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ÚVOD 

Profese sester je po všech stránkách velmi náročné. Vyţaduje velkou psychickou 

odolnost a dobrou fyzickou kondici. Být profesionální sestrou není totiţ vůbec jednoduché. 

Kdyţ se vám ale daří - a to jakákoliv práce, je krásné sledovat výsledky. Pozitivní výsledky 

člověka motivují k další práci. 

Uţ dříve se říkalo, ţe povolání zdravotní sestry není pouze povoláním. Je to poslání. 

Ze začátku jsou děvčata ze své budoucí profese nadšená. Postupem  času, který stráví  

na praxi, jim toto tvrzení přijde nadnesené. V současnosti, kdy jsou kladeny na toto 

„pomáhající povolání“ vysoké nároky je málo sester, které by své povolání jako poslání braly. 

Spíše je více sestřiček, na pokraji syndromu vyhoření z neustálého napětí a stresu, a některé 

odešly nebo se rozhodují  z nemocniční péče nadobro odejít. Je třeba se zamyslet nad tím,  

do jaké míry jsou sestry stresem ovlivněny. Co je pro ně největším stressorem a jak ho 

ovlivnit. A jak jim pomoci  ve zvládání zátěţe. 

Přesto si myslím, ţe práce ve zdravotnictví je z velké části posláním. Toto povolání by 

mělo sestry bavit a naplňovat, měly by zaţít něco jedinečného, jako je pocit uţitečnosti, 

pomoci, empatie. Vţdyť poděkování a šťastný pacient jsou pro nás nejhezčí odměna. 

 

Ve své bakalářské práci jsem se zaměřila na práci sester na dětských odděleních. Sama 

jsem dětskou sestrou. Od maturity na SZŠ, roku 1986, pracuji na dětské chirurgii ve Fakultní 

nemocnici v Hradci Králové. Během své praxe jsem pracovala na oddělení, v ambulantním 

provozu a posledních 10 let jako instrumentářka na operačních sálech dětské chirurgie. Mohu 

tedy porovnat, jak náročná je práce na jednotlivých úsecích. Někde převládá více psychická 

zátěţ – operační sály (udrţení pozornosti a koncentrace ), jinde více fyzická – na odděleních 

to je (péče o leţící pacienty). 

 

Náročnost práce sester na dětských odděleních, oproti práci na dospělých, spočívá 

v mnoha faktorech. Sestra v nemocnici nahrazuje dětem maminku, učitelku, vychovatelku, 

důvěrníka,... 

Dítě od narození prochází poměrně rychlým vývojem po stránce fyzické a  psychické. 

Všechny odlišnosti dětského věku musí sestra znát a tyto znalosti uplatňovat v praxi. Také 

emoce hrají velkou roli, jedná se přece o nemocné děti, a mnohé z nás jsou samy matkami. 

 U novorozenců a kojenců je nutné rozpoznat, proč pláče (má hlad?, má bolest?, 

potřeba přebalit?, pohladit?,...). Zkušená sestra pozná, co které dítě chce a potřebuje. 



 

U batolat se ještě přidává stránka rozumová, je nutno dávat dítěti, co nejvíce podnětů, 

jinak hrozí riziko tzv. „ hospitalismu“ – jev, který zahrnuje vliv nepříznivých podmínek 

nemocničního prostředí na vývoj psychiky a různé návyky. Podmínkou vzniku je vlastně 

zanedbání moţnosti uspokojit základní psychické potřeby, a sem patří rodičovská láska, 

potřeba příchylnosti a její odezvy. Nalézáme ji tedy u dlouhodobě nemocných dětí a vede 

k tomu, ţe se dítě psychicky vrací zpátky. 

Různé potřeby mají děti předškolního a mladšího školního věku. Jsou zvídavé a nelze 

je odbýt jednou větou. Poznají leţ a těţce ji nesou. 

Starší školní věk má svá specifika, potřebují komunikovat ve větší míře nejen 

s vrstevníky, ale také dospělými. 

Puberta – tady naopak někteří odmítají komunikaci s dospělými, protoţe jim připadají 

„sto let za opicemi“, mají své názory a domluva s nimi bývá obtíţná. 

 

Někdo můţe namítnout, ţe dnes mají matky moţnost být se svými dětmi 

hospitalizovány. Skutečnost bývá trochu jiná. Některé maminky nechtějí a ty co by chtěly, 

jsou zase omezeny počtem lůţek na dětských odděleních. Je snahou všech zdravotníků,  

aby rodiče mohli být spolu se svými potomky, ale bohuţel to vţdy nejde. Zde pak sestra hraje 

velmi důleţitou roli v péči o malého pacienta. Nezajišťuje pouze základní ošetřovatelskou 

péči a neuspokojuje základní potřeby (stravu, hygienu, spánek,..). To, co se věci neznalému 

pozorovateli jeví jako hraní si s dětmi, má daleko větší hloubku. I u malých pacientů je nutné 

dbát na jejich psychickou stránku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CÍL PRÁCE 

Cílem mé bakalářské práce je popsat podobu stresu, který při své práci zaţívají sestry 

na dětských odděleních a také, jakým způsobem ho zvládají. 

 

V teoretické části je popis obecného pojetí stresu, jeho příčin, projevů a rozdělení  

na eustres a distres. Vysvětlení obecných pojmů: stresory a salutory, a uvedení základního 

přehledu o stresových faktorech. V další kapitola je zaměřena, jak stres ovlivňuje pracovní 

výkon a jaký má vliv na zdraví jednotlivce obecně. Budu charakterizovat  také syndrom 

vyhoření, který se stresem souvisí. Důleţitou součástí mé práce jsou moţné způsoby zvládání 

a prevence stresu, duševní hygiena.  

 

Cílem empirické části bude prezentace výsledků dotazníkového šetření ve Fakultní 

nemocnici v Hradci Králové. Dotazník měl zjistit proţívání a zvládání stresu sester,  

jeţ pracují na dětských odděleních, kde pečují o nemocné děti všech věkových kategoriích  

a rozličných diagnóz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 STRES 

Pod pojmem stres si kaţdý jedinec představí něco jiného. Záleţí na mnoha 

okolnostech. Pro jednoho člověka to jsou pracovní problémy, druhému přijde stresová situace 

těţká ţivotní situace. Záleţí nejen na vnímání  stresové situace, ale také na odolnosti kaţdého 

jedince, jak se dokáţe vyrovnat s těmito nepříjemnými proţitky.  

 

1.1 Definice stresu – co si lze představit pod tímto pojmem? 

Při psaní své bakalářské práce jsem pročetla velké mnoţství knih a materiálů a v nich 

hledala definice stresu. Byla jsem překvapena v jakém počtu jsem je nalezla. Pokud bych  

je chtěla vypsat všechny, které jsem objevila, popsala bych mnoho stran. Rozhodla jsem  

se je zredukovat a napsat pouze několik z nich. Myslím, ţe těchto několik definic bude stačit 

pro základní objasnění, co to stres je. 

 

1) „Anglický termín stress znamená v technickém kontextu sílu, působící na fyzikální 

objekt či systém, který se přivádí do stavu napětí. V závislosti na velikosti síly můţe 

vzniknout dočasná či trvalá, funkční nebo strukturální porucha systému. Stres v tomto smyslu 

odpovídá českému termínu zátěţ. Selye (1956) přenesl termín stres do biologie, kde jím 

označil nespecifické změny biologického systému (tzv. stresový syndrom) vyvolané 

nejrůznějšími škodlivými vlivy (intoxikace, horko, chlad, nedostatek potravy, vody, fyzická 

námaha, infekce atd.)“. (Machač, Machačová, Hoskovec, 1985, str.63) 

 

2) „Napětí – strain. S ohledem na člověka, který se nachází v tlaku stresorů, byl stres 

definován zprvu jako negativní emociální záţitek, který je doprovázen určitým souborem 

biochemických, fyziologických, kognitivních a behaviorálních změn, jeţ jsou zaměřeny  

na změnu situace, která člověka ohroţuje, nebo na přizpůsobení se tomu, co nelze změnit. 

Termínu „ napětí“ (strain) se dnes často pouţívá k vyjádření emocionálního stavu člověka 

v situaci ohroţení (zahrnuje to však i tomu příslušný soubor fyziologických průvodních jevů). 

Při definici stresové situace je podstatný poměr mezi mírou (intenzitou, velikostí, 

tlakem apod.) stresogenní situace (stresoru či stresorů) a „ silou“ (schopnostmi, možnostmi 

apod.) danou situaci zvládnout. O stresové situaci (o stresu) hovoříme jen v tom případě, 

pokud míra intenzity stresogenní situace je vyšší neţ schopnost či moţnost daného člověka 



 

tuto situaci zvládnout. Obecně jde o tzv. nadlimitní – nadhraniční zátěţ. Ta vede k vnitřnímu 

napětí (strain) a ke kritickému narušení rovnováhy (homeostázy) organismu“.                                                                                             

(Křivohlavý, 2001, str. 170) 

  

3) „Ţivot není statický, ale vyţaduje neustálou adaptaci. Někdy nás můţe trápit velký 

problém nebo se nám nahromadí více malých problémů, které překračují naši schopnost  

se adaptovat. To vede k proţívání silného stresu. Vysoká úroveň stresu je spojena s pocity 

úzkosti a ohroţení. Slovo „ stres“ se v hovorové řeči pouţívá jak k označení zevní frustrující 

nebo ohroţující situace, tak k označení příznaků, kterými na ně organismus reaguje“.                                                                                                      

(Praško, 2003, str. 25) 

 

4) „Slovo stres znamená nadměrnou zátěţ. „Býti ve stresu“ můţeme chápat přeneseně 

jako „býti v tísni“. Většinou za stres pokládáme vnitřní stav jedince, který je přímo něčím 

ohroţován, nebo ohroţení očekává a při tom má pocit, ţe tyto nepříznivé vlivy nemusí dobře 

zvládnout“. (Irmiš, 1996, str.8) 

 

5) „V běţném hovoru bývá jako stres označováno všechno, co na nás nějak tlačí, 

přetěţuje nás a co je nepříjemné. Pod slovem stres rozumíme reakci organismu na nadměrnou 

zátěţ“. (Praško, Prašková, 1996, str.11) 

 

 

1.2 Teorie stresu 

„Teoretické vysvětlení stresu lze rozdělit do tří typů: stres jako reakce organismu, 

stres jako podnět pro organismus a stres jako transakce mezi organismem a prostředím“. 

 

1.2.1 Stres jako reakce organismu 

S tímto pohledem na stres přišel Hans Selye, který ho také experimentálně 

prozkoumal a své nálezy publikoval v práci Životní stres v roce 1956. Selye byl průkopníkem 

teorie stresu z fyziologického a medicínského pohledu. Jako lékaře ho zaujaly běţné zánětlivé 

reakce, které pozoroval u svých pacientů bez ohledu na jejich specifická onemocnění nebo 

specifickou léčbu. Mnohé Selyeho myšlenky vycházejí z poznatků), ţe sympatikoadrenergní  



 

změny představují „fungování v případě nouze“, tedy „pohotovostní fungování 

v mimořádné situaci“. 

Selye (1956) povaţoval stres za reakci organismu na škodlivé podněty, které 

přicházejí buď z organismu samotného nebo z jeho okolí; definoval stres jako „nespecifickou 

reakci těla na škodlivé podněty.“ Stres tedy chápe jako reakci. Jeho práce se soustředila 

zejména na popis a vysvětlení způsobu fyziologických reakcí, nazývaných všeobecný 

adaptační syndrom (general adaptation syndrome-GAS). 

 Základní myšlenky Selyho teorie jsou:  

a) stresová reakce (GAS) je určitý typ obranné reakce, která nezávisí na povaze stresoru.  

b) GAS jako obranná reakce probíhá ve třech dobře ohraničených stádiích (poplach, 

rezistence, vyčerpání).  

c) pokud je GAS závaţný a trvá velmi dlouho, můţe vyústit ve stav nemoci  

(tzv. adaptační nemoc).  

V dalším vydání své publikace Životní stres z roku 1983 uţ rozšířil své závěry  

o negativně i pozitivně laděné záţitky (distres, eustres), které mohou být spouštěny nebo 

moderovány kognitivními faktory. Je třeba zdůraznit, ţe základní předpoklad Selyeovy teorie 

- stres je fyziologický jev – tím nebyl změněn. Jakmile však chceme vysvětlit „psychologický 

stres“, musíme tento základní předpoklad modifikovat. „Psychologický stres“ nelze pochopit 

prostřednictvím teorie striktně omezené na fyziologii a přehlíţející vliv kognitivně-

percepčních faktorů. 

Jiné výzkumy stresu, které také pracovaly s pojetím lidského stresu jako reakce 

organismu, ukazují, ţe stres je spíše stimul. Je situačně specifický a reakce člověka na něj  

je individuální. Neexistují ţádné empirické doklady, které by podporovaly teorii  

o „nespecifické a uniformní reakci“ lidí na škodlivé stimuly, ale je tu spousta důkazů,  

ţe vnímání konkrétní události určitým člověkem a jeho zvládání zátěţové situace  

se z fyziologického pohledu velice různí (Lyon, B.L, 2000). 

 

1.2.2 Stres jako stimulus, jako podnět 

V šedesátých letech se psychologové začali zabývat aplikováním pojmu stres  

na psychologické záţitky lidí. Zajímali se o to, co se stane, kdyţ osoba zaţívá „změnu“ svých 

ţivotních okolností a dospěli k teorii, která chápe stres nikoli jako reakci, ale jako stimul.  



 

Tento přístup povaţuje ţivotní změny, za stres, na který daná osoba reaguje. Na rozdíl  

od předchozí teorie stresu jako reakce je v těchto výzkumech stres nezávisle proměnnou. 

Základní teoretické teze je zaloţena na předpokladu, ţe: 

a) ţivotní změny mají standardní povahu a kaţdá z nich klade stejné adaptační 

poţadavky na všechny lidi, 

b) kaţdá změna je stresem, bez ohledu na to, zda si ji daný člověk přeje nebo ne,  

c) existuje obecný a pro všechny stejný strop pro adaptaci, po jehoţ překročení 

člověk onemocní. 

Pojetí stresu jako stimulu, tedy pojetí zkoumající vztah mezi stresujícími ţivotními 

událostmi a zdravotním stavem (nemocí), naprosto dominovalo v 70. a 80. letech. Avšak 

účinnost tohoto paradigmatu při vysvětlení vztahu mezi stresem a onemocněním nebyla 

výzkumně potvrzena (Lyon, B.L, 2000). 

 

1.2.3 Stres jako transakce 

Sociální psycholog Richard Lazarus se začal zajímat o to, jak vysvětlit dynamiku 

některých negativních záţitků. Vytvořil a empiricky ověřil transakční model stresu (Lazarus 

1966, Lazarus, Folkmanová, 1984). Došel k závěru, ţe stres není „událostí“, ale spíše 

výsledkem vzájemného působení (on říká „transakce“), které se odehrává mezi jedincem  

a jeho prostředím. V tomto pojetí je stres souborem kognitivních, afektivních a zvládacích 

proměnných. 

Lazaruseova kniha Psychologický stres a zvládací procesy z roku 1966 představuje 

elegantní teoretickou integraci všech výzkumů stresu do začátku 60. let a jeho souvislostí  

se zdravím. Teoretický vztahový rámec, který Lazarus předloţil, totiţ zdůrazňoval, jak 

důleţité je pro poznání jedincových reakcí, pocitů a chování zjistit, jak daný jedinec celou 

situaci vnímá a hodnotí. 

Primárním mediátorem transakce mezi člověkem a prostředím je právě hodnocení. 

Identifikovali tři typy hodnocení: primární, sekundární a znovuhodnocení, přehodnocení. 

Primární hodnocení je posouzením toho, co daná situace pro člověka přináší,  

co v sobě do budoucna skrývá -. je to hodnocení nebezpečnosti situace. 



 

Sekundární hodnocení jde o proces, který rozhoduje o tom, které moţnosti zvládání 

situace nebo moţnosti chování má jedinec k dispozici, aby mohl hrozbu zvládnout. Primární  

i sekundární hodnocení obvykle probíhají současně a navíc se vzájemně se ovlivňují, coţ 

velmi komplikuje jejich měření – je to hodnocení vlastních moţností. 

Znovuhodnocení, přehodnocení je procesem průběţného hodnocení, měnění nebo 

alespoň přejmenování primárního a sekundárního hodnocení podle toho, jak se situace vyvíjí.. 

Existuje řada situačních faktorů, které ovlivňují jedincovo hodnocení závaţnosti 

hrozby. Patří sem hodnoty daného člověka, jeho odpovědnost, tendence dostát závazkům, 

jeho ţivotní cíle, dostupnost zdrojů, novost situace, sebeúcta, sociální opora, dovednost 

vyrovnat se se zátěţí, situační tlaky, stupeň nejistoty a nejasnosti, blízkost časová i místní, 

intenzita hrozby, trvání hrozby a moţnost jedince něco s hrozbou aktivně dělat. Všechno,  

co se objeví během procesu hodnocení, ovlivní emoce a zvládací chování (Lazarus, 1966; 

Lazarus a Folkmanová, 1984); (Lyon, B.L, 2000). 

 

1.3 Příznaky stresu 

J.Praško a H. Prašková je popisují ve čtyřech hlavních úrovních.  

