

všechny, nebo alespoň většinu diagnostických modalit, otvírá jim to cestu k získání 

pracovních míst například v zahraničí nebo v jiných zdravotnických zařízeních s vidinou 

lepší finanční odměny, je zde, myslím si, zcela oprávněný. Menší či střední nemocnice 

typu okresních nemocnic či poliklinik opravdu preferují radiologické asistenty 

s multidisciplinárním vzděláním, a to z toho důvodu, ţe v těchto zařízeních se neprovádí 

takový počet specializovaných a vysoce specializovaných výkonů jako třeba 

v nemocnicích krajského typu či nemocnicích fakultních. Není tedy třeba mít vysoký počet 

specializovaného personálu, obvykle stačí pár specialistů, kteří jsou garanty poţadované 
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kvalifikace pro některé speciální výkony, a v případě potřeby poskytnou odborný dohled 

nad méně kvalifikovanými kolegy. 

Zajímavým a přiznávám, ţe i překvapivým zjištěním pro mne byla také informace, 

ţe část respondentů hovořila o tom, ţe v případě nového nástupu do organizace, ve které 

nyní pracují, a s vědomím, ţe budou pracovat pouze v jednom specifickém oboru, by tuto 

pracovní nabídku nevyuţila právě z důvodu ztráty univerzálnosti, komplexnosti a profesní 

flexibility ve všech radiodiagnostických oborech. 

Téma multioborové kvalifikace se objevilo i v diskuzi o rozvoji technologií. Právě 

tento rychlý vývoj zobrazovacích modalit, který zejména v posledních dvou desetiletích 

zaţíváme, byl několika asistenty označen jako původce jejich limitace vzděláním.  

Bělohlávek ve své knize Management (2007) zdůrazňuje mimořádnou potřebu 

vzdělávání zaměstnanců v nových technologických trendech a jejich změnách k udrţení 

konkurence- schopnosti organizace. Odpovědi radiologických asistentů však ukazují  

i směrem, ţe není moţné sledovat, absorbovat a zvládnout všechny praktické a teoretické 

novinky a změny v ostatních diagnostických zobrazovacích metodách, coţ má za důsledek 

ztrátu univerzálnosti. Někteří z respondentů dokonce hovoří o vlastním vězení, kterým se 

pro ně jejich vysoce specializované vzdělání stalo. Tato ztráta vazby zejména na praktické 

provádění zobrazovacích výkonů v jiných oborech ohroţuje radiologické asistenty při 

změně pracovního místa, ať uţ třeba jen v rámci organizace, či při odchodu do organizace 

jiné.  

Důvodů, proč radiologičtí asistenti nemají moţnost sledovat a v praxi i provádět 

všechny změny ve vyšetřovacích postupech či výkonech, které se v jejich oborech 

objevují, je hned několik. Můţe to být způsobeno například přístrojovým vybavením 

pracoviště, které je orientováno pouze na určité vybrané druhy výkonů, ať jiţ z důvodů 

svého portfolia prováděných vyšetření, z důvodů finančních při pořizování těchto přístrojů 

nebo při uzavírání úhradových smluv se zdravotními pojišťovnami. Dalším důvodem můţe 

být politika organizace, která není orientována na zavádění nejnovějších technologických 

objevů do běţné praxe, ale vystačí si s tím, co je běţně v praxi pouţíváno. Z mého pohledu 

je nejzávaţnějším důvodem, proč nemají radiologičtí asistenti moţnost kontinuálního 

vzdělávání v nejnovějších poznatcích ze svých oborů to, ţe systém rozdělení pracovníků 

na pracovištích je rozdělen striktně, bez moţnosti práce na jiném přístroji či úseku, coţ 

samozřejmě vede ke ztrátě kontaktu s příbuznými diagnostickými obory. 

Dopady či důsledky, které můţe úzce orientované vzdělání radiologických asistentů 

mít, jsem rozdělil do dvou skupin podle intenzity, jakou pro zaměstnance mají.  
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Do skupiny, která je vyjádřena subjektivním pocitem pracovníka, tedy skupiny 

s nízkou intenzitou dopadu, jsem mohl prakticky zařadit odpověď kaţdého z respondentů, 

neboť kaţdý z nich nějakým svým osobním způsobem pociťuje, ţe je nebo by mohl být 

svojí specializací omezován. Zde jen malá poznámka. Naskýtá se otázka, zda tyto 

subjektivní, okolím těţko posouditelné důsledky svého vymezeného vzdělání respondenti 

opravdu vnímají a proţívají, nebo se o nich v rozhovoru jen zmínili jako o něčem, co 

slyšeli od svých kolegů nebo co jim jejich podvědomí říká, ţe by mohlo nastat.  

Neustálé opakování stejných vyšetření, monotónní styl práce, stereotyp, fádnost, 

stejné pracovní prostředí a kolektiv můţe být příčinou toho, proč se někteří dotázaní 

obávají syndromu vyhoření jako důsledku profesní ohraničenosti. Obava zaměstnance, ţe 

se na pracovišti, kde se provádí vysoce specializované výkony, ocitne sám, bez patřičné 

odborné podpory kolegy specialisty, můţe u něj znamenat stres z pochybení. Frustrace  

u zaměstnanců vzniká hned z několika příčin. Pracovníci musí řešit obtíţné dilema, zda se 

podvolit a přijmout poţadavky zaměstnavatele na další vzdělávání, byť za cenu ztráty 

svobody osobního rozhodnutí, nebo tento „nátlak“ odmítnout a změnit pracovní místo či 

zaměstnavatele. Mohou se téţ rozhodnout pro setrvání na své pozici, ovšem s tím, ţe 

vykonávané specializované činnosti budou provádět pod odborným dohledem  

a samozřejmě v niţší platové třídě.  Občas nastane situace, kdy specialista s mnohaletou 

praxí pracuje pod „odborným“ dohledem vysokoškoláka bez praxe, tedy i specializace 

můţe být  příčinou, která vyvolává v zaměstnancích pocit marnosti a zmaru vzhledem  

k jejich profesní kariéře. Další příčinou zklamání v profesním ţivotě, která je zapříčiněna 

specifickým vzděláním, je monotónní, stereotypní styl práce, který zaměstnance v daném 

profesně úzce vymezeném úseku vykonává. Tento poznatek získaný analýzou rozhovorů 

s radiologickými asistenty je v souladu s tím, co uvádí například Kociánová ve své knize 

Personální činnosti a metody personální práce (2010), kde uvádí, ţe komplexní pracovní 

činnosti (tj. ucelené úkoly od počátku do konce) jsou více motivující a uspokojující neţ 

činnosti, které představují pouze dílčí části celých úkolů, a to zvláště tehdy, nemá-li člověk 

potřebné informace k pochopení. 