První oblastí je myšlení. Tato část zahrnuje „dělání si starostí“, automatické negativní 

myšlenky, vytváření si katastrofických představ atd.  

Druhou oblast tvoří emoce, coţ  jsou ve své podstatě popudy k jednání. Patří sem 

pocity nepohody, napětí, vztek, úzkost, strach, smutná nálada, bezradnost, náladovost, 

rozmrzelost a apod.  

Třetí úroveň tvoří chování. Zahrnují sem vyhýbání se svým povinnostem, sociálním 

kontaktům, odkládání úkolů, nebo naopak zrychlené pracovní a ţivotní tempo.  

Poslední část tvoří tělesné příznaky, které v člověku vzbuzují obavy a strach o vlastní 

zdraví, coţ vede opět k negativním myšlenkám a vytváření katastrofických scénářů, takţe 

vzniká bludný kruh“. (Praško, J., Prašková, H., 2001 , str.. 12) 

 

1.4 Eustres, distres 

Je opravdu psychická zátěţ jen na škodu pro organismu jedince? Z vlastní zkušenosti 

vím, ţe před jakoukoliv zkouškou, při nynějším studiu na vysoké škole, jsem nervózní, 

protivná a v časovém stresu. Škodím svému zdraví? Asi ano, ale na druhou stranu mě nutí 

aktivizovat všechny síly a dosáhnout co nejlepšího výsledku.  



 

Tato skutečnost byla popsána v literatuře mnohem dříve a já pouze předkládám malé 

shrnutí tohoto poznatku. 

 

„Stres patří k ţivotu, a není dobře se mu vyhýbat za kaţdou cenu. Ne kaţdý  

je nebezpečný. Určitá dávka stresu a aktivity je pro člověka a jeho ţivot nutná“. 

(Irmiš, 1996, str. 8 a 9) 

 

„H. Selye v roce 1971 dochází k závěru, ţe ne kaţdý stres vede k poškození zdraví. 

Rozhodující roli zde hraje specifičnost účinků různých stresorů a různá vulnerabilita 

jednotlivce a jeho orgánů“. (Bouček a kolektiv, 2006, str.96) 

 

„Jedinec potřebuje určitou dávku stresu, aby mohl překonávat překáţky. Zlepšuje 

soustředění, paměť, mobilizuje energii k moţnému řešení“. (Praško, 2003, str. 26 ) 

 

„Eustres – tam, kde nejde o negativní emocionální záţitek, nemluvíme o stresu,  

ale o eustresu. Příkladem eustresu můţe být např. situace, kdy se snaţíme zvládnout něco,  

co nám přináší radost, avšak vyţaduje to určitou námahu. Do skupiny situací, které vyvolávají 

eustres, patří kladné záţitky – např. svatba, narození dítěte, výhry, různé oslavy. O eustresu  

se dá hovořit i tam, kde se lidé z vlastní iniciativy dostávají do hraničních situací rizika  

(např. při sportovních výkonech, při zkoušení nových neprověřených postupů). Příkladem 

mohou být také situace, které pro dráţdivost rizika např. vysokohorští horolezci, 

automobilisté či cestovatelé apod. sami vyhledávají. Nezvratným důkazem stresogenního 

působení těchto situací je zjištění, ţe při nich dochází ke zvýšené sekreci ACTH“.                                                                                              

(Křivohlavý, 2001, str. 171) 

  

„Distres – negativně proţívaný stres. Termínem distres se dnes obvykle vyjadřuje 

situace subjektivně proţívaného ohroţení dané osoby s jeho průvodními, často výrazně 

negativními emocionálními příznaky. Při distresu je danou osobou subjektivně vnímáno  

a výrazně negativně hodnoceno její osobní ohroţení v poměru k moţnostem zvládnutí situace. 

Jinými slovy: K distresu dochází tam, kde se domníváme, ţe nemáme dost sil a moţností – 

kde nejsem s to – zvládnout to, co nás ohroţuje, a emocionálně nám není dobře“.                                                                                            

(Křivohlavý, 2001, str. 171) 



 

 

1.5 Stresory – negativní životní faktory 

„Termínu stres se začalo pouţívat ve dvou různých významech : jednak pro situaci 

člověka, který se nachází v tlaku nepříznivých ţivotních podmínek, jednak pro různé faktory, 

které člověka vystavují tlaku. V tomto druhém pojetí se pro jednotlivé nepříznivé vlivy 

(tlaky), které mohou vést k tíţivé osobní situaci člověka, nyní pouţívá termínu stresory“.                                                                                               

(Křivohlavý, 2001, str. 170) 

 

1.5.1 Rozdělení podle oblasti působení  

Rozeznáváme také několik kategorií stresorů: 

- fyzikální stresory - prudké nebo umělé světlo, nadměrný hluk, nízká nebo vysoká 

teplota apod., 

 

- chemické stresory – znečištěná voda a ovzduší, chemické látky (ve zdravotnictví 

např.dezinfekce), 

 

- biologické stresory – infekce, úraz, operace, hlad apod., 

 

- psychologické stresory – ohroţení sebevědomí, ohroţení sebeúcty, neúspěch, 

pocity bezmocnosti, neschopnost prosazení, konflikt apod., 

 

- sociální stresory- a) mikro - např. rodinný konflikt, pracovní konflikt, ztráta  

    důleţité osoby, ztráta postavení a kompetence apod., 

b)  mezo -  např. krize v podniku nebo firmě, nezaměstnanost 

apod., 

c) makro - celospolečenské problémy, které se dotýkají velkého 

mnoţství lidí – např. hospodářská krize, finanční krize. 

 

1.6 Salutory – pozitivní životní faktory 

 

„V teorii stresu se hovoří nejen o stresorech – zatěţujících vlivech a negativních 

faktorech, vedoucích k napětí -, ale i o salutorech – faktorech, které v těţké situaci člověka 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Fyzika
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posilují, povzbuzují a dodávají mu sílu, výdrţ v boji i odvahu k dalšímu pokračování zápasu 

se stresorem. Příkladem salutoru můţe být smysluplnost vykonávané činnosti, přesvědčení  

o hodnotě toho, oč se snaţíme, pochvala a uznání lidí, kterých si sami váţíme, apod. 

 

Posily. V psychologické literatuře se setkáváme také s jevem označovaným termínem 

„ uplifts“ – doslova „zvedáky“ či přijatelné „posily“. Rozumí se jimi situace, které člověka, 

obrazně řečeno, „staví na nohy“ – např. přijetí „dobrých zpráv“ nebo návštěva člověka, který 

je zdrojem pozitivní sociální opory“. (Křivohlavý, 2001, str. 170) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 Zaměstnání a stres 

Distres má celou řadu negativních důsledků pro naše zdraví i pro naši běţnou činnost. 

Pozornost řady studií byla věnována v prvé řadě pracovní zátěţi. Také já se v další části své 

práce zaměřím na otázku, zda stres ovlivňuje pracovní výkonnost a jaké jsou hlavní stresory 

v zaměstnání. Jaké je riziko vzniku návykové nemoci u zdravotníků. 

 

2.1 Stres a pracovní výkon 

Při krátkodobé pracovní zátěţi je stres vnímán pozitivně a motivačně. Doba strávená 

ve stresu je motivujícím faktorem optimálního výkonu. Po delší době působení stresu však  

uţ lze pozorovat zhoršení výkonu, napětí, úzkost, poruchy koncentrace. Ještě výrazněji  

je patrné působení dlouhodobého stresu na výkonnost.. Po počátečním pocitu nadbytku 

energie a maximální efektivity a výkonnosti se při trvající stresové resp. pracovní zátěţi 

objeví pocit trvalé únavy, podráţděnosti, úzkostnosti a zhoršení kvality práce. Dále uţ výkon 

nestoupá, ale klesá. Zůstává-li  jedinec nadále pod vlivem stresové zátěţe, objevují se pocity 

selhání a vyuţívání zaměstnavatelem, sociální staţení a myšlenky o změně zaměstnání. 

Výkon nadále klesá a při trvajícím působením stresorů se rozvíjí depresívní nálada nebo 

syndrom vyhoření. Můţe se objevit i nějaké somatické onemocnění nebo také psychické 

zhroucení                   (Herman, E., Doubek, P. 2008). 

 

2.2 Stresory v zaměstnání 

Obecně existuje celá řada negativních faktorů, které ovlivňují psychiku jedince, já zde 

uvedu pouze některé z nich. Můţeme si je rozdělit na několik skupin. 

 

2.2.1 Obecné rozdělení 

V kaţdé profesi se setkáváme s určitými negativními vlivy. Podle toho v jaké oblasti 

působí na rozvoj stresu, rozeznáváme několik kategorií těchto vlivů – stresorů. 

Patří sem například: 

 fyzikální stresory  - nadměrný hluk, 

 chemické stresory - chemické látky, 

 biologické stresory - nedostatek spánku, 
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 psychologické stresory - časový stres, přetíţení mnoţstvím práce, dlouhodobé napětí, 

neúměrně velká odpovědnost, vysilující snaha o kariéru 

 sociální stresory - kontakt s lidmi, vztahy mezi lidmi, nevyjasnění pravomocí. 

 

Uvedené příklady stresorů jsou rozvedeny v následujícím přehledu. 

Fyzikální stresory   

Na výskyt stresu a distresu má vliv i řada pracovních podmínek - hluk. Ten patří 

k negativním faktorům na pracovišti i  v ţivotě vůbec.  Jeho  negativní účinek je přímý 

(zjišťuje poškození sluchových orgánů v důsledku hluku), a nepřímý, který je moţné sledovat 

při studiu vlivu hluku na stres u lidí hluku vystavených. Zjistily se negativní důsledky pobytu 

lidí v tomto prostředí – nespavost, bolesti hlavy, zvracení, nausea, ţaludeční vředy, 

hypertenze, zvýšenou náladovost, hádavost apod (Křivohlavý, 2001). 

 

Chemické stresory 

Chemické látky - s pouţíváním těchto produktů se setkáváme v dnešní době 

v kaţdém pracovním odvětví. Je jedno, zda jde o potravinářství, zemědělství, zdravotnictví 

nebo průmysl. Jejich působení můţe vyvolávat u vnímavých jedinců různé obtíţe. Jde např.  

o vznik alergií, neţádoucích koţních problémů nebo onemocnění dýchacího ústrojí. 

 

Biologické stresory 

Nedostatek spánku - vztah mezi poruchami spánku a stresem byl mnohokrát 

pozorován. Při pokusech s dobrovolníky se ukázalo, ţe nedostatek spánku je závaţný stresor. 

Má přímý vliv na sníţení pozornosti, zhoršení koncentrace, produkce halucinací apod. Vede 

také k nadměrným pocitům únavy, horšímu rozhodování, úzkosti. Spánek můţe být negativně 

ovlivňován např. směnností práce. Soustavně se studuje negativní vliv nedostatku spánku  

na činnost imunitního systému (Irwin et al., 1994).  Tato zjištění naznačují, ţe existuje zřejmě 

určitý vztah mezi nedostatkem spánku a nemocí. Znamená to, ţe nedostatek spánku můţe být 

příčinnou stresu – i naopak stres můţe vést k poruchám spánku (Křivohlavý, 2001). 
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Psychologické stresory 

„Časový stres – čas, který je k vykonání určité práce k dispozici, můţe být přiměřený. 

Můţe ho však také být příliš málo. Vykonávání této práce za nedostatku potřebného času 

můţe vést k distresu“. (Křivohlavý, 2001, str. 175)  

V dnešní době plné technických vymoţeností, které nám lidem mají ušetřit čas,  

je pravda opakem. Dnešní člověk neustále někam spěchá a přitom je neustále v časovém 

presu, ţe zadanou práci včas nestihne. Moţná to souvisí s souvisí s dalším bodem. 

 

„Přetíţení mnoţstvím práce – termínem přetíţení se v psychologii zdraví v oblasti 

pracovní činnosti rozumí situace, kdy mnoţství práce, kterou má daný člověk vykonat,  

je vyšší, neţ je daný člověk schopen vykonat za čas, který má k tomu k dispozici“. 

(Křivohlavý, 2001, str. 175) 

 

Málo času a mnoho úkolů, které jsou na jedince kladeny vedou ke vzniku  dalších 

stresorů, kam můţeme řadit další uvedené. 

 

„Dlouhodobé napětí – stresogenní mohou být nejen závaţné ţivotní události a drobné 

neshody, ale i dlouhodobé a poměrně trvale znějící napětí. Příkladem mohou být trvalé 

neshody v manţelství, trvalý nedostatek peněţ v domácnosti, dlouhodobě nevyhovující 

bydlení (nadměrný počet obyvatel bytu), dlouhodobé výchovné starosti s dětmi, trvalé potíţe 

v zaměstnání (např. konflikty s představenými či podřízenými), nadměrná soupeřivost, 

šikanování, přehlíţení, závist aţ nenávist apod. Taková ta napětí mohou navíc podstatně 

ovlivnit tzv. sekundární hodnocení situace a schopnost zvládat těţkosti. Chronická napětí 

výše uvedeného druhu se mohou stát sama o sobě stresovou ţivotní situací“. (Křivohlavý, 

2001, str. 179) 

 

„Neúměrně velká odpovědnost – nejen mnoţství práce, kterou je potřeba vykonat, 

ale i nadměrná míra odpovědnosti, kterou pracovník na sebe bere, můţe být stresogenním 

faktorem. Ukazuje se, ţe je to zvláště odpovědnost za svěřené lidské ţivoty, která klade na 

člověka mimořádnou míru tlaku“. (Křivohlavý, 2001, str. 175) 

 

„Vysilující snaha o kariéru – lidé, kteří vstupují do pracovního procesu, mají určitá 

očekávání a ambice. Počítají např. s tím, ţe v daném zaměstnání budou trvale ( ţe to budou 

dělat delší dobu), ţe jim v práci bude umoţněno prokázat jejich schopnosti a dovednosti,  



 

ţe budou úměrně ke svému výkonu odměňováni a jejich plat se bude zvyšovat, ţe s ohledem 

na nabyté zkušenosti bude formována i jejich profesionální kariéra, tj. ţe budou postupovat 

v hierarchii stupňů směrem k vedoucímu postavení apod. Tam, kde se tato očekávání 

nenaplňují, objevuje se stres a distres. Ţe tomu tak je, je prokázáno např. vyšší nemocností, 

případně i vyšší mírou kardiovaskulárních chorob apod. u lidí nespokojených s profesionální 

kariérou (Catalano, Rook a Dooley, 1986)“. (Křivohlavý, 2001, str. 176) 

 

Sociální stresory 

„Kontakt s lidmi – jsou povolání, kde styk s druhými lidmi je dán charakterem práce 

(např. práce učitele či prodavačky, také zdravotníka). Existují však zaměstnání, kde  

je pracovník izolován od druhých lidí. Ukazuje se, ţe pro některé lidi můţe být stresogenním 

prvý a pro jiné druhý druh práce. Stresogenní jsou nepřátelské či ne zrovna přátelské 

vzájemné vztahy mezi spoluzaměstnanci, případně ne zrovna přátelské vztahy 

s nadřízeným(i)“. (Křivohlavý, 2001, str. 176) 

 

„Nevyjasnění pravomocí – u některých prací je přesně stanoveno, co se má dělat. 

Tak tomu však není vţdy. V řadě případů se setkáváme s tím, ţe pracovní výkon je stanoven 

nejasně, nejsou přesně stanoveny limity a hranice – co má a můţe daný pracovník dělat. 

Nejen to. U některých prací je jasná a zřetelná zpětná vazba – pracovník se dozvídá 

pravidelně, jak je jeho práce hodnocena. Jsou však situace, kde tomu tak není, a pracovník 

pak ţije v nejistotě. Za takovýchto situací se setkáváme častěji s projevy distresu“. 

(Křivohlavý, 2001, str. 177) 

 

„Vztahy mezi lidmi – v běţném ţivotě to jsou nejčastěji těţkosti ze styku s druhými 

lidmi v zaměstnání a v rodině. Sledoval se vliv dvojího pracovního zatíţení ţen – prací 

v zaměstnání  prací v domácnosti. Ukázalo se, ţe míra stresu je podstatně vyšší tam, kde  

se oba manţelé nepodílejí (subjektivně měřenou) „spravedlivou mírou“ na práci v rodině“.                                                                                      

(Křivohlavý, 2001, str. 175 - 176)  

 

2.2.2 Stručný  přehled zátěžových stresorů v práci sester 

U sester lze rozdělit zátěţe na fyzické, chemické, fyzikální, psychické, emocionální  

a sociální. Myslím, ţe toto rozdělení plně odpovídá profesi zdravotní sestry. Podívejme se  

na některé nejčastější příklady. 



 

 

Fyzické: 

 statické zatíţení (stání při práci a asistenci u lůţka, u výkonů, stání u vizity), 

 dynamické zatíţení (pocházení, vyřizování, přecházení mezi provozy), 

 zatíţení páteře (při zvedání a polohování pacientů, úpravě lůţka), 

 zatíţení svalového a kloubního systému, 

 setkávání se s nepříjemnými podněty (exkrementy, otevřené a nehojící se rány, 

zápach, deformity, vyráţky), 

 riziko infekce, 

 narušení spánkového rytmu při směnování, 

 nedostatek klidu a času na pravidelnou stravu a dodrţování pitného reţimu. 