Skupina s vysokou intenzitou dopadu, kde jsou dopady pro zaměstnance vyjádřeny 

nějakou vnější příčinou, téţ obsahuje odpovědi vypovídající o osobních zkušenostech 

prakticky celého zkoumaného vzorku radiologických asistentů. V tomto případě se nelze 

divit, neboť dopady typu finance, profesní pozice, změna místa, fluktuace či práce pod 

odborným dohledem jsou témata, která jsou zmíněna v kaţdém rozhovoru.  

Finanční ztráta je dle dotázaných způsobena zejména zaměstnavatelem, který 

rozhoduje o tom, kdo bude do jaké platové třídy zařazen, kdo bude v systemizaci 
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pracovních míst tím „šťastným“, kdo dosáhne na třídy nejvyšší. Dalším „prohřeškem“, 

který je organizaci vytýkán, je nedostatek systemizovaných nejvyšších platových tříd pro 

jednotlivá pracoviště i za situace, kdy na jednom pracovišti pracují zaměstnanci se stejnou 

kvalifikací a stejnou délkou praxe. Patrně jediným racionálním vysvětlením, které mě na 

obhajobu organizace v tomto případě napadá, je, ţe na daném specializovaném pracovišti 

nemohou být všichni zaměstnanci zařazeni v té nejvyšší platové třídě, byť by se jim to 

zamlouvalo, z důvodu vysoké finanční zátěţe pro zaměstnavatele. Absence poţadované 

kvalifikace v jiném oboru a z toho plynoucí práce pod odborným dohledem či práce na 

jiném, méně specializovaném pracovišti můţe také znamenat pro personál se specificky 

zaměřenou odborností finanční ztrátu. 

Změna profesního místa znamená pro zaměstnance dopad s vysokou intenzitou, a to 

jak ve smyslu kladném, tak i záporném. Pokud se změna týká pouze přesunu na nové 

pracovní místo, ať uţ v organizaci, nebo u jiného zaměstnavatele, které vyţaduje 

kvalifikaci, kterou dotyčný má, můţe jeho vyhraněné vzdělání znamenat výhodu 

přinášející zaměstnanci kýţený pracovní post, vyšší platové zařazení či funkční pozici. 

Naopak dojde-li u zaměstnance z jakéhokoliv důvodu ke změně pracovního místa, ať uţ 

v organizaci samotné či u jiného zaměstnavatele,, které bude vyţadovat jiný typ vzdělání 

v jiném oboru, bude tento pracovník muset řešit dilema, zda si poţadovanou kvalifikaci 

doplnit, či nikoliv. Dojde k tomu samozřejmě v okamţiku, kdy projde úspěšně sítem 

výběrového řízení na daný post, coţ při absenci poţadovaného vzdělání není jisté. Pokud 

se rozhodne si poţadované vzdělání doplnit, můţe po dobu, neţ se tak stane, pracovat pod 

odborným dohledem specialisty nebo můţe vykonávat odborně méně náročné výkony,  

na které jeho kvalifikace stačí. V tomto případě záleţí na zaměstnavateli, zda zaměstnance 

po dobu dovzdělání zařadí do niţší platové třídy, nebo mu poskytne výjimku ze vzdělání 

na dobu určitou. V opačném případě, tedy pokud se zaměstnanec rozhodne, ţe si vzdělání 

doplňovat nebude, musí počítat s tím, ţe bude vykonávat práci pod odborným dohledem, 

ţe bude provádět méně náročné výkony, které jsou v katalogu prací zařazeny do niţších 

platových tříd. V případě, ţe se jedná o nějakou funkční pozici, můţe být takto 

nedostatečně, nevhodně vzdělaný zaměstnanec nahrazen zaměstnancem jiným, který 

poţadovanou kvalifikaci pro danou pozici, funkci mít bude. 

Z analýzy pořízených rozhovorů bych na hlavní výzkumnou otázku pro skupinu 

radiologických asistentů, zda je úzká profesní specializace zdravotnickým personálem 

vnímána jako profesní past při výkonu jejich povolání, odpověděl následovně.  

Většina oslovených specialistů vnímá své úzce vymezené vzdělání jako moţné 

riziko, past při změně profesního místa, ke kterému můţe z nejrůznějších důvodů dojít. 



 

85 

Následkem této změny pracovní pozice či náplně práce ztrácí zaměstnanec de facto téměř 

všechny výhody, které před touto změnou jeho kvalifikace znamenala, a to bez ohledu na 

to, ţe třeba vysoce specializované výkony prováděl řadu let. Tato změna pro něj znamená 

například přeřazení do niţší platové třídy nebo vykonávání práce pod odborným dohledem 

po dobu, neţ si doplní potřebné a zaměstnavatelem poţadované vzdělání v případě, ţe se 

pro variantu doplnění si vzdělání rozhodne. Na straně druhé, někteří vidí ve své vysoce 

specifické kvalifikaci výhodu, která je benefitem například při výběrových řízení na tato 

vysoce specializovaná místa, nebo mají-li i poţadované vysokoškolské vzdělání, můţe být 

jejich specializace klíčovým faktorem pro dosaţení nejvyšších platových tříd. 

U pomocné výzkumné otázky, kterou jsem si v průběhu výzkumu poloţil 

k přesnějšímu objasnění otázky hlavní, zda nezařazení do vyšších platových tříd, menší 

šance na uplatnění na trhu práce či nízká profesní jistota můţou být hlavní důvody, proč 

radiologičtí asistenti preferují multidisciplinární, komplexní vzdělání před úzkou profesní 

specializací, bych svoji odpověď definoval takto. 

Komplikovaný a poněkud nepřehledný systém vzdělávání radiologických asistentů  

s nejasným a mnohdy kontroverzním způsobem jejich zařazování na pracovní místa, jejich 

odměňování můţe být příčinami, proč někteří z nich odmítají moţnost dalšího vzdělávání. 

Mnohdy pocit absence podpory či zájmu zaměstnavatele o jejich rozvoj, o jejich správnou 

motivaci je příčinou rezignace a nechuti zvyšovat si či prohlubovat kvalifikaci, příčinou, 

proč většina dotázaných radiologických asistentů preferuje multidisciplinární, plošnější 

vzdělání bez větší hloubky vědomostí před úzce vymezenou specializací v jednom 

profesním oboru. Výše uvedené důvody jsou téţ příčinou, proč radiologičtí asistenti 

mnohdy přecházejí do jiných zdravotnických zařízení, v horších, i kdyţ ne zcela 

výjimečných případech opouštějí svoji profesi úplně. 