 

Chemické: 

 kontakt s léky, dezinfekčními přípravky, pomůckami (rukavice). 

 

 Fyzikální: 

 hluk, nesprávné osvětlení, vibrace, radiační záření. 

 

Psychické:  

 neustálá pozornost a pečlivé sledování (stavu pacientů, přístrojů, instrukcí), rychlé 

přepojování mezi činnostmi, 

 pruţné reagování na různorodé poţadavky a změny, 

 nároky na paměť, 

 velká zodpovědnost za výsledky (následky) své práce, 

 nutnost samostatného rozhodování při respektování daných pravidel, 

 nutnost rychlých rozhodnutí a účelného jednání při nedostatku informací, 

 nutnost improvizace při nárazovém charakteru práce. 

 

Emocionální: 

 opakované setkávání se s lidmi v těţkých emočních stavech, 

 konfrontace s utrpením, bolestí, smrtí, vyrovnávání se s pocity bezmoci, 

 zacházení s intimitou druhého člověka, včetně překračování hranic (zavádění sond, 

aplikace klyzmatu, cévkování, aplikace injekcí), 



 

 působení bolesti druhým lidem, 

 provádění řady činností, které běţně vzbuzují odpor, 

 opakované konfrontace s vlastními záţitky a postoji, nutnost přemýšlet i o svém 

ţivotě, o svých hodnotách a postojích. 

Sociální: 

 otázky týkající se velmi soukromých záleţitostí pacientů a jejich rodin, 

 komunikace s příbuznými pacientů, 

 konflikt rolí, 

 nízké ohodnocení náročné práce, 

 nároky na neustálé učení a vzdělávání, (modifikováno dle Bartošíkové, I., 2006). 

 

2.2.3 Rizikové faktory práce s pacienty 

Při ošetřování nemocných vstupují zdravotníci do určitého vzájemného kontaktu  

a vztahu s těmito lidmi. Tento vztah je však nutné udrţovat na profesionální úrovni,  

aby nedocházelo k různým nedorozuměním a konfliktům. Stává se často, ţe pacient (hlavně 

ti, kteří jsou osamoceni) se upne na zdravotníka a vidí v něm svého spasitele. Existují tedy 

některé rizikové faktory při péči o nemocné, které by sestry měly znát a měly tak moţnost 

sníţit nebo úplně eliminovat jejich dopad na svou psychiku. 

Patří sem: emoční stavy pacientů a jejich reakce, velká odpovědnost, obtíţe při 

oddělování soukromého a profesionálního ţivota, rychlý ţivotní styl a malá připravenost 

uspokojovat vlastní psychické potřeby, reálná zdravotní rizika (infekce,napadení), domnělá 

nebo skutečná profesionální selhání, nutnost rozhodování při neúplných informacích, nároky 

plynoucí z týmové práce a interpersonálních problémů, nárazový charakter práce, velká 

dostupnost návykových látek, atd.(Herman, Doubek, 2008).                                                   

 

Při působení všech těchto rizikových faktorů a stresorů na psychiku zdravotníků,  

se můţeme setkat s jiným problémem – rizikem uţívání návykových látek. 



 

 

3 Návykové chování - rizika u zdravotnické profese 

Při hledání materiálu jsem narazila na téma uţívání návykových látek u zdravotníků, 

povaţuji za důleţité zařadit tuto  informaci do obecného přehledu své práce, protoţe zátěţ  

a návykové chování spolu souvisí. 

Důsledky nadměrného stresu a návykového chování se prolínají. Nadměrný a příliš 

dlouho trvající stres zvyšuje riziko vzniku závislosti na alkoholu a jiných návykových látkách, 

a naopak návykový problém zvyšuje míru stresu v důsledku hromadících se problémů  

v různých oblastech ţivota. Riziková není jen sama závislost, ale i škodlivé uţívání 

návykových látek. 

Převaţuje názor, ţe lékaři a zdravotní sestry jsou návykovými nemocemi ohroţeni 

více neţ běţná populace. A to zejména pro velkou stresovou pracovní zátěţ. Nejrizikovějšími 

obory jsou psychiatrie, anesteziologie a tzv. „urgentní medicína“. Objevují se spekulace  

o různých specifických charakteristikách zdravotníků, jako jsou závislosti na alkoholu 

v rodinné anamnéze, narcistické rysy osobnosti, stresory ve studijním a pracovním prostředí, 

a duševní obtíţe.Tito jedinci jsou zvláště ohroţeni problémy s alkoholem nebo jinými 

návykovými látkami. Nepřekvapí proto zjištění, ţe u zdravotníků je tomu podobně.  

Dalším rizikovým faktorem je ţenské pohlaví. Především ţeny (lékařky a zdravotní 

sestry) jsou mezi zdravotníky silně zastoupeny.Ty se obecně ve vztahu k alkoholu a ilegálním 

návykovým látkám chovají většinou zdrţenlivěji neţ muţi. Závislost se u nich ale rozvíjí 

rychleji a dochází i k dalším zdravotním škodám po kratší době zneuţívání neţ u muţů. 

U pracovnic ve zdravotnictví je nutné brát v úvahu také další rizikové faktory, zejména stres, 

zodpovědnost, směnný provoz a konflikt mezi poţadavky rodiny a zaměstnání.                                                                             

(http://www.zdn.cz/clanek/zdravotnicke-noviny) 

                                                        

 

3.1 Návykové látky – kouření, alkohol, léky, jiné návykové látky.  

Kdyţ se rozhlédneme kolem sebe, tak nás ani nepřekvapí, ţe lidé v našem okolí kouří 

a pijí alkohol. Jsou jedinci, kteří se bez své dávky nikotinu či skleničky alkoholu neobejdou,  

a ani nemusí být ve stresu. Pokud se někdo napije jednou za čas, je to pochopitelné.  

Na poplach je nutné bít, kdyţ uţívání návykových látek přesáhne určitou míru a dotyčný není 



 

schopen bez této berličky fungovat normálním způsobem. Některé příklady - nikotinismus, 

alkoholismus, závislost na lécích a drogách apod. 

3.1.1 Nikotinismus 

      „Nikotin je – přinejmenším dočasně – efektivním způsobem zvládání problémů 

každodenního života.“   S. E. Taylor 

 

„Kouření je návykovou formou chování, která se dá podle všech zjištění (u lidí 

podléhajících mnohonásobné závislosti) obtížněji zvrátit než např. alkoholismus či drogová 

závislost.“  L. T. Kozlowski 

 

„Jakýkoliv způsob ukončení návyku kouření dosahuje jen 20% účinnosti 

v dlouhodobém pohledu.“  E. Lichtenstein a S. Cohen 

 

„Kouření je podstatně důležitý faktor ohrožující naše zdraví. Samo je rizikovým 

faktorem, avšak zároveň ovlivňuje i zrod dalších rizikových faktorů a zvyšuje i jejich 

škodlivost.“  T. G. Dembrovsky a J. M. McDougall 

 

„Kdo začne v mládí kouřit, má 70% naději, že bude kuřákem nadosmrti. Jedna 

cigareta stojí kuřáka v průměru 5 – 15 minut života.“ E. P. Eckhol (Křivohlavý, 2001, str. 

189) 

 

Citovala jsem několik autorů a jejich postřehů na téma kouření. Stručně a pravdivě  

vystihují tento problém. Je zde popsáno vše podstatné: proč jednotlivci kouří, jak je to 

nebezpečný návyk (kterého se těţko lze zbavit), ţe tento způsob odbourávání stresu  

je neúčinný, také , ţe je velmi rizikový pro zdraví a zkracuje podstatně ţivot. 

 

3.1.2 Alkoholismus 

Kdo z nás si občas nedá skleničku nějakého alkoholu, ale nic by se nemělo přehánět. 

„Jedním z dalších negativně působících vlivů na naše zdraví je poţívání alkoholu. 

Rizikem  příjmu, nejen alkoholu, je neustálé se zvyšující mnoţství potřebné k dosaţení 

stejného poţitku. To označujeme termínem tolerance. Míra příjmu alkoholu k dosaţení 

stejného záţitku není stejná u všech lidí.  



 

U závislosti uţ rozumíme takový vztah člověka k dané látce, kdy jeho normální funkce 

není moţná bez příjmu určitého mnoţství alkoholu. 

Příjem většího mnoţství alkoholu můţe mít na člověka jak přímé, tak nepřímé 

negativní účinky“. 

 

3.1.2.1 Přímý negativní vliv alkoholu  

Vyjmenuji jen několik nejčastějších a nejzávaţnějších z nich: 

- vliv na některé tělesné orgány a vznik např.cirhózy jater,  

- na kardiovaskulární systém a vliv na hypertenzi, 

- negativní vliv na průběh těhotenství a zdravotní stav dětí alkoholiček 

- podíl na propuknutí nádorového onemocnění. 

                                                

3.1.2.2 Pozitivní vliv alkoholu – pouze v malých dávkách: 

Dle výzkumu mají nejniţší mortalitu lidé s velice mírným příjmem alkoholu neţ úplní 

abstinenti. Malé dávky mají vliv především u sniţování kardiovaskulární mortality. 

 

3.1.2.3 Vliv alkoholu na snižování úzkosti a stresu 

„Vztah mezi alkoholem, sníţením úzkosti a stresu byl studován. Zjišťoval se vliv 

alkoholu na sniţování úzkosti a strachu. Výsledky ukázaly, ţe úzkost byla výrazně sníţena 

jen u osob, které proti ní pouţily kombinaci alkoholu a odvedení pozornosti. Vliv samotného 

alkoholu na sníţení úzkosti tak prokázán nebyl (Křivohlavý, 2001). 

 

3.1.3 Drogová a léková závislost 

Termín „droga“ je východního původu. K nám se dostal přes španělštinu, kam přešel 

od Arabů, kteří je přejali z Persie. V perštině ve tvaru „dárú“ znamená totéţ, co náš termín 

„lék“. Pravdou je, ţe mnohé drogy jsou v malých dávkách skutečně léky. S negativním 

vlivem léků se setkáváme, přesáhne-li jejich přijetí určitou hranici. Přitom různé drogy mají 

různý vliv – na naši fyzickou i psychickou činnost. 

„Závislost znamená být něčím tak posedlým, ţe to člověka zotročí, zbaví ho vnitřní 

svobody a nakonec třeba i osobní bezúhonnosti“. (Křivohlavý, 2001, str. 203) 



 

Ve své práci se zmíním pouze o látkách, která jsou přístupná ve velkém měřítku 

zdravotníkům, a lze je snadno zneuţít. Patří sem sedativa, mezi která řadíme např. opiáty, 

barbituráty a tzv. trankvilizéry. 

 

3.1.3.1 Opiáty 

„Některé opiáty si vyrábí organismus sám, jiné vyrábíme synteticky a dodáváme mu  

je uměle. Příkladem můţe být heroin nebo morfium. V malých dávkách se opiátů pouţívá 

k tišení bolesti, případně k utišení kašle. opiáty jsou klasickým příkladem psychoaktivních 

drog“. 

 

3.1.3.2 Barbituráty 

„Byly vyvinuty jako léky posilující spaní. V malých dávkách mají skutečně relaxační  

a uklidňující účinek. Patří však mezi návykové látky. Lze se s nimi snadno např. ve formě 

pilulek předávkovat. V odvykací fázi se u nich setkáváme s nespavostí, třesem, zvracením, 

halucinacemi, nebo dokonce s deliriem“. 

 

3.1.3.3 Trankvilizéry 

„Nejznámější jsou diazepam a jiné benzodiazepiny – léky uklidňující a tišící 

rozbouřenou psychiku. Jde o látky s návykovou charakteristikou, které vedou při návyku  

na vysoké dávky ke ztrátě psychické orientace, zmatenosti, a někdy aţ k zuřivosti“.                                                                                              

(Křivohlavý, 2001, str. 205) 

 

Všechny výše uvedené faktory (stresory, psychické zátěţe a návykové chování)  

nebo jejich kombinace mohou po delší době vést k syndromu vyhoření.  



 

 

4 Syndrom vyhoření 

 

„Sestra je představitelkou pomáhající profese. Vkládá do ní mnoho citových investic. 

S velkým zaujetím se angaţuje a ne vţdy se jí dostává zpátky. Zdravotnické povolání 

nepřináší jen úspěchy, daleko častěji se potkáváme s utrpením, při němţ můţeme ulevit jen 

částečně, s nespoluprácí ze strany pacientů i dalších zúčastněných, stále ţijeme pod tlakem 

stresových situací a navzdory veškeré dovednosti a péči je bez výjimek konečným vítězem 

smrt. Sestra, která pacienta dlouhodobě ošetřovala, je jeho smrtí často citově raněna víc  

neţ mnozí pozůstalí. 

Čím více citových investic do povolání a čím větší očekávání, tím větši je nebezpečí 

zklamání a nakonec „citového vyhoření“. Ve světě se mluví o burn-out syndromu neboli 

syndromu vyhoření. Jeho projevy jsou plíţivé, od psychických problémů  

přes psychosomatické obtíţe aţ po závěrečnou zatrpklost a také nenávist k povolání, které 

lidé volili s láskou a nadšením. 

Tento syndrom postihuje zejména pracovníky tzv. pomáhajících profesí – lékaře, 

zdravotní sestry, psychology, psychoterapeuty, sociální pracovníky, učitele atd. Projevuje  

se ztrátou energie a ideálů, stagnací, frustrací, apatií. Není to obyčejná únava. Tělesné 

vyčerpání se pak projevuje jako chronická únava, nedostatek energie, slabost, pocity 

nevolnosti, bolesti zad a hlavy, změny hmotnosti a jídelních návyků. Jsou přítomny negativní 

postoje k sobě samému, k vlastní práci, okolí a pacientům. Emocionální vyčerpání vede 

k depresivní náladě, pocitům beznaděje a bezmoci, podráţděnosti a nervozitě. Zkráceně lze 

tento syndrom charakterizovat (u zdravotnického profesionála) jako ztrátu schopnosti vnímat 

osobní identitu lidí, o které se má starat a pacient je následně vnímán jako agregát problémů“.  

 

4.1 Rizikové faktory syndromu vyhoření  

„Nejen pomáhající profese, ale kaţdý jedinec by měl znát alespoň některé rizikové 

faktory, které vedou k syndromu vyhoření. Většinou je vidí Ti druzí kolem nás, samotný 

ohroţený jedinec si je uvědomuje někdy aţ příliš dlouho. 

 

Patří mezi ně: neschopnost přibrzdit pracovní tempo, snaha udělat všechno sám, 

přehnaná pozornost k cizím problémům, soustředěnost na detaily, nereálná očekávání, 



 

příliš velká rutina, nesprávný pohled na priority našeho ţivota, špatný tělesný stav, 

neustálé odmítání ze strany druhých, neschopnost říci „ne“ vůči dalším povinnostem  

a zodpovědnostem, příliš dlouho dávaná emoční podpora druhým“.                                                                                                  

(Herman, Doubek, 2008, str. 47) 

 

4.2 Příznaky syndromu vyhoření 

Projevy tohoto syndromu nacházíme především v oblasti fyzické, emoční a psychické: 

 

 fyzické vyčerpání - málo energie, chronická únava, bolesti hlavně hlavy a zad, svalová 

tenze šíje a ramen, poruchy spánku, kolísání hmotnosti atd.,  

 

 emoční vyčerpaní - pocit bezmocnosti a beznaděje, marnost snaţení, to vše můţe 

vyústit aţ v deprese, úzkost, agresivita, niţší sebehodnocení, přecitlivělost, 

 

 psychické vyčerpání - negativní postoj vůči sobě i druhým lidem., odpor k práci, 

špatná komunikace s ostatními. podráţdění, nervozita. 

 

Zaměřím se na faktory, které přispívají k rozvoji syndromu vyhoření u zdravotních sester.  

 

Seřadila jsem je podle svého ţebříčku:  nedostatek personálu – hlavně niţšího  

a pomocného zdravotnického personálu, příliš mnoho pacientů, pohled na krev nebo tělesné 

výměšky, málo kladného hodnocení ze strany pacientů i jejich rodinných příslušníků, rutinní  

a někdy monotónní práce, zvýšený tlak na dokončení termínu, neţ je časově moţné, 

neschopnost dodrţet správný standard ošetřovatelské péče z důvodu vysokého pracovního 

zatíţení, nedostatek podpory ze strany nadřízených či nedostatek příleţitostí  k dalšímu 

vzdělávání, nedostatek financí na provoz, materiál a někdy i platy, kaţdodenní konfrontace 

s bolestí a utrpením, nezřídka i se smrtí. 

 

Syndromu vyhoření je moţné předejít. Nejúčinnějším prostředkem v boji proti vyhoření 

je podpora spolupracovníků a pozitivní vyrovnávací mechanismy - relaxace a řešení 

problému. Pokud se včas rozpozná, ţe dochází k vyhoření, můţe projevy a následky sníţit 

pečlivým plánováním, intervencemi a hodnocením osobního a personálního ţivota.   



 

Na závěr zařadím příznaky, kterými se liší stres od syndromu vyhoření.  

Stres:  

 únava,  

 úzkost, 

 náladovost, 

 nespokojenost, 

 nesoustředěnost, 

 svázanost, 

 pocity viny, 

 fyziologické poruchy. 

  

Syndrom vyhoření: 

 chronické vyčerpání, 

 podráţděnost, deprese, netrpělivost, 

 zapomnětlivost, roztěkanost, 

 znuděnost aţ cynismus, 

 nenaplněná potřeba společenského uznání, 

 psychosomatické problémy (Lemon 3, 1997). 



 

 

5 Stres a jeho vliv na zdraví 

 

Hned na začátku je nutno si poloţit otázku, zda je naše zdraví nějakým způsobem 

poškozováno při proţívání zátěţe.Odpověď je kladná, ale jen pokud zátěţ přesáhne limitující 

hranice našeho zvládání. Při překročení této hranice dochází k ovlivňování nejen psychiky, 

ale má neţádoucí vliv i na ostatní orgánové systémy našeho těla. 

Velmi výstiţně a přesně popsal tento vliv J. Křivohlavý ve své knize „Jak zvládat 

stres“ a já si ho dovolím přesně citovat. 

„Stres a jeho vliv na zdraví je dnes velmi často konzultovaná problematika. Dostane-li 

se organismus do stresu, můţe a nemusí onemocnět. Vše záleţí na schopnosti organismu 

adaptovat se na změněné podmínky vnějšího okolí. Pokud adaptace selţe, dochází  

k tzv. nemocem z adaptace nebo také civilizačním nemocem. Selhání adaptačního systému 

má za následek odblokování chorobného procesu. V souvislosti s vlivem stresu na organismus 

hovoříme téţ o psychosomatických onemocněních. Tato onemocnění vznikají působením 

souboru faktorů, které stojí u zrodu choroby spolu s vlivem psychiky (stísněnost, pocit 

ohroţení, obavy, strach). 

Dlouholetá šetření odhalila, ţe stres má své významné místo v patogenezi řady 

onemocnění. Patří mezi ně mimo jiné různé formy ischemické choroby srdeční, hypertenze, 

vředová choroba gastroduodena, tuberkulóza, alergie a další“. (Křivohlavý, J., 1994, str. 35) 

 

5.1 Vliv stresu na jednotlivé orgánové soustavy lidského těla 

„Ačkoliv se všeobecně uznává, ţe stres ovlivňuje zdraví, nejsou veškeré 

biopsychologické souvislosti stále ještě objasněny. Kupříkladu: proč člověk, který má špatné 

vztahy s nadřízeným, trpí bolestmi hlavy? Proč ţena, která se snaţí vyrovnat s pracovními  

i rodinnými poţadavky, kaţdé pondělní ráno trpí bolestmi ţaludku“? 

(Lyon, B.L, 2000,str. 3-23)  nebo (Lyon, B.L.: Stress, Coping, and Health. 2000: 3-23) 

 

5.1.1 Kardiovaskulární systém 

Vztah mezi stresem a nemocemi kardiovaskulárního systému patří mezi často 

diskutovaná témata. Prokázalo se, ţe choroby oběhového systému mají ke stresu velmi úzký 

vztah. 



 

V šedesátých letech minulého století byl vyvinut koncept o typu chování A. V široce 

pojaté prospektivní studii byla demonstrována vyšší prevalenci rizikových faktorů ischemické 

choroby srdeční u lidí typu A. Faktory jako je zvýšená hladina cholesterolu v krevním séru, 

zvýšené betalipoproteiny, zvýšená sráţlivost krve a zvýšená denní sekrece norepinefrinu. Typ 

A byl charakterizován jako chování vyznačující se velkou aţ přehnanou ctiţádostí, 

soutěţivostí, průbojností, agresivitou a pocity neustálého nedostatku času. 

Stres má také velký vliv na vysoký tlak - hypertenzi. Při působení silného stresoru, 

dochází k přechodnému zvýšení krevního tlaku. Pokud stresová reakce trvá delší dobu  

a probíhá často, hypertenze se stává fixovanou a má neblahé důsledky na cévní systém.    

                                                                                                                       

5.1.2 Gastrointestinální systém  

Při trvání silného stresového faktoru dochází ke stresové reakci, která se můţe projevit 

příznaky na GITu - zaţívacím traktu. Patří mezi ně nechutenství, nauzea, zvracení, průjem, 

zácpa a jiné. 

Za typicky stresovou nemoc se pokládala vředová choroba gastroduodena. Na vzniku 

této nemoci má ale největší podíl mikroorganismus zvaný Helikobakter pylori, jak prokazují 

nejnovější poznatky. Nejde tak o stresovou nemoc, nýbrţ o onemocnění infekční.  

Stres se velmi významně uplatňuje jako spouštěč u onemocnění nazývaného dráţdivý 

tračník, které se projevuje např. častými průjmy. Má ale svůj vliv na vznik, a hlavně průběh, 

řady zánětlivých onemocnění zaţívacího traktu. Uplatňuje se např. u vředového zánětu 

tlustého střeva – kolitis ulceróza. 

 

5.1.3 Dýchací systém 

Dýchání a jeho charakteristika - frekvence, hloubka, pravidelnost - patří mezi 

symptomy právě probíhající stresové reakce. Objevuje se bolest na hrudi, zrychlené dýchání, 

pocit nemoţnosti se nadechnout. 

Tělo se připravuje na stresovou reakci, boj nebo útěk, a jedinec začíná rychleji 

a povrchněji dýchat. Dochází k vdechování zvýšeného mnoţství kyslíku a  vydechování 

zvýšeného mnoţství oxidu uhličitého. Vzhledem k tomu, ţe působící stres je většinou 

psychického původu, nemůţe organismus reagovat bojem či útěkem, a proto nadměrné 

mnoţství kyslíku nelze zpracovat. Výsledkem je porucha  acidobazické rovnováhy, která  



 

se projeví utlumením dýchacího centra v prodlouţené míše a následným pocitem dechové 

nedostatečnosti. 

Ve spojení se stresem se často hovoří o astma bronchiale. Toto onemocnění vzniká 

sice na alergickém podkladě, ale stresové vlivy astma zhoršují a vyvolávají další záchvaty 

výdechové dušnosti. Jako stresory se tady uplatňují především psychosociální faktory  

např. konflikty v mezilidských vztazích.  

 

5.1.4 Genitourinální systém 

Jedním z projevů dlouhodobého přetěţování ţen a dívek je porucha menstruačního 

cyklu ve smyslu vynechání menstruace (amenorea) nebo bolestivé menstruace (dysmenorea). 

Tato porucha postihuje především mladé dívky, které podstupují náročný intenzivní trénink, 

ale můţe se projevit u ţen různého věku. Při sníţení zátěţe se menstruace obvykle upraví. 

Příčina těchto potíţí je přirozená. Tělo se tak brání moţnému těhotenství u přetěţované ţeny, 

neboť případné těhotenství by bylo další zátěţí. Coţ by mohlo být nebezpečné pro ni i plod. 

Impotence u muţů je dalším jevem souvisejícím se stresem.  

U obou pohlaví můţe dojít i ke sníţení sexuální touhy. Problém sám o sobě vede  

k nabalování dalších stresů a k výrazným pocitům méněcennosti. Vytváří se uzavřený bludný 

kruh,  

Stres se projevuje také na vylučovacím systému. Jde mimo jiné o časté nucení 

na močení (polakisurie), a to zejména v období akutního stresu. Později můţe docházet 

k opačnému jevu -  poruchám vylučování moči v důsledku neakceptování nutkání na močení. 

 

5.1.5 Pohybový systém 

Při déletrvajícím trvání stresu můţe dojít k problémům na pohybovém ústrojí. 

Dlouhodobé napětí a ztuhlost jednotlivých svalových skupin vede k bolestem v různých 

částech těla. Typické jsou bolesti v krční oblasti a dolní části páteře. V důsledku postiţení 

krční páteře vznikají úporné bolesti hlavy, které začínají právě v této oblasti a rozšiřují  

se dopředu k čelu a k temeni hlavy. 

Někdy se setkáváme s názory, ţe dlouho působící stres má vliv na vznik a průběh 

revmatických zánětů kloubů, kolagenóz a jiných onemocnění. 



 

 

5.1.6 Imunitní systém 

Organismus člověka, na kterého je delší dobu kladena vyšší zátěţ, má niţší 

obranyschopnost. Je proto dokázáno, ţe řada onemocnění (jako např. chřipka) vzniká 

po nadměrné námaze nebo vyčerpání.  

Někteří lékaři hovoří o vztahu mezi stresem a nádorovými chorobami. Domnívají se, 

ţe duševní stav nemocných s nádorovým onemocněním ovlivňuje vznik i průběh těchto 

onemocnění. Přímé důkazy, potvrzující tento vztah, však zatím nebyly validně 

dokumentovány (Dostálová, 2007). 



 

 

6 Reakce na psychickou zátěž 

 

Stres vznikne, kdyţ se lidé setkají s událostmi, které vnímají jako ohroţení svého 

tělesného nebo duševního blaha. Tyto události se obvykle nazývají stresory a reakce lidí na ně 

jako stresové reakce (Herman, E., Doubek, P. 2008).                     

                                                                                                                                                                  

Cílem je připravit organismus k „boji“ nebo „útěku“. Proto je také stres často nazýván 

poplachovou reakcí organismu. Ta je pro ţivot a přeţití velmi důleţitá. Pokud tento stav trvá 

dlouho, můţe vést k psychickým nebo psychosomatickým onemocněním. 

Organismus reaguje na nepříznivé podmínky ve dvou fázích. Tvoří je poplachová 

reakce a všeobecný adaptační syndrom. 

 

Poplachová reakce - působení stresoru vyvolá vyplavení adrenalinu a noradrenalinu, 

tzn., ţe je aktivován sympatikus. Ten způsobí uvolnění energie ve formě cukrů, tuků a škrobů 

ze zásob do krve. Energie se společně s kyslíkem dostává do tkání a orgánů,  které jsou při 

obraně anebo útoku nejdůleţitější. Mezi ně patří zejména mozek, srdce, plíce a v neposlední 

řadě také kosterní svaly. Naopak ostatní tkáně, které nejsou pro stresovou situaci 

bezprostředně potřebné, mají přísun energie omezen. 

 

Všeobecný adaptační syndrom - nastává v případě, kdy na organismus stále působí 

stresor. Cílem je vytvořit si ochranu pro překonání nepříznivých okolností. V této fázi dochází 

k aktivaci především parasympatiku, z hypofýzy se uvolňuje adrenokortikotropní hormon, 

jenţ stimuluje kůru nadledvin. Ta poté produkuje kortizol a kortizon, ti mobilizují další 

energii. Pokud je jejich hladina v krvi dostatečná, dochází zpětnou vazbou k zastavení 

stresové reakce, která můţe postupně odeznít. 

Pokud stresová reakce probíhá v organismu příliš dlouho a často, dochází ke zbytnění 

kůry nadledvin, coţ má za následek nadměrnou produkci kortizolu a kortizonu. Hypotalamus 

sníţeně reaguje na zpětnou vazbu a stresová reakce není zastavena. (Dostálová, J., 2007) 



 

 

6.1 Příznaky stresové reakce 

Příznaky stresu můţeme dělit z několika hledisek.  

Psycholog uvádí, ţe člověk ve stresu proţívá obavy a strach, cítí beznaděj a bezmoc, 

trápí ho noční můry. Zaměřuje se tedy především na negativní emoce.  

Další pohled na stresovou reakci sleduje známky nadměrné aktivace sympatiku, 

hodnotí fyziologické funkce (hloubka a frekvence dechu, puls,..) a různé tělesné příznaky.  

Jiný pohled zkoumá společenský dopad stresové reakce. Všímá si chování a jednání 

jedince, mezilidských vztahů, agresivity v komunikaci apod. (Dostálová, J., 2007). 

 

V oddílech své práce rozdělím reakce na psychologické a fyziologické. 

 

6.2 Psychologická reakce 

Existují některé typy událostí, jeţ většina lidí můţe proţívat jako stresové. Jedním 

z nejvýznamnějších rysů proţívání stresu je silný vliv psychických faktorů. Lidé však 

vykazují ve svých reakcích na stresory značné individuální rozdíly (co je pro jednoho člověka 

normální, můţe být pro druhého uţ stresové). Vystavení stresu pak vede k negativním 

psychologickým reakcím, například úzkosti, apatie aţ k projevům deprese. Můţe také dávat 

podnět ke vzniku lehké nebo těţké psychické či tělesné nemoci.. Někteří lidé při setkání  

se stresovou situací začnou trpět s psychickými nebo tělesnými potíţemi. A jiní lidé nejenţe 

netrpí ţádnými potíţemi, ale taková situace je pro ně dokonce výzvou. Je pro ně motivující, 

aby se snaţili dosáhnout svých daných cílů.  

 

Jen stručně popíšu výše zmíněné  negativní reakce: 

 úzkost - reakce, která se objevuje nejvíc při stresující události. Rozumíme se tím 

nepříjemná emoce, charakterizovaná  takovými pojmy jako jsou – starost, obava, 

napětí a strach, kterou občas proţívají všichni lidé 

 apatie - při této reakci se jedinec uzavře sám do sebe, nekomunikuje,  

 deprese -  pokud stresové podmínky trvají a člověk je nezvládá, podléhá depresi                                                              

(Herman, E., Doubek, P. 2008). 

 



 

6.3 Fyziologická reakce 

Únava - vzniká nepřetrţitou činností a projevuje se postupným ubýváním výkonnosti. 

Můţe nás postihnout doma, v práci, cestou. Preventivně proti únavě působí vhodné rozloţení 

úkolů v čase, snaţíme se vyhnout časové tísni, ale také přemíře času. Ochablost podobná 

únavě můţe vzniknout i při nedostatku úkolů po delší dobu. V horším případě vzniká pasivita 

aţ apatie. Toto nebezpečí hrozí dlouhodobě nemocným či nezaměstnaným (více neţ  

6 měsíců), nebo důchodcům. 

 

Denní rytmus - je třeba si uvědomit, ţe úroveň bdělosti ovlivňuje téţ denní rytmus, 

který můţeme rozlišit na více typů. Ranní rytmici mají maximum svěţesti, dobré nálady  

a chuti do práce dopoledne, večerní rytmici naopak večer. Dále jsou lidé situativně kolísající, 

u kterých chuť do práce nezávisí na denní době, ale na subjektivních vlivech. Také jsou lidé 

non-rytmici, kteří mají výkonnost rovnoměrně rozloţenou (Hoskovec J., 2002). 



 

 

7 Důsledky nadměrného stresu 

 

Je nutné si uvědomit, ţe jakákoliv zátěţ jedince, vyvolává reakce, které se projeví 

v různých oblastech ţivota člověka. 

 

7.1 Důsledky 

Důsledky nadměrného stresu můţeme u jednotlivce pozorovat v několika oblastech: 

 

Duševní obtíţe - neklid, strach, úzkost, roztěkanost, poruchy soustředění a paměti, 

nerozhodnost, únava, poruchy spánku, výkyvy nálady, podráţděnost, deprese, apatie, 

zhoršená sebekritičnost, zhoršení kontaktu s realitou, útěk do snění. 

 

Tělesné obtíţe - svalové tenze, trávicí obtíţe: nechutenství nebo přejídání, bolesti břicha, 

plynatost, časté nucení na močení, sevřené hrdlo, menstruační poruchy, bolesti hlavy, potíţe 

s páteří, bušení srdce, různé tělesné bolesti bez zjevné příčiny, hypertenze a vyšší riziko 

jiných srdečních onemocnění, diabetu, oslabení imunitního systému, problémy v sexuální 

oblasti, nemoci pohybového systému. S tím je spojena i vyšší spotřeba cigaret, alkoholu  

a léků, vyšší riziko úrazů (např. dopravní nehody, pracovní úrazy). 

 

Rodinný ţivot - nedostatek času na druhé, neschopnost projevu sympatii a účasti, 

nedostatečná komunikace, skrytá nebo zjevná napětí v rodině, odcizení manţelů, partner  

se cítí zanedbáván, přehlíţen a osamělý, pocity méněcennosti u partnera, vyšší riziko rozvodů, 

vzájemné povrchní vztahy bez citové hloubky, frustrace, zanedbávání dětí a neřešení jejich 

problémů, nejstarší děti jsou často nuceny přebírat role dospělých, coţ nese rizika pro jejich 

duševní zdraví a další vývoj. 

 

Pracovní oblast - problémy při týmové práci, tendence manipulovat, vytváření zbytečné 

práce, postupný pokles výkonnosti a energie, ztráta sebedůvěry, apatie, později zanedbávání 

povinnosti aţ přechod do syndromu vyhoření (Herman, E., Doubek, 2008). 

 

 



 

 

8 Zvládání zátěže 

 

K základním dovednostem kaţdého člověka patří přizpůsobení se okolnostem, které 

na něj působí. Nazýváme to adaptací. 

  

8.1 Adaptace 

Adaptace je tedy schopnost organismů se přizpůsobovat novým a neobvyklým 

změnám vnějšího prostředí. Jde o hledání a nalezení vhodných způsobů zvládání úkolů.  

Pro něj má člověk k dispozici ať uţ vrozené nebo získané (naučené) způsoby řešení (Honzák, 

R. et al., 2006). 

 

„Jedno ze současných pojetí vlivu stresu na naše zdraví hovoří o tom, ţe stres působí 

jako startér či spouštěč téměř kaţdé nemoci. Přitom termínem spouštěč se rozumí něco 

obdobného tomu, s čím se setkáváme u pušky či revolveru, stlačení páčky, které uvede v chod 

výbuch v hlavni.   