Druhá zkoumaná skupina byla sloţená ze šesti manaţerů středního a vysokého 

managementu, kteří v organizaci zastávají posty, jichţ se nějakým způsobem dotýká 

vzdělávání zaměstnanců. Vzdělávání a vzdělání zaměstnanců, plánování jejich profesního 

rozvoje, sledování potřeb organizace ohledně druhu a počtu kvalifikovaného personálu je 

jednou ze základních a zásadních činností manaţerů, a jinak tomu není ani v organizaci,  

v níţ jsem prováděl svůj výzkum. Ve své diplomové práci jsem se zaměřil na problematiku 

úzké profesní specializace, na její výhody i nevýhody tak, jak jsou vnímány 

radiologickými asistenty a managementem organizace. U skupiny manaţerů mě zajímalo, 

co dělá management organizace, aby se vyhnul problematickým důsledkům obojího typu 

vzdělávání, to znamená úzce specializovaného a multidisciplinárního, a podpořil výhody 

obojího. Tato otázka se nakonec stala hlavní výzkumnou otázkou pro skupinu manaţerů. 
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Z celé řady vedlejších otázek, které vyvstaly během analýzy rozhovorů, jsem si vybral jako 

vedlejší výzkumnou otázku to, zda management organizace nevnímá problematiku úzké 

profesní specializace jako hrozbu pro zajištění kvalitní péče.  Tato otázka by měla pomoct 

rozvinout hlavní výzkumnou otázku do širšího kontextu a v návaznosti na zvolené téma 

odmítání rizik by měla umoţnit ji objasnit.  

Zajímavým zjištěním, které mě poměrně překvapilo, bylo, ţe zatímco u skupiny 

radiologických asistentů měly názory na jednotlivá klíčová témata spíše konvergentní směr  

a charakter, u skupiny manaţerů tomu bylo právě naopak, jejich názory a pohledy na 

hlavní témata vykazovaly orientaci spíše divergentní. 

Připouštění, nebo naopak odmítání moţnosti existence moţných rizik, souvisejících 

s  úzce profesně zaměřeným vzděláním zdravotnického personálu, dostává v odpovědích 

dotázaných manaţerů mnohých tvarů a podob. V případě pojmenování či označení, kdo 

nebo co je vlastně původcem vzniku moţných rizik pramenících z nedostatečné či špatně 

cílené vzdělanosti personálu, panovala mezi respondentkami zajímavá názorová diference. 

Jedna skupina, početně větší, obhajovala organizaci, tedy potaţmo sebe, ţe za 

nedostatky v kvalifikaci nenese ţádnou vinu. Dotazované odmítají to, ţe by na vzniku 

moţných rizik nesly nějakou vinu. Za chyby ve vzdělání je dle nich zodpovědný špatně 

nastavený koncept vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu v celé České 

republice, který je nepřehledný, nevyhovující současným podmínkám a poţadavkům 

zdravotnických zařízení. Ostré kritice je téţ podrobena kvalita vysokých škol, které 

přizpůsobují svoje nároky a poţadavky kvalitě a úrovni studentů. Zde jen malá poznámka. 

Jelikoţ se podílím na výuce radiologických asistentů jiţ šestnáct let, mohu srovnat kvalitu 

vyučujících před patnácti a deseti lety s těmi, kteří vyučují na vysokých školách nyní,  

a rozdíl je opravdu propastný. To samé ale lze říci i o kvalitě přijatých uchazečů na 

bakalářská studia oboru radiologický asistent, mnozí z těch, kteří jsou nyní na tyto školy 

přijati, by se před pár lety nedostali ani k přijímacím zkouškám. 

Odmítnutí zaměstnavatele jako někoho, kdo můţe způsobit problémy a neţádoucí 

události, zapříčiněné nedostatkem kvalifikovaného personálu, deklarovala ve svých 

odpovědích řada dotázaných manaţerek. Kupříkladu u výběrových řízení, která 

zaměstnavatel vypisuje, jsou definovány konkrétní poţadavky na vzdělání, které by měl 

uchazeč o nabízené místo splňovat. Takto nastavené parametry by měly pomoci 

„odfiltrovat“ uchazeče, kteří například poţadované vzdělání nemají, a předejít tak 

v budoucnu problémům s nedostatečnou kvalifikací personálu na pracovišti. Na stranu 

druhou mohou působit i kontraproduktivně, neboť vysoké poţadavky organizace 

specifikované pro výběrová řízení, mohou některé uchazeče, byť třeba i s poţadovaným 
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vzděláním, odradit. Bohuţel v dnešní době, kdy je akutní nedostatek nejen specialistů, ale  

i veškerého zdravotnického personálu, tento „ideální“ model výběru ztrácí smysl, na 

uvolněná pracovní místa jsou bráni zaměstnanci, kteří poţadované vzdělání nemají, a to 

někdy s vidinou zaměstnavatele, ţe si potřebné vzdělání dodělají, jindy s tím, ţe budou 

pracovat pod odborným dohledem kolegů specialistů. 

Nedostatečná či špatně zvolená motivace zaměstnanců, a to jak finančního, tak  

i nefinančního charakteru, je jako důvod nezájmu o další vzdělávání a rozvoj, který by 

mohl způsobit problémy s fluktuací kvalifikovaného personálu na pracovištích, manaţery 

odmítána. Část dotázaných manaţerek zcela jasně deklaruje naprostou podporu 

zaměstnanců organizací při snaze o další vzdělávání, a to v jakékoliv formě vzdělávání. 

Zaměstnavatel podle nich organizuje nejrůznější formy pro dovzdělání a rozvoj svých 

zaměstnanců, poskytuje jim finanční podporu při studiu, de facto, kdo má chuť se 

vzdělávat, tomu je ze strany zaměstnavatele umoţněno. Specialisté jsou skupinou, která je 

zařazována do nejvyšších platových tříd, která je zaměstnavatelem hýčkána a chráněna, 

aby nebyla přetaţena ke konkurenci. Ze své praxe mohu potvrdit, ţe odpovědi těchto 

manaţerek neodpovídají reálné situaci. Za pravdu mi dávají odpovědi těch, kdo hovoří  

o tom, ţe podpora ve vzdělávání, finanční nebo třeba rozpis směn, není souzena kaţdému, 

kdo o studium projevil zájem. Fakt, ţe jsou podporováni zejména pracovníci zastávající 

pouze funkční místa, ostatně zazněl i z úst radiologických asistentů. Podobně je na tom 

otázka zařazování těchto specialistů do platových tříd, kdy mnohdy pracují ve stejných 

platových třídách jako jejich kolegové, kteří zdaleka nevykonávají tak vysoce odbornou 

činnost. 

Zodpovědnost za celoţivotní vzdělávání a osobní rozvoj zaměstnance odmítá jedna 

z odpovídajících manaţerek s argumentem, ţe je to záleţitostí pouze zaměstnance 

samotného, nikoliv její, naštěstí byla z celého zkoumaného vzorku jediná, kdo tento názor 

zastával. K mému překvapení tento názor koresponduje s některými literárními zdroji: 

„Svět se neustále mění, a odborný pracovník se proto musí po celou dobu své pracovní 

kariéry vzdělávat – mluvíme o celoţivotním vzdělávání ve zdravotnictví“ (Bělohlávek  

a kol., 2006).  

 Její kolegyně ve vzácné shodě přijaly odpovědnost za neţádoucí události, které by 

mohly vzniknout z nepodporování profesního růstu a rozvoje svých zaměstnanců. 