Motivace našich snah ţít zdravě je však sloţitější, neţ jen bát se onemocnět. Záleţí  

na našem postoji k ţivotu, na tom, oč nám v ţivotě jde, na celém našem ţivotním 

nasměrování“. (Křivohlavý, 2010, str. 26 – 27) 

  

Ještě na jeden termín je potřeba upozornit. A to pojem, bez něhoţ by naše pojednání  

o stresu nebylo úplné. Je to zvládání stresu. Cizím slovem coping. 

 

8.2 Coping 

Znamená řešení nových ţivotních situací, pro které nemá jedinec k dispozici 

potřebné způsoby zvládání (Honzák, R. et al., 2006). Tím se liší coping od adaptace. 

 

„Jde o to, co děláme, jak se chováme, jak jednáme. Pro kterou činnost se rozhodneme 

a jak postupujeme, kdyţ se dostaneme do stresové situace.  

Cíle tohoto zvládání mohou být různé. Můţe nám jít o to, sníţit úroveň toho, co nás 

zatěţuje. Můţe nám jít o to, zachovat si emocionální klid a duševní rovnováhu (nedat  

se situací uvést do stavu zoufalství a beznaděje). Zachovat si tvář a pozitivní obraz sama sebe 



 

(nedopustit osobnostní regres). Můţeme se snaţit zlepší podmínky, za nichţ by bylo moţno 

se po záţitku stresu regenerovat,. Můţe nám jít o to odpočinout si (relaxovat) apod“.                                                                                       

(Křivohlavý, 2010, str. 26 – 27) 

 

8.3 Které postupy – strategie zvládání stresu je možné použít: 

Abychom dokázali efektivně čelit stresu, je nutné si uvědomit, co ho vlastně vyvolává. 

Pokud si definujeme příčinu, hledáme určitou strategii zvládání. Ta nám pomůţe vše 

zvládnout bez toho, aby došlo k poškození organismu působením zátěţe. 

Mohou to být tyto postupy: 

 plánovat hledání řešení daného problému 

 uklidňování rozrušených emocí (aktivní obrana – defenziva) 

 utkat se s těţkou situací (útok, konfrontace, ofenzíva tváří v tvář stresoru) 

 distancování se od stresové situace (zachování stoického postoje k situaci) 

 hledání pozitivních stránek nastálé situace 

 hledání sociální podpory (pomoci u druhých lidí, rodiny, přátel apod.) 

 přijetí osobní odpovědnosti za nastalou situaci  

 snaha vyhnout se stresové situaci (utéci z dané situace) apod.  

 

Vedle takových to strategií existují i velice konkrétní techniky zvládání stresových 

situací. Příkladem je vyuţití různých forem relaxace, imaginace, meditace, vyuţití metod 

biologické zpětné vazby (biofeedback) apod. (Křivohlavý, 2010, str. 27 – 28)        

 

 

V podkapitole 1.2 jsem se zmínila o teoriích stresu. V následující tabulce je stručný 

přehled těchto vědeckých názorů, pojetí stresu a zvládání zátěţ i o zdravotních důsledcích 

stresu. 



 

 

8.4 Stres, zvládání zátěže a zdravotní důsledky stresu podle jednotlivých 

teorií stresu 

Tabulka 1 Různá teoretická pojetí stresu (převzato z Lyon, B.L, 2000,str. 3-23) 

 

Vědecký názor 

a jeho představitelé 

 

Pojetí stresu 

v dané teorii 

 

Pojetí zvládání zátěţe 

v dané teorii 

 

Zdravotní důsledky stresu 

podle dané teorie 

Stres jako reakce 

organismu (Selye, 

1956, 1983) 

Stres je nespecifická 

reakce na jakýkoli 

škodlivý stimul. 

Fyziologická reakce na 

škodlivý stimul je vţdy táţ 

– GAS všeobecný 

adaptační syndrom. 

O zvládání zátěţe jako 

procesu se výslovně 

neuvaţuje. Selye pouţívá 

výraz „stádium 

rezistence“. Účelem je 

vzdorovat nebezpečí. 

Pojem „stádium 

rezistence“ je součástí 

GAS. 

Základním předpokladem je, 

ţe kaţdá osoba se rodí 

s limitovanou kapacitou 

energie. Kaţdé střetnutí se 

stresorem ztenčuje zásoby 

energie, které nemohou být 

obnovovány. Předpokládá 

se, ţe stres je příčinou 

„opotřebování a rozvracení 

organismu“, coţ můţe 

vyústit v různá onemocnění 

v závislosti na genetických 

faktorech. 

Stres jako stimuls 

(Holmes, Rahe, 1967) 

Výraz stres je synonymem 

pro „ţivotní událost“. 

Ţivotní stres je „stres“, 

který vyţaduje adaptační 

úsilí. 

Zvládání zátěţe není 

definováno. 

Postupné hromadění ztrát 

vznikajících adaptačním 

úsilím (pod přesáhne určitou 

mez) činí jedince citlivějším, 

zranitelnějším vůči 

somatickému nebo 

duševnímu onemocnění 

(operacionalizovaného jako 

nemoc) během jednoho 

roku. 

Stres jako transakce 

(Lazarus, 1966, 

Lazarus a Folkmanová, 

1984) 

Výraz stres je souhrnným 

označením pro komplexní 

sérii subjektivní jevů, 

včetně kognitivního 

hodnocení (hrozba, 

nebezpečí, výzva), 

stresových emocí, 

zvládacích strategií a 

přehodnocení.  

Jedinec proţívá stres, kdyţ 

poţadavky určité situace 

výrazně zatěţují nebo 

přesahují zdroje daného 

jedince a současně jedinec 

očekává, ţe mu hrozí 

nebezpečí či ztráta. 

Zvládání zátěţe je 

definováno jako jedincovo 

úsilí sníţit vnímané 

nebezpečí nebo snaha 

zmírnit emoce vyvolané 

stresem (zvládání 

zaměřené na problém, 

zvládání zaměřené na 

emoce). 

Adaptační zdravotní 

důsledky bávají rozdělovány 

na krátkodobé a dlouhodobé. 

Krátkodobé důsledky 

zahrnují sociální fungování 

ve specifických situacích, 

morální chování, během 

pozitivních a negativních 

emocí vyvolaných stresorem 

a somatické zdraví 

projevující se symptomy, jeţ 

byly navozeny stresovou  

situací. 

Dlouhodobé důsledky 

zahrnují sociální fungování, 

morálku a somatické zdraví. 

Jak krátkodobé, tak 

dlouhodobé důsledky jsou 

provázeny výkonovými, 

emočními a fyziologickými 

projevy. 



 

9 Prevence stresu 

 

Lidé mohou sami sebe z větší části chránit před nadměrnou stresovou zátěţí  

a rozvojem syndromu vyhoření. Budou-li dodrţovat následující pravidla prevence stresu  

a doporučení pro duševní hygienu. 

 

9.1 Druhy prevence – samotný jedinec: 

Kaţdý zdravotník ví, ţe prevence je mnohem levnější neţ léčba. Několik doporučení, 

která mohou pomoci.  

V oblasti pracovní: kladný postoj k sobě samému – naučit se mít ráda sama sebe  

a akceptovat své chyby, nikdo přece není dokonalý. Vytváření a udrţování kvalitních 

mezilidských vztahů – mít přátelé i mimo svou profesi. Práce s podstatnými informacemi – 

zaměřit se na podstatu problému a neplýtvat zbytečně svými silami. Zvládnutí potřebných 

pracovních dovedností. Dobrá a jasná komunikace v rámci pracovního týmu – sem patří 

komunikační dovednosti, kterým se dá naučit, a tím předcházet nedorozumění. Umět 

zvládnout negativní emoce. Dobrá pracovní doba pomáhá předcházet profesionálnímu stresu 

a syndromu vyhoření, 

 

V soukromí: vést co nejpevnější hranici mezi zaměstnáním a soukromím – pro mnohé 

jedince to je těţké, ale nezbytné pro prevenci. Pozitivní vnímání sebe sama na tělesné  

a duševní úrovni – nepodceňovat se. Mít na sebe reálné nároky a dávat si dosaţitelné cíle – 

nereálnost cílů vede k psychickému tlaku a následné frustraci či depresi, aţ syndromu 

vyhoření. Věnovat se zájmům a zálibám, které nesouvisejí s profesí. Vhodně projevovat 

emoce a humor. 

 

V oblasti ţivotosprávy: sníţení spotřeby alkoholu, tabáku a kofeinu – ještě lepší 

variantou je úplná eliminace těchto „berliček“. Přiměřené a vhodné tělesné cvičení – zvyšuje 

hladinu tzv. „hormonu štěstí“. Uvědomit si hranici samoléčení a včas vyhledat odbornou 

pomoc – nesnaţit se vše zvládnout vlastními silami, ale umět si o pomoc říci a vyuţít  

ji k svému prospěchu. Optimalizovat svůj ţivotní styl. Zvládnutí a uţívání relaxačních technik 

(Herman, E., Doubek, P.,2008). 



 

9.2 Druhy prevence – zaměstnavatel: 

V primární prevenci stresu by se měli angaţovat i zaměstnavatelé. Bylo zjištěno,  

ţe aţ 70 % pracovní neschopnosti je zapříčiněno nemocemi, které mají souvislost se stresem.  

 

9.2.1 Faktory, kterými lze snižovat stresovou zátěž na pracovišti, jsou: 

Analýza specifických stresových faktorů - identifikací a snaha o odstranění stresorů, 

lze tak podstatně ovlivnit pracovní prostředí a zlepšit podmínky pro vlastní výkon jednotlivce 

i skupiny. 

Podpora odborných kontaktů – moţnost získávání nových poznatků a informací 

z jiných pracovišť s moţností je efektivně vyuţít na svém působišti. 

Přiměřená míra odpovědnosti a pravomoci zaměstnance - posiluje se tím vzájemná 

důvěra. 

Efektivní komunikace vedoucích pracovníků s podřízenými – nejednat z pozice síly  

a brát ohled na názory druhých. 

Finanční ohodnocení a morální ohodnocení - umět také pochválit. 

Podpora rekreačních a sportovních akcí v mimopracovní době. 

Zprostředkování potřebné formy pomoci - konzultace u psychologa a jiné                                                                                          

(Herman, E., Doubek, P.,2008). 



 

 

10 Duševní hygiena 

 

„Má-li zdravotní sestra dobře pracovat – má-li pečovat o pacienty a být jim mimo jiné i 

povzbuzující sociální oporou, pak je zapotřebí, aby byla i ona sama v dobrém stavu“.                                                                                                                                                                                                                                                                                              

(Křivohlavý, Pečenková, 2004, str. 9) 

 

10.1 Dopřejme si spánek              

„Smyslem spánku je regenerace tělesných a duševních sil. Rytmus organických funkcí 

souvisejících s bdělým a spánkovým stavem má u někoho větší, u jiného menší setrvačnost. 

V závislosti na tom vznikají nesnáze lidem, kteří střídají pracovní reţim, denní a noční 

směny, zejména v kratších intervalech. 

Při práci v nočních směnách trvá nějakou dobu, alespoň tři a šest dní nebo i více, neţ 

dojde k synchronizaci fyziologických cyklů s poţadavky noční práce. Pokud jsou noční 

směny nezbytné, měly by se střídat v co nejdelších intervalech. 

Lidé mají individuálně různou potřebu spánku, které by měli vyhovět. K uspokojení 

potřeby spánku stačí někdy i kratší, ale nerušený spánek. Před mimořádným výkonem  

je dobré si přispat. Spánkový dluh, který vzniká při nedostatku spánku, lze vyrovnat 

dospáním, například o víkendu“. (Hoskovec, 2002, str. 81) 

 

10.2 Účinné metody pro naše osvěžení 

„Zázračná formule“, které mají vést k okamţité regeneraci sil, by se měly brát 

s rezervou. Nicméně existují ověřené metody relaxace a aktivace, které jsou účinné. 

 

Hathajóga 

-jako metoda vyuţívající dýchání a pomalých pohybů k dosaţení tělesné a duševní 

kultury je zaloţena na poznání vzájemného vlivu tělesných a duševních stavů. Učí,  

jak ovládat tělo, představy, city a myšlení s cílem dosáhnout nebo udrţet zdraví  

a vyrovnanost. 

 

 

 



 

Autogenní trénink 

Princip autogenního tréninku spočívá v tom, ţe se dosahuje pomocí představ tepla  

a tíţe nejprve v končetinách a postupně v celém těle hluboké relaxace. Po krátkém setrvání 

v relaxovaném stavu se vracíme čilým cvikem paţí do stavu svěţesti. Celou tuto metodu 

nejlépe popsal J. H. Schultz ve své knize „Das Autogene Training“. Cvičební sešit vyšel 

v roce 2000 ve 23. vydání. Stuttgart, Tyjeme Verlag. Českou videokazetu připravil  

K. Vojáček pod názvem „Škola hrou“, Dobřichovice, 1994. 

 

Feldenkraisova metoda 

Jedná se o tělesná cvičení, která mají vést k poznání vlastních pohybových moţností  

a mají překonat pohybové stereotypy. Naučíme se lépe koordinovat své pohyby, vyloučit 

napětí a plýtvání energií, objevit správné a účinné pohyby. Tato metoda sleduje dlouhodobý 

cíl dobré kondice a zdůrazňuje radost z pohybu. Cviky nejsou tělesně náročné. (Feldenkrais, 

M.: Feldenkraisova metoda. Praha, Pragma 1996, přel. V. Zdraţila.) 

 

Přiměřený aktivní odpočinek 

Tělu i mysli máme dopřát odpočinek, ale vyvarujeme se zpohodlnění. Proti 

chronickému stresu je vhodné věnovat se 3-4x týdně pohybu asi po 30 minutách, sviţné 

chůzi, sportu. Abychom déle vydrţeli při našem odhodlání sportovat, můţeme při plánování 

sportovních aktivit zapojit své partnery, děti, spolupracovníky, přátele. Co pro jednoho  

je sport, to je pro jiného tvořivá činnost, práce, koníček“.(Hoskovec, 2002, str. 81 – 83) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empirická část 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 Cíle výzkumu 

 

 Cílem empirické části je zjistit, zda vzniká a jak působí stres u vybraných 

zdravotnických pracovníků – v tomto případě u sester pracujících na dětských lůţkových 

odděleních různého typu.  

 

Stanovila jsem tyto cíle: 

1. Určit, zda vzniká stres u sester dětských oddělení a jaká  je reakce na něj. 

2. Stanovit základní stresogenní faktory na dětských lůţkových odděleních FN. 

3. Zjistit negativní působení práce s nemocnými dětmi na fyzickou a psychickou stránku 

sester. 

4. Pouţívání relaxačních technik nebo jiných způsobu odreagování či relaxace. 

 

Při stanovení hypotéz ve své práci jsem se zaměřila: 

1. Proţívání stresu - porovnání sester matek a bezdětných sester. Předpokládám,  

ţe proţívání je větší u sester, které mají vlastní děti. 

2. Souvislost stresu s věkem sester - rozdíly dle věku. Předpokládám,  

ţe se stoupajícím věkem je proţívání stresu větší. 

3. Zaměření podle závaţnosti zdravotního stavu nemocných dětí. Předpokládám, ţe větší 

stres je na odděleních intenzivní péče ( JIP a intermediár) neţ na standardních 

odděleních.  

4. Rozdíl v klimatu na pracovišti – spokojenost a nespokojenost sester. Předpokládám,  

ţe příznivé klima vede k větší spokojenosti sester.  

5. Způsobuje-li stres somatické potíţe u sester. Předpokládám, ţe sestry, které proţívají 

na pracovišti větší stres, mají větší somatické obtíţe. 

 

11.1 Charakteristika základních pojmů použitých v empirické části práce 

Stresem budeme v této práci rozumět v souladu s Lazarusovou koncepcí stresu jako transakce 

výsledek vzájemného působení, které se odehrává mezi jedincem a jeho prostředím. Stres  

je tedy jev subjektivně vnímaný, proţívaný a hodnocený jedincem v daných podmínkách. 

Sestrou zde rozumíme zdravotní nebo dětskou sestru pečující o děti (všech věkových skupin 

a různých diagnóz) na dětských lůţkových odděleních různého typu. 



 

Matkou v této práci rozumíme sestry, které mají svoje vlastní potomky. 

Dětmi rozumíme vlastní potomky sester, které pracují na dětských lůţkových odděleních. 

Intenzívní péčí rozumíme oddělení JIP a intermediár, kde poskytována ošetřovatelská péče 

nemocným dětem na nejvyšší úrovni vzhledem k jejich zdravotnímu stavu 

Standardní péčí rozumíme poskytování ošetřovatelské péče nemocným dětem na standardní 

odděleních, které jiţ nevyţadují intenzivní léčbu. 

Klima na pracovišti rozumíme dlouhodobé sociálně psychologické jevy, které jsou 

charakterizovány např. spokojeností sester, kvalitou spolupráce sester s lékaři, jinými sestrami 

a ostatním zdravotnickým personálem, subjektivně hodnocenou náročností práce, kvalitou 

komunikace s rodiči a jinými zdravotníky apod. 