Kontinuální vzdělávání a proškolování personálu, na kterém musí vedoucí zaměstnanec 

osobně participovat, je dobrou prevencí proti vzniku neţádoucích událostí. Pravidelné 

osobní pohovory s plánováním profesního rozvoje jsou důleţitou manaţerskou činností, 

která můţe zajistit potřebný počet kvalifikovaného personálu na pracovištích. Toto 
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potvrzuje i Kociánová, která říká: „V souvislosti se slaďováním nároků pracovních míst  

a schopností pracovníků se v současnosti hovoří o tzv. „šití pracovních míst a pracovních 

úkolů na míru“ (tailoring), vycházejícím z kvalifikačního profilu a schopností pracovníka, 

z jeho pracovní orientace a preferencí, kterým se úkoly a pracovní místa přizpůsobují“ 

(Kociánová, 2010). 

Na tomto místě je důleţité připomenout, ţe pokud má mít plánování osobního 

rozvoje zaměstnanců nějaký smysl, nemůţe se ze strany vedoucího jednat pouze  

o formální akt, který vyţaduje legislativa a který si vedoucí pracovník odbyde tím, ţe  

ve skrytu své kanceláře vyplní v počítači hodnoticí formulář, vytiskne ho a dá zaměstnanci 

podepsat a s pocitem splněného úkolu zaloţí do osobní sloţky pracovníka. 

Správně nastavená systemizace pracovních míst je jedním z hlavních předpokladů 

pro zajištění obsazení pracovišť potřebně kvalifikovaným personálem, který bude schopen 

poskytovat sluţby v poţadované kvalitě a objemu. Některé manaţerky tuto moţnost, kdy 

špatně nastavená systemizace způsobí problémy s obsazení pracovních míst 

kvalifikovaným personálem, připouštějí a dokonce i potvrzují. Ze získaných rozhovorů se 

tak dozvídáme, ţe optimalizací systemizace můţe vedoucí pracovník, potaţmo 

zaměstnavatel předejít mnohým neţádoucím událostem způsobeným nedostatkem 

kvalifikovaného personálu na pracovních jednotkách, a to jak ve smyslu nedostatku vysoce 

kvalifikovaného personálu pro provádění specializovaných a vysoce specializovaných 

výkonů, tak ve smyslu poskytování odborného dohledu těmito specialisty nad jejich méně 

kvalifikovanými kolegy, kteří tyto náročné výkony nemohou vykonávat samostatně. 

Z rozboru odpovědí dále vyplynulo, ţe dobře nastavenou systemizací pracovních míst lze 

předejít rizikům souvisejících s nedostatečnou motivací zaměstnanců, zejména těch, kteří 

mají vyšší kvalifikaci. Nevhodně nastavená systemizace můţe způsobit například nízký 

počet plánovaných vyšších platových tříd na pracovní stanici, nebo úplnou absencí těchto 

nejvyšších platových tříd v systemizaci. Tato manaţerská chyba způsobená špatným 

plánováním můţe znamenat finanční ztráty pro kvalifikované a vysoce kvalifikované 

zaměstnance. 

I zde, tedy v případě systemizace, se našly manaţerky, které zastávaly zcela opačný 

názor a jakoukoliv chybu či připuštění moţnosti jejího vzniku při plánování systemizace 

pracovních míst striktně odmítaly. Tím, ţe se na tvorbě systemizace podílí hned několik 

manaţerů a vedoucích pracovníků, je systém kontroly vznikajícího plánu dokonalý, 

eliminující jakoukoliv moţnost pochybení. Opět si zde neodpustím krátkou poznámku. 

Z praxe vím a potvrzují to i některé odpovědi jak ze skupiny radiologických asistentů, tak 

ze skupiny manaţerů, ţe mnohdy nastavení systemizace vypadá tak, ţe se na jeho přípravě 
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podíleli lidé, kteří o provozu tak, jak v praxi opravdu vypadá, nemají vůbec představu. 

Nemám na mysli pouze systém přiřazování platových tříd, který je někdy opravdu 

podivný, lidé se specializací pracují za méně peněz neţ jejich kolegové bez specializace, 

ale například stanovení potřebného počtu specialistů pro jednotlivé pracovní jednotky 

k zajištění poskytování specializované péče, pro moţnost zajistit dostatkem těchto 

specialistů i odborný dohled kolegům, kteří potřebnou kvalifikaci pro vykonávání těchto 

vysoce odborných výkonů nemají. Na straně druhé je nutné tato místa plánovat racionálně 

a uváţlivě, aby nedocházelo ke zbytečnému plýtvání potenciálem těchto odborníků na 

činnosti, které můţe vykonávat méně kvalifikovaný personál. Zabrání se tak jisté formě 

„převzdělanosti“ a zbytečnému plýtvání finančními prostředky zaměstnavatele. 

Důsledky odmítnutí moţnosti vzniku rizik z nevhodné kvalifikace personálu jsou 

respondentkami strukturovány do několika oblastí. Za zmínku určitě stojí oblast 

organizační kultury, kterou dotázané jmenovaly jako jednu z prvních. Z jejich odpovědí 

vyplynulo, ţe nedostatek kvalifikovaného personálu můţe znamenat sníţení kvality 

poskytované péče, coţ je v rozporu s cílem a posláním, které se organizace vytyčila. 

Spokojený pacient jako indikátor dobře fungujícího zdravotnického zařízení, je téţ 

důkazem, ţe mu byla poskytnuta péče na poţadované úrovni, tuto péči mu poskytl 

personál, který má pro její vykonávání potřebnou kvalifikaci.  

Posláním nemocnice je i výchova a vzdělávání zdravotnického personálu a tato 

oblast rozdělila manaţerky opět na dva názorově odlišné tábory. Jeden zastával názor, ţe 

organizace dělá maximum proto, aby měla dostatek vzdělaného personálu na všech 

úrovních a ve všech profesích. Odmítá, ţe by organizace byla tím, kdo je zodpovědný za 

vznik neţádoucích událostí z nevzdělanosti svých zaměstnanců. Zajímavým a pro mě 

poněkud překvapivým zjištěním je informace, ţe na mnohých pracovištích poskytujících 

základní a vybranou specializovanou péči je vyuţitelnost nelékařského zdravotnického 

personálu prakticky stejná bez ohledu na to, zda se jedná o specialisty, či nikoliv, ţe 

potřeby úzké specializace nejsou u této skupiny zdravotnického personálu tak potřebné 

jako u skupiny lékařů. Názory druhé skupiny jsou v některých otázkách téměř bipolární, 

zde není odmítána participace organizace na zodpovědnosti při vzdělávání zaměstnanců, 

organizace by měla být tím, kdo bude dbát a dohlíţet na profesní rozvoj svých 

zaměstnanců. Specialisté jsou zde vyzdvihováni jako ti, kdo jsou schopni poskytnout 

specializovanou a vysoce specializovanou péči, ti, kteří by měli být zaměstnavatelem 

nejlépe ohodnoceni a podporováni. 

Fluktuace kvalifikovaného personálu je dalším důsledkem, o kterém manaţerky 

hovořily. Odmítání vzniku tohoto rizika jako pochybení způsobené managementem 
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organizace se objevilo pouze v jediné odpovědi, kdy dotázaná tuto moţnost rázně 

dementovala. Naopak její kolegyně přiznávaly, ţe tato rizika na jejich pracovištích 

opravdu existují. Hovoří o fluktuaci personálu zapříčiněnou únavou, vyčerpáním jak 

fyzickým, tak zejména psychickým u zaměstnanců, kteří vykonávají sice vysoce 

specializovanou, ale stereotypní práci. Poukazují na moţnosti vzniku syndromu vyhoření  

u takto exponovaného personálu a varují před ním. Jejich odpověď je téměř identická 

s tím, co uvádějí některé literární prameny: „Syndrom vyhoření se objevuje zejména  

v profesích, které jsou charakteristické vysokou pracovní náročností, intenzivním 

kontaktem s lidmi a mnohdy neadekvátním ohodnocením. Objevuje se zejména při práci  

s lidmi v tzv. „pomáhajících profesích“, tj. u zdravotníků, ale týká se i sociálních 

pracovníků“ (Bartošíková, 2006). Vysoké nároky zaměstnavatele na pracovní výkon  

a vzdělání zaměstnanců jsou rovněţ důvodem, proč někteří, zejména mladí lidé, nemají  

o tyto pozice a profese zájem.  

Odváţně se pustila do hodnocení své organizace jedna z dotázaných, která se nebála 

kritizovat poměry uvnitř. Otevřeně přiznávala, ţe lidé jsou organizací přijati, jejich 

pracovní potenciál je vyuţit a vyčerpán v plné míře a při ukončení pracovního poměru, 

mnohdy z důvodu psychického či fyzického vyčerpání, se jiţ organizace na důvody 

odchodu neptá. Přitom snahou kaţdé organizace by mělo být tato rizika sníţit na nejniţší 

moţnou mez. Prevence ale v této organizaci patrně pokulhává, z čehoţ následně plynou 

neţádoucí události typu problémů při zajištění personálního obsazení pracovišť, vzrůstající 

počet přesčasové práce, stres a únava všech zaměstnanců.  

Po prozkoumání a analýze získaných rozhovorů s manaţery organizace, ve které se 

výzkum uskutečnil, se nyní pokusím odpovědět na hlavní výzkumnou otázku pro skupinu 

manaţerů. Co dělá management organizace, aby se vyhnul problematickým důsledkům 

obojího typu vzdělávání (specializace i povrchnosti) a podpořil výhody obojího?   

Dle mého zjištění není největším problémem v organizaci nedostatek 

kvalifikovaného personálu či nedostatek finančních prostředků pro jeho profesní rozvoj  

a vzdělávání. Organizace sama ve své reţii pořádá velké mnoţství certifikovaných kurzů, 

specializačního vzdělávání a dalších forem postgraduálního a celoţivotního vzdělávání. 

Pokud portfolio vzdělávacích akcí pořádané zaměstnavatelem neobsahuje tituly 

poţadované zaměstnanci, je zde moţnost tyto obory studovat v jiných zařízeních.  

Za největší problém povaţuji fakt, ţe mezi názory a postoji jednotlivých manaţerů 

nemocnice na tak závaţné téma, jakým vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu 

je, panuje poměrně velká různorodost a odlišnost. Jak můţe například nemocnice 

předcházet riziku nedostatku specialistů, kdyţ na jedné straně manaţeři hovoří o jejich 
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dostatku, o jejich „zbytečnosti“ na odděleních, kde je poskytována základní a speciální 

péče, o tom, ţe tito vysoce vzdělaní odborníci jsou zaměstnavatelem podporováni jak 

finančně, tak i v jejich profesním růstu jako první. Na straně druhé se pak dozvídáme, ţe 

zaměstnavatel vůbec není tím „dobrákem“, který preferuje, upřednostňuje a všemoţně 

podporuje právě takto specializované pracovníky, kteří jsou pro zaměstnavatele důleţití 

právě z onoho důvodu, ţe mohou vykonávat specializované výkony. Část manaţerů hovoří 

o tom, ţe nedostatek kvalifikovaného personálu či jeho absence na pracovištích není 

z důvodu optimálně nastavené systemizace pracovních míst prakticky moţná. Druhá část 

manaţerů však hovoří o tom, ţe pokud si organizace nebude sama preventivně tyto 

odborníky vzdělávat a připravovat na výkon povolání na těchto specializovaných 

pracovištích, bude riziko jejich fluktuace stále trvat. Z výše uvedených příkladů je patrné, 

ţe jednoznačnou odpověď na hlavní výzkumnou otázku není dost dobře moţné definovat.   

Pomocná výzkumná otázka, kterou jsem si stejně jako u skupiny radiologických 

asistentů v průběhu výzkumu poloţil k rozvinutí hlavní výzkumné otázky do širšího 

kontextu, zněla takto: Vnímá management organizace problematiku úzké profesní 

specializace jako hrozbu pro zajištění kvalitní péče? Stejně jako při pokusu o nalezení 

odpovědi na hlavní výzkumnou otázku se i v tomto případě názory dotázaných manaţerek 

liší. Část odmítala a nepřipouštěla moţnost vzniku nějakých rizik, vzniknuvších na základě 

nevhodného či nedostatečného vzdělání zaměstnanců v jejich organizaci. Problematiku 

dostatku, či nedostatku specialistů v řadách nelékařského zdravotnického personálu není 

nutné, dle některých, řešit tak intenzivně jako například u lékařského personálu. Proti 

těmto názorům jsou stavěny do ostrého kontrastu vyjádření, ve kterých je poukazováno na 

akutní, ale i chronický nedostatek nelékařského zdravotnického personálu se specializací 

pro jednotlivé obory v organizaci. Nedostatek těchto odborníků můţe znamenat, ţe péče 

bude poskytována zaměstnanci bez patřičného vzdělání, ţe nízký počet těchto specialistů 

nebude schopen pokrýt poţadavky všech klientů, coţ s sebou samozřejmě nese rizika 

v podobě sníţené kvality poskytované péče. Tento fakt můţe v praxi například znamenat 

menší počet pacientů, kteří do zařízení budou docházet, menší počty hrazených výkonů od 

zdravotních pojišťoven, menší počty sponzorů a grantů a podobně. Ani v případě pomocné 

výzkumné otázky nejsem schopen na ni na základě poznatků z výzkumu jednoznačně 

odpovědět. Rozdělení skupiny manaţerů na dvě názorově zcela protichůdné podskupiny 

tuto moţnost takřka vylučuje. 
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7 Navrţená opatření  

Z důvodu své snahy o pozitivní změny v oblasti vzdělávání radiologických asistentů 

v organizaci se přikláním na stranu manaţerek, které nepopírají a neodmítají moţnost 

vzniku neţádoucích událostí z nedostatku kvalifikovaného personálu v jejich organizaci.  

Ve snaze o zlepšení v některých výše definovaných problematických oblastech bych 

navrhl organizaci následující opatření. 