Tělesnými obtíţemi budeme rozumět bolesti hlavy a zad, ţaludeční obtíţe, vysoký krevní 

tlak, poruchy nálady, únavu, vyčerpanost apod. 

Relaxačními technikami budeme v této práci rozumět  všechny způsoby, které sestry 

pouţívají na zmírnění stresu. 



 

 

12 Zkoumaná oddělení 

 

12.1 Charakteristika vybraných dětských oddělění 

 

Pro dotazníkové šetření byla vybrána tato lůţková oddělení z různých klinik FN 

Hradec Králové: 

 dětská klinika – JIP pro novorozence , JIP pro větší děti, intermediár, oddělení 

nedonošených dětí, kojenců, větších dětí 2. patro, 

 klinika ORL – standardní odd., 

 klinika NCH – standardní odd., 

 klinika infekční – standardní odd. 

 

 

12.1.1 JIP pro novorozence 

Jsou zde hospitalizované děti s nízkou porodní hmotností od 24. gestačního týdne,  

a to z Hradce Králové a také ze spádové oblasti. Spádovou oblast představuje region 

Východní Čechy. Tito nezralí novorozenci jsou přepravováni na JIP v převozním inkubátoru 

sanitním vozem. Jednotka má k dispozici celkem 10 aţ 12 inkubátorů a pracuje tady 25 sester.  

Poskytují neodkladnou resuscitační, intenzivní, specializovanou péči pro donošené  

a nedonošené novorozence včetně novorozenců nejniţších váhových kategorií.  

Nejčastější diagnóza je: nezralost dítěte, syndrom dechové tísně, děti s vrozenou 

vývojovou vadou nebo genetickou vadou. Dále děti s normální porodní hmotností, u kterých 

došlo ke zhoršení zdravotního stavu po porodu nebo byly kříšené po porodu a vyţadují 

intenzívní stupeň lékařské a ošetřovatelské péče, eventuálně operační zákrok. Také jsou tady 

hospitalizovaní novorozenci s vrozenou srdeční vadou, které po zajištění a diagnostickém 

vyšetření jsou v urgentních případech převáţeni do Motola na dětskou kardiochirurgii. 

Mohou zde být přijímány i matky jako doprovod dítěte, ty však mají zajištěno 

ubytování na odděleních matek, které je součástí dětské kliniky. Pokud nejsou přijaté, mohou 

matky být po celý den s dítětem na JIP a na noc odchází domů.  

Návštěvy jsou zde omezeny, mohou pouze rodiče a většinou po domluvě s lékařem. 



 

12.1.2 JIP pro větší děti 

Jde o jednotku intenzivní a resuscitační péče pro děti, a to od novorozeneckého věku  

aţ do 19 let..Zejména je to péče o kriticky nemocné děti z královéhradeckého a pardubického 

kraje a ve spolupráci s dětským traumacentrem pro děti z libereckého kraje. Jednotka má 

k dispozici 8 lůţek pro intenzivní péči a pracuje zde 17 sester. 

Děti jsou přijímány s velkou škálou  diagnóz – interní nebo chirurgické povahy.  

Také tady mohou být přijímány matky jako doprovod dítěte, ty však mají zajištěno 

ubytování na odděleních matek, které je součástí dětské kliniky. Pokud nejsou přijaté, mohou 

matky být po celý den s dítětem na JIP a na noc odchází domů.  

Návštěvy jsou povoleny kdykoliv nebo po dohodě s lékařem, který povolí návštěvu 

dle aktuálního zdravotního stavu dítěte. 

 

12.1.3 Intermediár 

Je to lůţkové oddělení s niţším stupněm intenzivní péče pro novorozence ve věku  

27. aţ do 39. gestačního týdne, kteří jiţ nejsou v přímém ohroţení ţivota, ale ještě stále 

vyţadují zvýšenou lékařskou a ošetřovatelskou péči. K dispozici pro děti je 10 lůţek a péči 

zajišťuje 12 sester.  

Nejčastěji jsou hospitalizováni novorozenci nedonošení s nízkou porodní hmotností, 

donošení novorozenci z vícečetného těhotenství, kteří také mají nízkou porodní hmotnost. 

Také zde jsou přijímány matky jako doprovod dítěte, ale ubytování mají zajištěno  

na odděleních matek, které je součástí dětské kliniky. Pokud nejsou přijaté, mohou opět 

matky být po celý den s dítětem na JIP a na noc odchází domů.  

Návštěvy jsou zde omezeny, mohou pouze rodiče a většinou po domluvě s lékařem. 

 

12.1.4 Oddělení nedonošených dětí 

Pro zmíněné oddělení je charakteristické přijímání novorozených dětí s nízkou porodní 

hmotností. Také se sem překládají miminka z JIP pro novorozence a oddělení intermediár, 

která jiţ nevyţadují intenzivní péči. Pokud dosáhnout předepsané hmotnosti nebo 36. a více 

gestačních týdnů, jsou propuštěni do domácí péče nebo na jiné dětské oddělení dle stavu 

dítěte. Pro potřebu dětí je k dispozici 25 lůţek a péči poskytuje 14 sester. 

 Z diagnóz jsou časté tyto. nezralost, syndrom dechové tísně, asfyktický 

syndrom, genetické nebo vrozené vývojové vady.   



 

Děti jsou hospitalizovány společně s matkami, které se pod dohledem sester učí 

pečovat o své děti.   

Návštěvy jsou povoleny pouze rodičům a v době od 7  do 19 hodin. 

 

12.1.5 Oddělení kojenců 

Patří mezi standardní lůţková oddělení dětské kliniky. Na oddělení je celkem 16 lůţek 

a pracuje zde 13 sestřiček. Je zde poskytována zdravotní péče dětem od narození  

aţ do  batolecího věku, neboť v rámci reorganizace péče o děti bylo zrušeno oddělení batolat. 

Proto jsou tady hospitalizované i děti starší - do 2 let. 

Diagnóz, pro které jsou děti přijímány, jsou velmi rozmanité: interní, chirurgické, 

neurologické i neurochirurgické povahy. 

 Mohou být přijímány i s matkami, které se tady aktivně účastní celodenní péče  

o své nemocné děti. Mají zde 6 rooming pokojů (maminky společně s dítětem na jednom 

pokoji) a další lůţka pro matky jsou opět na oddělení matek na dětské klinice. Maminky  

se zacvičují například v rehabilitační péči, inhalační technice.  

Návštěvy jsou povoleny kaţdý den neomezeně, nejen rodiče, ale i jiní příbuzní. 

Omezení je pouze v počtu , k lůţku přichází maximálně ve dvou. 

 

12.1.6 Oddělení větších dětí - 2. patro 

Na tomto lůţkovém oddělení jsou hospitalizovány děti od batolecího věku (asi 2 let) 

aţ do 18 let (eventuálně 19 let). Ani zde nevyţadují jiţ intenzivní stupeň péče, jedná se tedy 

také o standardní oddělení. Počet lůţek je 16 a sester je 10. 

Jsou zde přijímány děti k různým vyšetřením (např. spirometrie, biopsie ledvin apod)  

a k léčbě například s onemocněním močového systému, gastrointestinálního traktu,  

dýchacích cest, s koţními problémy, nebo s diabetes mellitus. Děti s onkologickým  

nebo hematologickým onemocněním jsou hospitalizované na jiné ošetřovatelské jednotce  

v 1. patře dětské kliniky. 

Pro maminky jsou vyhrazeny 3 rooming pokoje, kde se starají o své děti do věku 6 let,  

starší pokud to vyţaduje jejich zdravotní stav (postiţené, autisté,..). 

Návštěvy rodičů jsou povoleny kaţdý den neomezeně. 

 



 

12.1.7 ORL – dětské lůžkové oddělení  

Jedná se o standardní oddělení, kde jsou hospitalizované děti ve věku 28 dní aţ l8 let 

na klinice ORL. Celkem je tady 19 lůţek a počet sester je 8. Děti po těţkých úrazech jsou 

umístěny na odděleních JIP dětské kliniky. 

Nejčastěji jsou hospitalizované s onemocněním (laryngitida, otitida), po operacích 

nosních a krčních mandlí nebo po úrazech v oblasti krku, nosu a uší. 

Matky jsou společně s dětmi přijímány, ale v malém počtu, z důvodu malé kapacity. 

Mohou však být s dětmi po celý den a na noc odchází buď domů nebo setrvají lůţka na ţidli. 

 Návštěvy jsou povoleny v době od 7 do 20 hodin. 

 

12.1.8 NCH – dětské lůžkové oddělení 

Děti od 28. dne aţ do 18 let jsou hospitalizovány na standardním  lůţkovém oddělení 

neurochirurgického pavilonu. Lůţková kapacita je 12 a počet sester je 8. 

Přijímají se děti hlavně po úrazech hlavy nebo páteře k observaci, s diagnózou 

hydrocefalu, po operacích, ale jiţ ve stabilizovaném stavu. 

Maminky s dětmi do 6 let mají k dispozici roaming pokoje, při plné kapacitě je ještě 

jeden pokoj matek v 1. patře na neurochirurgické klinice.  

Povolené návštěvy jsou v době od 7 do 19 hodin. 

 

12.1.9 Infekční klinika – dětské lůžkové oddělení 

Standardní lůţkové oddělení pro děti je umístěno na klinice infekčních nemocí. 

Zajišťují péči nemocným ve věku 28. dní aţ 18 let s infekčními chorobami z celého 

královéhradeckého kraje a v oblasti intenzivní péče vybraným nemocným ze sousedních 

krajů. Odborná péče je poskytována s výjimkou závaţných onemocnění novorozenců. Počtem 

16 lůţek a 6 sester se řadí k menším ošetřovatelským jednotkám. 

Z diagnóz uvádím: průjmy a bolesti břicha s podezřením na infekční onemocnění, 

neštovice s komplikacemi, alergické reakce po očkování,  borélie, bolesti hlavy, meningitidy 

k doléčení, infekční angíny,  exantémy, mononukleózy, všechny druhy hepatitid, 

meningokové nákazy, pandemická chřipka a jiné. 

Především jsou přijímány kojící matky nebo s dětmi do 6 let. 

Návštěvy jsou povoleny po dohodě s lékařem. Vţdy jeden rodič na pokoji a odpoledne 

po 14 hodině. K oknu je povolena návštěva u dětí s hepatitidou.  



 

Na všechna dětská oddělení docházejí učitelé z MŠ a ZŠ při FN Hradec Králové. 

Výuka probíhá na úrovni, která bere ohled na zdravotní stav dětí. 



 

 

13 Metody výzkumu 

 

13.1 Anonymní dotazník 

 

Pro svůj výzkum jsem zvolila metodu anonymního dotazníku. Při jeho sestavování 

jsem pouţila řazení otázek do těchto oblastí (Makie, 2006)  

 

- otázky č.    1 - 4        osobní údaje 

- otázky č.    5 – 7       vzdělání a praxe 

- otázky č.   8 – 10       stručná charakteristika pracoviště 

- otázky č. 11 – 12       vztahy a stresující situace na pracovišti 

- otázky č. 13 – 17       emoční a psychický stres, jeho projevy 

- otázky č. 18 – 20       projevy stresu na fyzický stav 

- otázky č.  21 – 24      formy relaxace, odpočinku, pomoc psychologa 

 

Při tvorbě vlastního dotazníku jsem pouţila všechny typy otázek: 

 uzavřené – s výběrem jedné z moţností (č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 

19, 20, 24),  

 polouzavřené s upřesněním odpovědi (č. 9, 13, 14, 17, 21, 22) 

 otevřené s odpovědí vyjádřenou vlastními slovy (č. 23) 

 u uzavřených otázek č. 11, 12 a 20 také formu bodového ohodnocení jednotlivých 

odpovědí. 

 

Celkem bylo rozdáno 110 dotazníků a vrátilo se celkem 100 dotazníků.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabulka 2 Přehled počtu dotazníků 

 

 

13.2 Zpracování dat 

 

Získaná data byla statisticky zpracována ve výpočetním středisku Lékařské fakulty 

UK v Hradci Králové. Byla pouţita popisná statistika, významnost rozdílů byla zjišťována 

pomocí chí-kvadrát testu a Fisherova přesného testu. Děkuji RNDr. Evě Čermákové  

za zpracování dat a statistický komentář. 

 

13.3 Zkoumaný vzorek respondentek 

 

Pro výzkum jsem zvolila sestry dětských lůţkových odděleních Fakultní nemocnice 

v Hradci Králové. Protoţe sama pracuji na oddělení dětské chirurgie, vynechala jsem  

ho z důvodu moţného ovlivnění sester, které by nemusely odpovídat zcela objektivně  

a výsledky by mohly být zkreslené. 

číslo odd. název odd. 

počet 

rozdaných 

dotazníků 

počet 

vrácených 

dotazníků 

počet 

nevyplněných 

dotazníků 

1 JIP NOV 20 18 2 

2 JIP VD 16 13 3 

3 INTERMEDIÁR 12 12 0 

4 ODD: NEDONOŠ. 15 14 1 

5 ODD: KOJENCI 14 10 4 

6 VD 2.PATRO 12 12 0 

7 ORL - ODD.   7   7 0 

8 NCH – ODD.   8   8 0 

9 INFEKCE – ODD.   6   6 0 

celkem            110           100           10 



 

Pro svůj výzkum jsem si stanovila tato kritéria na respondentky (úmyslně uvádím 

pouze ţeny, neboť po ověření informací, jsem zjistila, ţe na dětských odděleních nepracují 

ţádní muţi jako sestry). 

 

13.3.1 Kritéria 

 

Dotazníkového šetření se tedy účastnily pouze sestry splňující tato kritéria: 

1. sestry pracující ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové, 

2. pouze řadové sestry na dětských lůţkových odděleních, vynechala jsem úmyslně 

vrchní a staniční sestry, aby nedocházelo ke zkreslení výsledků v některých otázkách, 

3. přibliţně stejný počet sester na odděleních intenzivní péče a standardních, 

4. nezáleţelo na věku a vzdělání sester, 

5. podmínkou nebyl ani počet dětí, protoţe pro svůj výzkum bylo třeba se dotázat - jak 

sester s dětmi, tak bezdětných. 



 

 

14 Hypotézy 

 

Nejprve budu prezentovat souhrnné výsledky v podobě tabulek a teprve potom bude 

následovat souhrnný komentář k výsledkům. 

 

1. Srovnání sester matek a sester bezdětných. Předpoklad, ţe sestry – matky 

proţívají ošetřování nemocných dětí více. 

Tabulka 3  Statistické zpracování hypotézy č. 1 

otázka číslo  chí kvadrát pravděpodobnost 
statistická 

významnost 

1. věk 55.936706 0.000000 ano 

2. rodinné poměry 75.392737 0.000000 ano 

3. počet dětí 100.000000 0.000000 ano 

4. věk dětí - - - 

5. vzdělání 
29.236929 

 
0,000002 ano 

6. celková praxe 26.087764 0,000002 ano 

7. 
praxe na 

dětském odd. 
19.140294 0,000256 ano 

8. typ provozu 4.631823 0,098676           ne 

10. s kým pracuje 3.326403 0,068176           ne 

11. – 1 
celkový pocit 

na pracovišti 
1.601777 0,658987           ne 



 

11. - 2 kolektiv sester 4.372092 0,223987           ne 

11. - 3 
vztah lékař - 

sestra 
9.494096 0,049869 ano 

11. - 4 
vztah sestra - 

sestra 
7.187362 0,066160           ne 

11. - 5 
vztah sestra a 

ostatní personál 
3.198094 0,362080           ne 

12. - 1 

stresové situace 

– změny 

ordinací 

2.551673 

 
0,466025           ne 

12. - 2 práce s přístroji 3.445596 0,327887          ne 

12. - 3 
fyzická 

náročnost 
4.242154 0,374225          ne 

12. - 4 
psychická 

náročnost 
12.672798 0,012990 ano 

12. - 5 umělé osvětlení 4.649465 0,325191          ne 

12. - 6 
komunikace s 

rodiči 
0.451230 0,929468          ne 

12. - 7 

komunikace 

s ostatními 

pracovníky 

2.237402 0,524619          ne 

12. - 8 jiný stresor 0.015525 0,992268 ne 

13. emoce 3.772043 0,052116 ne 

14. psychika 0.762713 0,382481 ne 

15. 
látky na 

zklidnění 
0.066359 0.796714 ne 

16. četnost uţívání 1.912198 0,751904 ne 



 

17. druhy látek 7.480954 0,278647 ne 

18. 