Za první a klíčový bod povaţuji, aby došlo k názorové jednotě, nebo alespoň 

přiblíţení mezi managementem organizace, a to jak v linii horizontální, tak i v linii 

vertikální. Pokud bude existovat i nadále takto výrazná a významná názorová diskrepance, 

bude velmi sloţité cokoliv v organizaci změnit či prosadit. 

Druhou oblastí, kde bych provedl změny, je oblast systemizace pracovních míst. 

Představoval bych si větší participaci vedoucích zaměstnanců jednotlivých pracovních 

jednotek na přípravě a tvorbě systemizace s tím, ţe oni jsou těmi, kdo znají danou 

problematiku konkrétní pracovní jednotky a pracovních pozic v ní nejlépe. Zdá se mi 

zvláštní, ţe o některých věcech je mnohdy rozhodováno z kanceláří lidmi, kteří nikdy 

v reálném zdravotnickém provozu nepracovali. Rozdílné chápání smyslu, podstaty  

a nastavení systemizace pracovních míst ze strany managementu a zaměstnanců je téţ 

předmětem diskuzí a neshod, které mezi oběma skupinami často vznikají. 

Třetí oblastí, kam bych směřoval svoji pozornost, je oblast výchovy a vzdělávání 

specialistů. Domnívám se, ţe je přímo manaţerský hříchem dopustit, aby na vysoce 

specializovaném postu byl vyškolený pouze jeden zaměstnanec a v případě jeho absence 

byl ohroţen chod celého pracoviště. Zde je třeba v rámci prevence či moţnosti rozšíření 

provozu vyškolit a zacvičit nové odborníky s poţadovanou kvalifikací, a to i za cenu 

zvýšení finančních nákladů pro zaměstnavatele. 

Čtvrtým bodem, ve kterém bych navrhl změny, je samotná realizace plánování 

osobního rozvoje zaměstnanců. Tento legislativou nařízený program je mnohdy snad  

z nedostatku času preferencí jiných úkolů či liknavostí a nezájmem vedoucích 

zaměstnanců degradován na pouze formální záleţitost spočívající v pouhém podepsání 

formuláře zaměstnancem a v následném zaloţení do jeho osobní sloţky. Tyto pohovory by 

měly být vedoucím pečlivě připraveny, musí pro ně být vyhrazen dostatek času tak, aby 

obě zúčastněné strany dostaly prostor pro vlastní vyjádření. Zpětná vazba, která v tomto 

případě probíhá oběma směry, má být tím, co má pomoci v dalším rozvoji zaměstnance. 
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V. ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce bylo ukázat názory a postoje dvou profesně odlišných 

skupin zaměstnanců ze stejného zdravotnického zařízení na stejnou problematiku. 

Vybranou oblastí byla otázka vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu, 

konkrétně problematika úzké profesní specializace. Otázky, které z těchto rozdílných 

pohledů a názorů vyplývají, jejich vzájemné interakce a důsledky z nich plynoucí jsou pro 

mě natolik zajímavé a zásadní, ţe se část z nich stala předmětem výzkumu, kterému je 

věnována tato diplomová práce. Zkoumaným vzorkem byla skupina sedmi radiologických 

asistentů specialistů a skupina zastoupená šesti manaţerkami ze středního a vysokého 

managementu. 

Hlavním cílem práce nebylo porovnávání zjištěných poznatků s platnou legislativou 

či zavedenými praktikami v jiných organizacích, šlo hlavně o popis reálné situace 

v organizaci, kde se výzkum uskutečnil. Vzhledem ke snaze zjistit vztahy a postoje 

jednotlivých skupin byla pouţita metoda kvalitativního výzkumu, pro kaţdou zkoumanou 

skupinu byla stanovena jedna hlavní výzkumná otázka. 

Diplomová práce byla rozdělena do několika kapitol. Nejprve byla v teoretické části 

objasněna terminologie a teoretické podklady, které se vztahovaly k tématu práce.  

Ve výzkumné části byla následně popsána organizace, v níţ se výzkum konal, uvedeny 

byly metodologické poznámky a výsledky výzkumu. Analýzou rozhovorů bylo zjištěno, ţe 

existuje celá řada rozdílných pohledů a názorů na oblast vzdělávání nelékařského 

zdravotnického personálu nejen mezi oběma profesně zcela odlišnými skupinami 

respondentů, ale i v samotných profesně stejných skupinách.  

V závěru práce uvádím souhrn poznatků ze šetření v diskuzi a návrh některých 

opatření, o nichţ se domnívám, ţe by mohly pomoci při řešení některých problémů 

zjištěných tímto výzkumem. 
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Název diplomové práce 

Rizika úzké profesní specializace při výkonu zaměstnání zdravotníků  

Formulace problému 

Tématem diplomové práce je problematika vzdělávání zdravotnického personálu, 

konkrétně prohlubování profesní kvalifikace. 

Pracuji ve zdravotnictví 25 let, v jejichţ průběhu jsem měl moţnost poznat snad 

veškerá úskalí problematiky vzdělávání zdravotníků, ať jiţ to bylo směrem ke zvyšování 

vzdělávání (bakalářské studium) či k jeho prohlubování (specializační atestační studium). 

15 let se téţ aktivně podílím na vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu na 

Západočeské univerzitě a vyšší odborné zdravotnické škole, jsem téţ členem komise, která 

připravovala a připravuje specializační vzdělávání pro radiologické asistenty v oboru 

nukleární medicína a radiodiagnostika.  

Na základě těchto svých dlouholetých zkušeností s problematikou vzdělávání 

zdravotnického personálu mohu celkem jednoznačně říci, ţe v současné době existují 

v této oblasti dva hlavní trendy, z nichţ kaţdý má své výhody a nevýhody. 

 Jedním z nich je cesta multidisciplinárního, komplexního vzdělání zdravotníků 

s celoplošnou znalostí problematiky mnoha disciplín, avšak jiţ ne s její potřebnou 

hloubkou.  

Cestou druhou je naopak směr úzce vymezené specializace v konkrétní, přesně 

definované oblasti, která je daným pracovníkem vykonávána s maximální hloubkou 

znalostí dané problematiky, avšak s limitací znalostí v ostatních oblastech daného oboru.  

Výchozí a předpokládaná cílová situace  

Zdravotnictví je jedním z mála oborů, ve kterém je na celoţivotní vzdělávání 

pracovníků kladen maximální důraz. Poţadavky na zvyšování či prohlubování kvalifikace 

jsou nárokovány na všechny pracovní stupně a posty od niţšího zdravotnického personálu 

přes nelékařské pozice aţ k lékařům samotným. Nároky na co nejvíce a nejlépe erudovaný 

zdravotnický personál nepřichází samozřejmě pouze ze stran zaměstnavatelů, ale  
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i ze sektoru plátců zdravotní péče, tedy zdravotních pojišťoven a v neposlední řadě  

i ze stran uţivatelů zdravotnických sluţeb, tedy pacientů a klientů. Kaţdý z výše 

jmenovaných vyţaduje péči v maximální kvalitě ve všech jejích podobách.  

Systém celoţivotního vzdělávání zdravotníků nabízí celou plejádu moţností, jak 

mohou svoji profesní vzdělanost zvyšovat či prohlubovat. Ať jsou to specializační 

atestační kurzy, certifikované kurzy, doktorandská studia, stáţe, semináře a spousta jiných, 

všechny skýtají moţnost dalšího rozvoje. Problémem však je, jak z této pestré nabídky 

vybrat to, co je pro rozvoj daného pracovníka to nejlepší. Otázka, zda si vybrat 

„celoplošné“, multidisciplinární vzdělávání, nebo se vydat cestou striktní, úzké 

specializace nezáleţí totiţ vţdy pouze na rozhodnutí zaměstnance, ale i na organizaci, kde 

je zaměstnán. „Na efektivitu vzdělávání pracovníků působí řada faktorů. Některé z těchto 

faktorů jsou na straně pracovníků jako účastníků vzdělávání, jiné jsou na straně 

organizace a vedoucích pracovníků a další na straně dodavatelů vzdělávání“ (Kociánová, 

2010). Je to tedy mnohdy právě organizace, jejíţ organizační struktura, strategie řízení či 

personální politika určí, jakým směrem se bude ubírat profesní rozvoj zaměstnanců.  

Kaţdý z těchto způsobů vzdělávání má své klady a svá negativa s dopady jak pro 

jednotlivce, tak pro celý kolektiv, potaţmo pro celou organizaci. U zdravotníků, kteří se 

profesně rozvíjejí plošně ve vícero disciplínách, hrozí riziko, ţe jejich znalosti a návyky 

jak teoretické, tak praktické budou pouze povrchní a plytké a stanou se tak příčinou 

krizových a kritických situací. Pracovník pak nebude schopen vykonat poţadovaný výkon 

v odpovídající kvalitě. Tyto situace mohou vést k ohroţení zdraví či dokonce ţivota 

pacienta, coţ je nepřípustné. Dalším neméně podstatným faktem je stránka ekonomická, 

kdy mnohá pochybení zaměstnanců z důvodu nedostatečné kvalifikace vedou k finančním 

či materiálním ztrátám. Naopak nepopiratelnou výhodou je zastupitelnost těchto 

pracovníků na vícero postech v organizačním celku, coţ v dnešní době personálních 

nedostatků ve zdravotnictví je argument velmi pádný. „Zatímco rozmísťování sleduje 

optimální spojování pracovníků s pracovními místy, staffing (formování personálu 

organizace) reprezentuje navíc utváření schopností pracovníků pro pracovní místa, a to  

i z hlediska perspektivních potřeb organizace. Úkolem staffingu je posilování flexibility 

pracovníků, jejich připravenosti na změny, rozšiřování jejich schopností, jejich rozvoj“ 

(Koubek, 2007).  

Neméně důleţitým a stále aktuálnějším faktem je problematika syndromu vyhoření, 

který u těchto zaměstnanců, díky větší rozmanitosti náplně práce a pracovních míst nastává  

o poznání později neţ u skupiny pracovníků, kteří dlouhodobě vykonávají pouze jednu 

činnost. „Syndrom vyhoření se objevuje zejména v profesích, které jsou charakteristické 
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vysokou pracovní náročností, intenzivním kontaktem s lidmi a mnohdy neadekvátním 

ohodnocením. Objevuje se zejména při práci s lidmi v tzv. „pomáhajících profesích“,  

tj. u zdravotníků, ale týká se i sociálních pracovníků“ (Bartošíková, 2006). „Syndrom 

vyhoření vzniká zejména dlouhodobým zabýváním se situacemi, které jsou emocionálně 

náročné. Při vzniku syndromu vyhoření se kombinuje velké očekávání pracovníka 

(subjektivní příčiny) a zátěţe, které plynou z vysokých nároků (objektivní podmínky)“ 

(Kociánová, 2010).  

U druhého způsobu prohlubování vzdělávání je moţnost neznalosti konkrétní 

problematiky eliminována na nejmenší moţnou mez právě tím, ţe se daní pracovníci 

vzdělávají a rozvíjí pouze v přesně vymezené oblasti jejich oboru. Jsou tak schopni řešit 

nové, nestandardní a mimořádné situace, kterých je při výkonu jejich profese nespočet, 

situace, které jsou dány nejen vysokou variabilitou, různorodostí onemocnění či nemocí, 

ale i vývojem zdravotnických technologií a léčebných postupů. Jsou to vysoce 

kvalifikovaní a trénovaní specialisté, kteří jsou zárukou a nositeli té nejvyšší 

specializované a superspecializované péče. „Komplexní pracovní činnosti (tj. ucelené 

úkoly od počátku do konce) jsou více motivující a uspokojující neţ činnosti, které 

představují pouze dílčí části celých úkolů, a to zvláště tehdy, nemá-li člověk potřebné 

informace k pochopení“ (Kociánová, 2010). 

Avšak i zde platí, ţe kaţdá stránka má svůj rub a líc. Zde se „rubem“ stává fakt, ţe 

takto jednostranně vzdělaní pracovníci jsou těţce zastupitelní v době své nepřítomnosti či 

nedostatečného počtu. Závaţným problémem je jiţ výše zmíněný syndrom vyhoření, který 

se u těchto zaměstnanců dostavuje mnohem dříve neţ u kolegů, jejichţ styl vzdělávání není 

tak úzce vymezen. V neposlední řadě musíme připomenout a zdůraznit fakt, ţe takto 

striktně profesně vyhraněný pracovník bude mít při změně pracovního místa, ať uţ 

v mateřské či jiné organizaci, problém s uplatněním, pokud nebude vyţadována jeho 

specializace na rozdíl od kolegů, kteří jsou vzděláni univerzálně. „Rozmísťování 

pracovníků je průběţný proces slaďování počtu a struktury pracovních míst s počtem  

a strukturou pracovníků, hledání řešení usilujících o to, aby pracovníci na pracovních 

místech podávali optimální výkon. V souvislosti se slaďováním nároků pracovních míst  

a schopností pracovníků se v současnosti hovoří o tzv. „šití pracovních míst a pracovních 

úkolů na míru“ (tailoring), vycházejícím z kvalifikačního profilu a schopností pracovníka, 

z jeho pracovní orientace a preferencí, kterými se úkoly a pracovní místa přizpůsobují“ 

(Kociánová, 2010). 

Z pohledu  manaţera se této oblasti dotýká celá řada činností, které jsou v jeho 

kompetenci. Zcela jistě lze určitá rizika spojená s nevhodně zvoleným způsobem 
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vzdělávání personálu eliminovat například při výběrových řízeních na konkrétní pracovní 

posty, při pravidelných hodnoticích pohovorech a při plánování osobního rozvoje 

zaměstnanců či při preventivních opatřeních proti syndromu vyhoření apod. 