únava za  

posledních 6 

měsíců 

3.122395 0,373137 ne 

19. fyzický stav 0.583980 0,900090 ne 

20. -1 
tělesné obtíţe – 

bolesti hlavy 
5.218053 0,265647 ne 

20. - 2 bolesti zad 3.365660 
0,498597 

 
ne 

20. - 3 ţaludeční obtíţe 7.393657 0,060355 ne 

20. - 4 
vysoký krevní 

tlak 
2.344652 0,504021 ne 

20. - 5 
křečové ţíly, 

otoky DK 
3.347049 0,501513 ne 

20. - 6 poruchy nálady 6.241696 0,181811 ne 

20. - 7 
vyčerpanost, 

únava 
3.769083 0,438158 ne 

20. - 8 
špatná 

výkonnost 
3.024326 0,387890 ne 

20. - 9 poruchy spánku 3.060341 0,547779          ne 

20. - 10 jiné obtíţe 4.256483 0,235067          ne 

21. 
způsobuje 

obtíţe.stres 
0.361900 0,834477          ne 

22. 
relaxační. 

techniky 
0.024838 0,874771         ne 

24. 
pomoc 

psychologa 
1.974922 0,372521         ne 



 

2. Srovnání sester dle věku. Souvisí proţívání stresu s věkem sester? 

 

Tabulka 4 Statistické zpracování hypotézy č. 2 

otázka číslo  chí kvadrát pravděpodobnost 
statistická 

významnost 

1. věk 19.439190 0.000060 ano 

2. rodinné poměry 68.320425 0.000000 ano 

3. počet dětí 65.426994 0.000000 ano 

3. - k 
poměr s dětmi a 

bezdětné 
55.936706 0.000000 ano 

4. věk dětí 50.380984 0.000000 ano 

5. vzdělání 28.112421 0.000089 ano 

6. celková praxe 94.961905 0.000000 ano 

7. 
praxe na 

dětském odd. 
62.925819 0.000000 ano 

8. typ provozu 11.717172 0.019583 ano 

10. s kým pracuje 21.482828 0.000022 ano 

11. - 1 
celkový pocit na 

pracovišti 
13.551997 0.035061 ano 

11. - 2 kolektiv sester 13.275012 0.038871 ano 

11. - 3 
vztah lékař - 

sestra 
13.504428 0.095632          ne 



 

11. - 4 
vztah sestra - 

sestra 
19.207640 0.003827 ano 

11. - 5 
vztah sestra a 

ostatní personál 
9.683426 0.138632        ne 

12. - 1 

stresové situace 

– změny 

ordinací 

3.474173 0.747403       ne 

12. - 2 práce s přístroji 3.176074 0.786445       ne 

12. - 3 
fyzická 

náročnost 
6.148950 0.630551       ne 

12. - 4 
psychická 

náročnost 
6.529170 0.588174       ne 

12. - 5 umělé osvětlení 5.184819 0.737652       ne 

12. - 6 
komunikace s 

rodiči 
4.074960 0.666533       ne 

12. - 7 
komunikace 

s ostatními 

pracovníky 

7.255141 0.297895       ne 

12. - 8 jiný stresor 11.159539 0.024828 ano 

13. emoce 3.853873 0.145594       ne 

14. psychika 7.141855 0.028130 ano 

15. 
látky na 

zklidnění 
0.713590 0.699916       ne 

16. četnost uţívání 8.282437 0.406379       ne 

17. druhy látek 10.937559 0.534277      ne 



 

18. 

únava za  

posledních 6 

měsíců 

7.472356 0.279361       ne 

19. fyzický  stav 5.986614 0.424691       ne 

20. -1 
tělesné obtíţe – 

bolesti hlavy 
11.159345 0.192833      ne 

20. - 2 bolesti zad 5.864662 0.662389      ne 

20. - 3 ţaludeční obtíţe 4.784913 0.571681      ne 

20. - 4 
vysoký krevní 

tlak 
5.987654 0.424574      ne 

20. - 5 
křečové ţíly, 

otoky DK 
15.834777 0.044807 ano 

20. - 6 poruchy nálady 7.255614 0.509322       ne 

20. - 7 
vyčerpanost, 

únava 
15.629929 0.047994 ano 

20. - 8 
špatná 

výkonnost 
6.071182 0.415264       ne 

20. - 9 poruchy spánku 8.193543 0.414796      ne 

20. - 10 jiné obtíţe 6.643275 0.355100      ne 

21. 
způsobuje 

obtíţe.stres 
2.337449 0.673960       ne 

22. 
relaxační. 

techniky 
2.601877 0.272276      ne 

24. 
pomoc 

psychologa 
6.197046 0.184908      ne 

 



 

3. Srovnání sester dle závaţnosti zdravotního stavu nemocných dětí. Předpoklad 

větší zátěţe na JIP neţ na standardních odděleních. 

 

Ttabulka 5 Statistické zpracování hypotézy č. 3 

otázka číslo  chí kvadrát pravděpodobnost statistická 

významnost 

1. věk 19.439190 0.000060 ano 

2. rodinné poměry 7.131553 0.067821 ne 

3. počet dětí 12.476166 0.005918 ano 

3. - k 
poměr s dětmi a 

bezdětné 
4.926582 0.026447 ano 

4. věk dětí 14.616562 0.005566 ano 

5. vzdělání 14.543573 0.002251 ano 

6. celková praxe 11.438480 0.003282 ano 

7. 
praxe na 

dětském odd. 
8.034514 0.045304 ano 

8. typ provozu 9.197005 0.010067 ano 

10. s kým pracuje 29.742962 0.000000 ano 

11. – 1 
celkový pocit na 

pracovišti 
32.858264 0.000000 ano 

11. - 2 kolektiv sester 56.893202 0.000000 ano 

11. - 3 
vztah lékař - 

sestra 
16.831763 0.002084 ano 



 

11. - 4 
vztah sestra - 

sestra 
46.893071 0.000000 ano 

11. - 5 
vztah sestra a 

ostatní personál 
20.452140 0.000137 ano 

12. - 1 

stresové situace 

– změny 

ordinací 

0.254154 0.968407                        ne 

12. - 2 práce s přístroji 5.023021 0.170119                        ne 

12. - 3 
fyzická 

náročnost 
2.793159 0.593014                        ne 

12. - 4 
psychická 

náročnost 
11.028612 0.026244 ano 

12. - 5 umělé osvětlení 9.581804 0.048093 ano 

12. - 6 
komunikace s 

rodiči 
2.440360 0.486166                        ne 

12. - 7 

komunikace 

s ostatními 

pracovníky 

1.625430 0.653638                        ne 

12. - 8 jiný stresor 4.394531 0.111107                        ne 

13. emoce 1.359779 0.243576                        ne 

14. psychika 4.978855 0.025659 ano 

15. 
látky na 

zklidnění 
0.125574 0.723066                        ne 

16. četnost uţívání 1.068698 0.899206                        ne 

17. druhy látek 6.994365 0.321369                        ne 



 

18. 

únava za  

posledních 6 

měsíců 

6.271127 0.099139                        ne 

19. fyzický stav 2.877403 0.410916                        ne 

20. -1 
tělesné obtíţe – 

bolesti hlavy 
7.088232 0.131298                        ne 

20. - 2 bolesti zad 1.109595 0.892747                        ne 

20. - 3 ţaludeční obtíţe 1.761834 0.623275                        ne 

20. - 4 
vysoký krevní 

tlak 
4.982093 0.173113                        ne 

20. - 5 
křečové ţíly, 

otoky DK 
5.515341 0.238384                        ne 

20. - 6 poruchy nálady 7.064172 0.132536                        ne 

20. - 7 
vyčerpanost, 

únava 
4.801197 0.308311                        ne 

20. - 8 
špatná 

výkonnost 
5.077554 0.166206                        ne 

20. - 9 poruchy spánku 3.499058 0.478022                        ne 

20. - 10 jiné obtíţe 4.399923 0.221393                        ne 

21. 
způsobuje 

obtíţe.stres 
1.763453 0.414067                        ne 

22. 
relaxační. 

techniky 
0.947365 0.330391                        ne 

24. 
pomoc 

psychologa 
1.091468 0.579416                        ne 

 



 

4. Srovnání dle klimatu na pracovišti – spokojenost a nespokojenost sester. Má-li 

pracovní prostředí vliv na míru spokojenosti sester. 

 

Tabulka 6 Statistické zpracování hypotézy č. 4 

otázka číslo 
 

chí kvadrát pravděpodobnost statistická 

významnost 

1. věk 11.972224 0.002513 ano 

2. rodinné poměry 2.865694 0.412799 ne 

3. počet dětí 6.497090 0.089777 ne 

3. - k 
poměr s dětmi a 

bezdětné 
5.566835 0.018304 ano 

4. věk dětí 7.526086 0.110564                       ne 

5. vzdělání 5.295647 0.151385                        ne 

6. celková praxe 9.013274 0.011036 ano 

7. 
praxe na 

dětském odd. 
10.780037 0.012977 ano 

8. typ provozu 1.029310 0.597707                        ne 

9. 
identifikace 

pracoviště sester 
20.669952 0.000005 ano 

10. s kým pracuje 5.263158 0.021781 ano 

12. - 1 

stresové situace 

– změny 

ordinací 

3.291649 0.348807 ne 



 

12. - 2 práce s přístroji 0.993050 0.802934 ne 

12. - 3 
fyzická 

náročnost 
11.249317 0.023900 ano 

12. - 4 
psychická 

náročnost 
9.598164 0.047769 ano 

12. - 5 umělé osvětlení 8.213228 0.084072 ne 

12. - 6 
komunikace s 

rodiči 
2.298244 0.512857 ne 

12. - 7 

komunikace 

s ostatními 

pracovníky 

5.483230 0.139645 ne 

12. - 8 jiný stresor 0.058789 0.971033 ne 

13. emoce 1.352432 0.244853 ne 

14. psychika 2.314944 0.128136  ne 

15. 
látky na 

zklidnění 
0.161380 0.687889 ne 

16. četnost uţívání 6.538525 0.162379 ne 

17. druhy látek 13.964498 0.030035 ano 

18. 

únava za  

posledních 6 

měsíců 

16.461847 0.000912 ano 

19. fyzický stav 9.742345 0.020888 ano 

20. -1 
tělesné obtíţe – 

bolesti hlavy 
10.712937 0.029987 ano 



 

20. - 2 bolesti zad 4.996853 0.287621 ne 

20. - 3 ţaludeční obtíţe 9.155605 0.027292 ano 

20. - 4 
vysoký krevní 

tlak 
1.523356 0,676890 ne 

20. - 5 
křečové ţíly, 

otoky DK 
4.167857 0.383765 ne 

20. - 6 poruchy nálady 11.709097 0.019651 ano 

20. - 7 
vyčerpanost, 

únava 
10.922870 0.027445 ano 

20. - 8 
špatná 

výkonnost 
12.721520 0.005279 ano 

20. - 9 poruchy spánku 2.247904 0.690269 ne 

20. - 10 jiné obtíţe 5.201600 0.157616 ne 

21. 
způsobuje 

obtíţe.stres 
0.344139 0.841921 ne 

22. 
relaxační. 

techniky 
2.767806 0.096178 ne 

24. 
pomoc 

psychologa 
0.069374 0.965908 ne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Srovnání sester podle toho, zda pociťují či nepociťují somatické obtíţe.  

 

Tabulka 7 Statistické zpracování hypotézy č. 5 

otázka číslo  chí kvadrát pravděpodobnost statistická 

významnost 

1. věk 0.875421 0.645513                        ne 

2. rodinné poměry 3.926524 0.269508                        ne 

3. počet dětí 1.011269 0.798525                        ne 

3. - k 
poměr s dětmi a 

bezdětné 
0.606901 0435957                        ne 

4. věk dětí 2.446169 0.654300                        ne 

5. vzdělání 2.727273 0.435612                        ne 

6. celková praxe 0.848485 0.654265                        ne 

7. 
praxe na 

dětském odd. 
1.115921 0.773232                        ne 

8. typ provozu 1.186281 0.552589                        ne 

9. 
identifikace 

pracoviště sester 
0.300434 0.583610                        ne 

10. s kým pracuje 0.040404 0.840693                        ne 

11. – 1 
celkový pocit na 

pracovišti 
7.162534 0.066894                        ne 

11. - 2 kolektiv sester 3.367003 0.338425                        ne 



 

11. - 3 
vztah lékař - 

sestra 
10.561994 0.031954 ano 

11. - 4 
vztah sestra - 

sestra 
4.783704 0.188338                     ne 

11. - 5 
vztah sestra a 

ostatní personál 
4.378370 0.223399                    ne 

12. - 1 

stresové situace 

– změny 

ordinací 

3.063890 0381879 ne 

12. - 2 práce s přístroji 3.054759 0.383259 ne 

12. - 3 
fyzická 

náročnost 
11.091871 0.025551 ano 

12. - 4 
psychická 

náročnost 
8.288290 0.081571                       ne 

12. - 5 umělé osvětlení 9.982452 0.040724 ano 

12. - 6 
komunikace s 

rodiči 
19.427535 0.000223 ano 

12. - 7 

komunikace 

s ostatními 

pracovníky 

5.315055 0.150128                        ne 

12. - 8 jiný stresor 6.637807 0.036193 ano 

13. emoce 0.000472 0.982663 ne 

14. psychika 1.354818 0.244438                        ne 

15. 
látky na 

zklidnění 
8.403219 0.003746 ano 

16. četnost uţívání 7.744108 0.101415 ne 



 

17. druhy látek 9.668110 0.139343 ne 

18. 

únava za  

posledních 6 

měsíců 

20.712438 0.000121 ano 

19. fyzický stav 14.043662 0.002846 ano 

21. 
způsobuje 

obtíţe.stres 
5.888515 0.052641 ne 

22. 
relaxační. 

techniky 
1.086099 0.297337 ne 

24. 
pomoc 

psychologa 
13.902433 0.000957 ano 

 

 

 

 



 

15 Komentář k výsledkům a diskuse 

  

Během své téměř 24 leté praxe dětské sestry jsem se setkala s velkým počtem 

spolupracovnic a vnímala jsem jejich reakce na nemocné děti. Často jsme pracovaly pod 

velkým tlakem, protoţe práce na chirurgickém operačním oddělení byla velmi náročná jak  

po fyzické, tak po psychické stránce. Všechny jsme se snaţily odvádět výborný pracovní 

výkon, přesto byl určitý rozdíl mezi sestrami, které jiţ měly vlastní děti a bezdětnými. 

Z vlastní zkušenosti si dovolím tvrdit, ţe mě vlastní mateřství posunulo po psychické stránce 

dál a stala jsem se mnohem vnímavější, ale zároveň více stresovanější při ošetřování 

nemocných dětí. 

Z tohoto důvodu jsem si vybrala sestry  z  různých dětských lůţkových odděleních, 

abych si potvrdila, ţe i na těchto pracovištích stres opravdu vzniká. Kladla jsem si otázku, 

jaké jsou příčiny jeho vzniku, a které stresogenní faktory jsou nejčastější. Zajímalo mě také 

jestli existuje nějaká souvislost vzhledem k věku, rodinným poměrům, vzdělání a dobou 

celkové praxe ve zdravotnictví a praxe na dětských odděleních. Zjišťovala jsem,  

zda ovlivňuje stres jejich psychiku a zda způsobuje somatické obtíţe. Zároveň jsem se chtěla 

dopátrat, co nejvíce sestrám pomáhá tuto zátěţ zvládat.  

Při zpracování dotazníků se ukázalo, ţe není v odpovědích většinou statisticky 

významný rozdíl. Objevuje se ale tendence, ţe v některých důleţitých poloţkách se odpovědi 

liší. A tyto lišící se poloţky jsem uvedla v následujícím souhrnu. Objektivně byly hodnoceny 

otázky týkající se demografických údajů – věk, rodinné poměry, počet dětí, vzdělání, celkové 

praxe ve zdravotnictví a na dětských odděleních. Při odpovídání na další otázky záleţelo  

na subjektivním pohledu kaţdé sestry, která se mého dotazníkového šetření zúčastnila.  

U jednotlivých hypotéz v závěru stručně shrnu, proč se domnívám, ţe tomu tak je. 

Upozorňuji dopředu, ţe to bude pouze můj vlastní subjektivní pohled, kterým vyjádřím svůj 

názor k dané problematice. 

 

 

 

 

 

 

 



 

15.1 Hypotézy: 

 

1. Srovnání sester-matek a sester bezdětných. Předpokládám, ţe zdravotní sestry, 

které samy mají děti, proţívají ošetřování nemocných dětí více, neţ sestry bezdětné. 

  

Statistický významné rozdíly vyšly u otázek číslo 1 – věk, 2 – rodinné poměry,  

3 – počet dětí, 5 – nejvyšší dosaţené vzdělání, 6 – celková praxe ve zdravotnictví, 7 – celková 

praxe na dětském oddělení, 11 – III vztah lékař a sestra, 12 –IV psychická náročnost práce. 

Rozdíly v odpovědích na ostatní otázky jsou statisticky nevýznamné. 

  

Věk: Sestry, které mají děti, jsou starší (ve věku 40 a více let), pouze jedna v této 

věkové skupině děti nemá; bezdětné sestry jsou mladší. Obecně lze říci, ţe na dětských 

lůţkových odděleních pracuje mnohem více starších sester s dětmi. 

 

Rodinné poměry: Sestry, které mají děti, jsou převáţně vdané. Ze svobodných sester 

pouze jedna má děti. Obecně lze říci, ţe na dětských lůţkových odděleních pracují převáţně 

vdané ţeny (62 %). Ze 74 sester, které mají děti, má 19 jedno dítě, 48 dvě děti a 7 sester má 

tři a více dětí. Ve zkoumaném souboru tedy převaţují sestry se dvěma dětmi.  

 

Nejvyšší dosaţené vzdělání: Sestry, které mají děti, mají poněkud niţší vzdělání.  