Z výše nastíněné situace vyvstává řada relevantních otázek a hypotéz, které se dané 

problematiky dotýkají.  

Ve své diplomové práci bych se zaměřil na otázky, zda se úzká profesní specializace  

u zdravotnického personálu můţe stát profesní pastí, která se časem stane přítěţí  

a překáţkou pro další rozvoj kvalifikace zdravotníků. Tuto poměrně širokou oblast mého 

zájmu bych zúţil na několik konkrétních cílů, které budou předmětem zkoumání.  

Cílem práce by mělo být zjištění, zda zdravotničtí pracovníci různých profesí  

a úrovní vnímají úzkou profesní specializaci jako výhodu, či nevýhodu v  profesním ţivotě 

a jak se k této problematice staví management organizace, která je zaměstnává.  K tomuto 

zjištění definuji výzkumné otázky: 

Otázka1: Je úzká profesní specializace zdravotnickým personálem vnímána jako 

profesní past při změně pracovního místa? 

Otázka 2: Co dělá management organizace, aby se vyhnul problematickým 

důsledkům obojího typu vzdělávání (specializace i povrchnosti) a podpořil výhody 

obojího?   

Téma  

Mnohdy musíme řešit otázky, kde najít pracovníka s přesně poţadovanou 

specializací, nebo naopak odmítnout uchazeče, jenţ je vzdělán pouze v profesi, kterou 

nepreferujeme. Při rozhovorech se zaměstnanci v rámci pravidelných ročních pohovorů 

týkajících se jejich hodnocení a osobního rozvoje nejednou zazní připomínky k tomu, ţe 

jejich úzká specializace, která je na KZM preferována, se stala příčinou neúspěchu při 

výběrových řízeních na jiná pracovní místa, ať uţ v tuzemsku, či v zahraničí, jak 

monotónní a ubíjející je ta stále stejná práce, kterou vykonávají. Na straně druhé pak zazní 

názory, jak správné je tohle profesní členění, které jim umoţnilo vyřešit sloţitou situaci, 

kterou by při povrchních znalostech nebyli schopni vyřešit, jak dobré je, ţe se nemusí 

vzdělávat i v jiných oblastech, které by tříštily hlubokou celistvost své specializace.  

V současné době pracuji jako vrchní radiologický asistent na Klinice zobrazovacích 

metod (KZM), která je součástí organizace, jejímţ zřizovatelem je stát (Ministerstvo 

zdravotnictví), a která je největším a nejlépe vybaveným (technicky i personálně) 

zdravotnický zařízením v kraji, poskytujícím základní, specializovanou i takzvaně 

superspecializovanou medicínskou péči ve všech oblastech, s výjimkou popáleninové 
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medicíny, transplantací kostní dřeně u dětí, nejsloţitějších transplantací orgánů a operací 

srdce u dětí. Z tohoto pohledu jsou na kvalitu poskytovaných sluţeb kladeny ty největší 

poţadavky ze strany klientů, provozovatelů, zdravotních pojišťoven i personálu 

samotného.  

Jeden z hlavních klíčových činitelů ovlivňujících kvalitu poskytované péče je 

kvalifikovaný a profesně zdatný personál, který je schopen naplnit cíle a poslání 

organizace, coţ je: „Poskytování základní, specializované a zvlášť specializované 

diagnostické a léčebné péče-lůţkové i ambulantní“ a „Bezpečí, spokojenost a kvalitní péče 

o pacienta je naším prvořadým zájmem“ (Fakultní nemocnice Plzeň, 2016).   

Jelikoţ v organizaci pracuji jiţ téměř 25 let, vidím, jak se úroveň erudice personálu 

napříč jeho profesním spektrem změnila. Zatímco dříve se kladl důraz na komplexnost 

jednotlivce, v současné době se spíše preferuje vysoká specializace v určitém segmentu 

oboru.  

Klinika zobrazovacích metod je v současné době (asi 4 roky) rozdělena do několika 

samostatně fungujících celků (úseků), které jsou specifické diagnostickými modalitami  

a výkony na nich prováděnými. Jsou obsazeny zdravotnickým personálem různých úrovní  

a profesí, (lékaři, radiologičtí asistenti, všeobecné sestry), který je cíleně trénován  

a vzděláván právě jen v tomto oboru, zatímco v minulosti se personál střídal na všech 

úsecích a postech celé kliniky v různých časových periodách, takţe se mnohdy stalo, ţe se 

na dané pracoviště dostal třeba aţ po půl roce. Jelikoţ, jak jsem jiţ předeslal, se pohybuji 

v dané organizaci téměř čtvrt století, vím, ţe v posledních letech podobná situace vyvstala  

i na jiných klinikách či odděleních nemocnice. Vím, ţe stejně jako vedení Kliniky 

zobrazovacích metod musí řešit i vedení nemocnice, ostatních klinik a oddělení otázky 

nedostatku kvalifikovaného personálu.  

Pracovní postup 

Téma mé diplomové práce by bylo pojato jako případová studie u vybrané skupiny 

zdravotnického personálu, ve které by byly zastoupené různé zdravotnické profese na 

různých úrovních.  

Cílová skupina by se skládala ze dvou podskupin, kde jedna by obsahovala 

respondenty z managementu organizace všech úrovní a druhá by byla sloţena 

z respondentů z řad radiologických asistentů.  

U první skupiny by bylo cílem zjistit, co dělá management organizace, aby se vyhnul 

problematickým důsledkům u obojího typu vzdělávání (specializace i povrchnosti)  

a podpořil výhody obojího. V této skupině by byli zástupci managementu dvou 
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zdravotnických zařízení, kteří se podílejí na vzdělávání, rozvoji a personálním řízení 

organizace.  

U skupiny druhé je cílem zjistit, zda je úzká profesní specializace zdravotnickým 

personálem vnímána jako profesní past při změně pracovního místa, a pokud ano, proč. Do 

zkoumaného vzorku u druhé skupiny bych vybral zaměstnance bez genderové 

diferenciace, s pracovní zkušeností alespoň 1 rok, kteří jiţ mají specializaci v oboru praxe, 

kterou vykonávají. U čerstvých absolventů není relevantní zkoumat jejich specializační 

vzdělávání, neboť to je moţné aţ po absolvování minimálně jednoho roku v dané profesi. 

V diplomové práci je plánováno pouţít kvalitativní přístup/analýzu. Zdrojem dat se 

stanou hloubkové polostrukturované rozhovory s předem definovanou kostrou otázek, 

které budou kladeny vybrané skupině respondentů. Tyto rozhovory budou zaznamenány na 

paměťové zařízení v audio formátu společně s „polními“ poznámkami, které vzniknou 

během jednotlivých rozhovorů. Následně budou zpracovány s pouţitím doslovné 

transkripce. Poté dojde k barvení textu a kódování, kdy primárním datům přiřadíme 

významy s následným pojmenováním jednotek. V analytické fázi bych metodou tvoření 

trsů či zachycení vzorců definoval tematicky stejné či podobné kategorie.  
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