Ze 74 sester, které mají děti, má střední zdravotnickou školu 46; střední zdravotnickou školu  

a PSS  má 24 a vysokoškolské vzdělání jen 4. Ze 26 sester, které nemají děti, vystudovalo 

střední zdravotnickou školu 8,  střední zdravotnickou školu a PSS má 6, vyšší odbornou 

zdravotnickou školu 8, vysokou školu 4. Dá se předpokládat, ţe v době, kdy studovaly, tato 

moţnost ještě nebyla a dále, ţe sestry bez dětí mají více času se vzdělávat. 

 

Celková praxe ve zdravotnictví: Uţ z předchozích údajů o věkových rozdílech mezi 

sestrami, které mají děti a sestrami bezdětnými, vyplývá, ţe sestry s dětmi mají výrazně delší 

praxi ve zdravotnictví, zpravidla nad 20 let. Bezdětné sestry mají obvykle praxi do 10 let.  

 

Celková praxe na dětském oddělení: Sestry, které mají děti, mají delší dobu praxe, 

neboť jsou starší. Praxe sester na dětských  odděleních je u 35 sester do 5 let a z nich je  

16 bezdětných (61,5%), oproti 28 sestrám s praxí více jak 21 let, kde jen 1 (3,8%) nemá děti.  



 

 

Vztahu lékař a sestra: Sestry, které mají vlastní děti, vidí vztah mezi lékařem  

a sestrou pozitivněji.  V otázce vztahu lékař a sestra ani jedna z bezdětných sester neuvedla, 

ţe souhlasí s hodnocením velmi dobré vztahy, ale naopak 1 sestra bezdětná zcela nesouhlasí 

s tímto hodnocením. Z dalších údajů vyplývá, ţe 11 sester s dětmi souhlasí s tímto 

hodnocením a ţádná nevyjádřila úplný nesouhlas., Je moţné, ţe sestry s dětmi jsou více 

tolerantnější a zkušenější, ale byla by to pouhá spekulace z mé strany. 

 

Psychická náročnost práce: Sestry, které mají vlastní děti, nehodnotí svoji profesi 

jako velmi psychicky náročnou; dokáţí asi situace lépe zvládat. Naopak psychickou náročnost 

práce 12 bezdětných sester (tj. 46,2%) z počtu 26 uvedlo odpověď poněkud více a velmi 

mnoho stresující. Z počtu 74 sester s dětmi uvedlo jen 16 (21,7%), ţe psychická náročnost 

práce je stresuje poněkud více a velmi mnoho. 

 

Závěr: Výsledky dotazníkového šetření nepotvrdily hypotézu, ţe zdravotní sestry, 

které samy mají děti, proţívají ošetřování nemocných dětí více, neţ sestry bezdětné.  

Sama jsem byla přesvědčena, ţe tato hypotéza bude potvrzena a výsledek mě 

překvapil. Zamyslela jsem se, jak jsem já osobně proţívala ošetřování dříve jako bezdětná 

a dnes, kdy jiţ děti mám. Musím přiznat, ţe věkem a praxí jsem získala více zkušeností a lépe 

odhaduji situaci. A tak to je pravděpodobně i u sester, které mají samy děti. V dostupné 

literatuře jsem nenašla výzkum na toto téma, s nímţ bych mohla své zjištění porovnat. 

Pro hlubší analýzu by muselo být provedeno další šetření formou kvalitativního 

výzkumu, který by šel do větší hloubky a ukázal, zda výsledek dotazníkového šetření platí 

obecněji.  



 

 

2. Srovnání sester dle věku. Souvisí proţívání stresu s věkem sester? 

Předpokládám, ţe starší zdravotní sestry proţívají stres více. 

 

Statistický významné rozdíly vyšly u otázek číslo 1 – věk, 2 – rodinné poměry,  

3 – počet dětí, 3 k - poměr sester s dětmi a bezdětné,  4 – věk dětí, 5 – nejvyšší dosaţené 

vzdělání, 6 – celková praxe ve zdravotnictví, 7 – celková praxe na dětském oddělení, 

8 – směnnost provozu, 10 – rozlišení skupin pacientů, 11 – I celkový pocit na pracovišti,  

11 – II kolektiv sester, 11 – IV vztahy mezi sestrami, 12 – VIII jiný stresor na pracovišti,  

14 – práce s dětmi a psychika, 20 – V tělesné obtíţe DK, 20 – VII vyčerpání a únava.  

Rozdíly v odpovědích na ostatní otázky jsou statisticky nevýznamné. 

 

Věk:  Starší zdravotní sestry (40 a více let) pracující převáţně na standardních 

odděleních (celkově 36 z 45 sester). Většina sester pracujících na JIP je ve mladém věku  

(20 – 29 let),celkově 16 (72,7%) z 22 a pouze 9 (20%) z 45 sester  je ve starším věku 

(40 a více). Obecně jde říci, ţe více starších sester pracuje na standardních odděleních neţ  

na JIP. 

 

Rodinné poměry: Převáţná většina straších sester je vdaných (od 30 let výše). 

Většina sester ve věku 20 – 29 let je svobodných, t.j. 19 (86,4%) a 2 (9,1%) sester je vdaných 

z celkem 22 sester. Pouze 1 je svobodná sestra věku 40 a více let. 

 

Počet dětí: Sestry ve věkových skupinách 40 a více let a také 30– 39 let mají nejvíce 

dětí. Ve věku 40 a více let je 1 sestra bezdětná. Většina sester ve věku 20 – 29 let je bezdětná 

19 (86,4%), a jen 1 (4,5%) má dvě děti.  

 

Poměr sester s dětmi a bezdětné: Podle předchozích údajů vyplývá, ţe z celkového 

počtu nemá celá 1/5 sester vlastní děti. 

 

Věk dětí: Starší zdravotní sestry mají děti starší 20 let. Děti do 10 let má nejvíce sester 

ve věku 30 – 39 let,  3 sestry ve věku 20 – 29 let mají děti mladší 10 let. 

 



 

Nejvyšší dosaţené vzdělání: Ţádná sestra ve věku 40 a více neabsolvovala vyšší 

odbornou zdravotnickou školu. Je to pochopitelné, neboť v té době tyto školy neexistovaly. 

Naopak 7 mladších sester ve věku 20 – 29 let má vyšší odbornou zdravotnickou školu.  

Celková praxe ve zdravotnictví: Nejdelší praxi mají starší sestry ve věku 40 a více 

let  a k nim patří i 1 sestra 30 – 39 let. Více neţ polovina sester ve věku 30 – 39 let má  

11 – 20 let praxe ve zdravotnictví. Nejkratší praxi ve zdravotnictví do 10 let mají sestry  

ve věku 20 – 29 let.  

 

Celková praxe na dětském oddělení: Nejvíce sester 28 (62,2%) ve věku 40 a více let 

má praxi delší neţ 21 let. V případě celkové praxe na dětském oddělení jsou výsledky odlišné 

oproti celkové praxi ve zdravotnictví. Praxe do 5 let má 17 sester ve věku 20 – 29 let a také  

4 sestry ve věku 40 a více let.. Předpokládám, ţe ony 4 starší sestry přišly pracovat na dětská 

oddělení buď z jiného oddělení nebo jiného zdravotnického zařízení. 

 

Směnnost provozu: Nejvíce sester ve všech věkových kategoriích pracuje  

na třísměnný provoz. Ve dvousměnném provozu pracují 4 sestry ve věku 20 – 29 let a 2 sestry 

ve věku 30 – 39 let. Pouze v ranním provozu pracují 2 sestry ve věku 30 – 39 let a 6 sester  

ve věku 40 a více let. Protoţe jsem záměrně vynechala z dotazníkového šetření staniční  

a vrchní sestry, které pracují jen v ranním provozu, došla jsem k tomuto závěru. Tyto sestry 

nepracují v třísměnném provozu z důvodu vlastních zdravotních problémů, pečují o malé děti 

nebo nemocného blízkého příbuzného. 

 

Rozlišení skupin pacientů: V této otázce bez rozdílu věku odpovědělo 50 sester,  

ţe pracuje pouze s dětmi a 50 sester, ţe pracuje s dětmi a dospělými. Překvapil mě výsledek, 

neboť jsem předpokládala odpověď od všech sester, ţe pracují pouze s dětmi. Nevzala jsem 

hned v úvahu, ţe na dětských odděleních jsou matky, které sestry  edukují a učí v péči o děti. 

Proto polovina sester pochopila otázku v dotazníku jinak. Aby nedošlo příště k takovému 

výsledku, musí být otázka poloţena jinak. Místo slovesa pracujete by bylo vhodnější 

„ošetřujete“, pak by výsledek šetření měl jinou vypovídající hodnotu. 

 

Celkový pocit na pracovišti: Naprostá většina z 45 starších  sester (40 a více let) 

uvedla, ţe se cítí na svém pracovišti dobře, pouze 3 (6,7%) spíše nesouhlasilo. U sester 

ve věku 30 – 39 let se 11 sester z celkem 33 necítí na svém pracovišti dobře. Tato otázka  

by se mohla stát předmětem dalšího dotazníkového šetření, proč tomu tak je. 



 

 

Kolektiv sester: U starších sester (40 a více let) se s tímto tvrzením ztotoţnily téměř 

2/3 sester. Velký rozdíl v hodnocení kolektivu se projevil u sester mladších (20 – 29 let),  

kde pouze 4 sestry z 22 plně souhlasily, ţe jejich pracovní kolektiv je velmi dobrý.. Proč tomu 

tak je, by se mohlo také stát předmětem dalšího šetření. 

 

Vztahy mezi sestrami: Zatím co více neţ polovina starších sester (40 a více let) plně 

souhlasilo s tvrzením dobrých vztahů mezi sestrami, u sester 20 – 29 let to byly pouze 2. 

Moţné vysvětlení je, ţe mladé sestry nejsou ještě tak sţité s kolektivem a jsou tedy více 

kritické k hodnocení vztahů mezi sestrami. 

 

Jiný stresor na pracovišti: Bez rozdílu věku neuvedla převáţná většina sester ţádný 

jiný stresor na svém pracovišti. 23 sester jiný stresor uvedlo a přiřadily hodnocení, jak moc je 

stresuje. Výsledky hodnocení stresových situací byly jen číslem 4 (poněkud více stresují)  

a 5 (velmi mnoho stresují). Vytvořila jsem pro přehlednost jejich tabulku. 

 

Ttabulka 8 Stresory, které doplnily samy respondentky (výroky jsou řazeny ve sloupcích). 

velké mnoţství dokumentace 

10x 

organizace práce 2x více nočních směn za sebou 

1x 

špatné vybavení pro sestry na 

pracovišti 3x 

časté střídání lékařů 1x noční sluţba v jedné sestře 

1x 

komunikace s nadřízenými 

3x 

hodně práce a málo času 1x být v kolektivu nová 1x 

výpomoc na jiném oddělení 

(JIP) 2x 

ordinované přístroje, které 

nejsou k dispozici 1x 

zapracování nových sester 1x 

málo personálu 2x pozdní ordinace 1x hluk od přístrojů 1x 

 

Práce s dětmi a psychika sester: Ze starších věkových skupin se více sester 

přiklonilo k variantě: ne – neprojevuje. Zajímavý výsledek se objevil u mladých sester  

(20 – 29 let), kdy přesně polovina uvedla, ţe se ano - projevuje a druhá polovina,  

ţe se ne - neprojevuje.  

 



 

Tělesné obtíţe – křečové ţíly, pocit těţkých nohou, otoky DK: U starších sester  

(40 a více let) byly 3. Výsledkem je třetina sester ve věku 30 – 39 let, které trpí poněkud více 

nebo velmi mnoho těmito obtíţemi..Vysvětluji si příčinu tohoto stavu tím, ţe starší sestry 

mají uţ velké děti a mají tak moţnost si více odpočinout. 

 

Vyčerpání a únava: Překvapující je výsledek u starších sester (40 a více let), kde  

8 sester z celkem 45 uvedlo, ţe únavu a vyčerpání vůbec nepociťují. Ve všech ostatních 

věkových kategoriích se objevilo hodnocení únavy a vyčerpání od trochu aţ po velmi mnoho.  

 

Závěr: Hypotéza, ţe starší sestry proţívají stres více, nebyla potvrzena.  

Zaměřila jsem se na to, zda má věk sester vliv na proţívání stresu. Ukázalo se však,  

ţe tento faktor nemá téměř ţádný vliv. Ke stejnému závěru došly výzkumy Oertelové (1999) 

a Nevařilové (2006).  

Domnívám se, ţe starší sestry mají určitý nadhled a mnohem více zkušeností,  

které jim pomáhají lépe zvládat situace na pracovištích.  



 

 

3. Srovnání sester dle závaţnosti zdravotního stavu nemocných dětí. 

Předpokládám větší stres u sester pracujících  na JIP neţ na standardních odděleních. 

 

Statistický významné rozdíly vyšly u otázek číslo: 1 – věk, 3 – počet dětí, 3 k - poměr 

sester s dětmi a bezdětné, 4 – věk dětí, 5 – nejvyšší dosaţené vzdělání, 6 – celková praxe  

ve zdravotnictví, 7 – celková praxe na dětském oddělení, 8 – směnnost provozu, 10 - rozlišení 

skupin pacientů, 11 – I celkový pocit na pracovišti, 11 – II kolektiv sester, 11 – III vztah lékař 

a sestra, 11 – IV vztahy mezi sestrami, 11 – V vztahy mezi sestrou a ostatním personálem,  

12 – IV psychická náročnost práce,  12 – V umělé osvětlení, 14 – práce s dětmi a psychika. 

Rozdíly v odpovědích na ostatní otázky jsou statisticky nevýznamné. 

 

Věk: Obecně lze říci, ţe na JIP pracují především mladší sestry.Podle statistiky 

pracuje na JIP 16 sester ve věku do 29 let a 9 sester ve věku nad 40 let. Na standardních 

odděleních naopak pracuje pouze 6 sester do 29 let a 36 sester nad 40 let.  

 

Počet dětí: Na JIP nepracuje ţádná sestra se 3 a více dětmi. Vzhledem k předchozím 

zjištěným faktům, ţe na JIP pracují především svobodné sestry mladšího věku, je výsledek 

pochopitelný. Na standardních odděleních je tento počet 7 sester.  

 

Poměr sester s dětmi a bezdětné: Obecně vychází, ţe více sester má vlastní děti.  

Na JIP pracuje 16 bezdětných sester a na standardních odděleních 10 sester nemá dětí. Děti 

má 27 sester na JIP a 47 sester na standardních odděleních.  

 

Věk dětí: Na JIP mají 4 sestry děti nad 20 let a na standardních odděleních je to více 

neţ polovina sester. Děti do 10 let má naopak více sester na JIP neţ sestry na standardních 

odděleních. Je to dáno niţším věkem sester na JIP. 

 

Nejvyšší dosaţené vzdělání: Sestry na JIP mají vyšší vzdělání. Dosaţeno nejvyššího 

vzdělání absolvováním střední zdravotnické školy je u sester JIP 14 sester (z celkem 43)  

a tvoří tak jenom 1/3 z celkového počtu pracujících sester na JIP. Na standardních odděleních 

má 40 sester z celkem 57 (tj. 70,2%) nejvyšší vzdělání střední zdravotnickou školu. Myslím, 

ţe je to dáno vyšším věkem sester na standardních odděleních a také faktorem, kdy dříve 

moţnost vyššího vzdělání neexistovala. 



 

Celková praxe ve zdravotnictví: Na JIP pracují sestry s kratší dobou praxe. Na JIP 

pracuje 9 sester s praxí delší 20 let, na standardním oddělení to je 31 sester. Obecně tedy  

na standardních odděleních pracují sestry s praxí delší neţ 20 let, tedy zkušenější sestry. 

 

Celková praxe na dětském oddělení: Vzhledem k předchozím výsledkům, také 

praxe  na dětských odděleních je kratší u sester pracujících na JIP a delší u sester  

na standardních odděleních. 

 

Směnnost provozu: Nejvíce sester ve všech věkových kategoriích pracuje  

na třísměnný provoz. Ve dvousměnném provozu pracuje 6 sester na JIP a ţádná  

na standardním oddělení. Pouze v ranním provozu pracují 2 sestry na JIP  a 6 sester  

na standardních odděleních. 

 

Rozlišení skupin pacientů: V této otázce bez rozdílu věku odpovědělo 50 sester,  

ţe pracuje pouze s dětmi a 50 sester, ţe pracuje s dětmi a dospělými. Překvapil mě výsledek, 

neboť jsem předpokládala odpověď od všech sester, ţe pracují pouze s dětmi. Nevzala jsem 

hned v úvahu, ţe na dětských odděleních jsou matky, které sestry  edukují a učí v péči o děti. 

Proto polovina sester pochopila otázku v dotazníku různě. 

 

Na otázku č. 11., která řeší vztahy na pracovišti, vyšly negativní výsledky u sester 

pracujících na JIP, domnívám se, ţe svůj vliv na tom má stresující prostředí.  

 

Celkový pocit na pracovišti: Na se cítí dobře 26 sester a 17 nikoliv. Na svém 

pracovišti standardních odděleních se cítí dobře 55 sester a 2 sestry ne. Příčina můţe být 

například v nedostatečném se sţití s kolektivem.  

 

 Kolektiv sester: Na JIP 16 sester povaţuje kolektiv v práci za dobrý, ale 27 sester 

nikoliv.Na standardních odděleních povaţuje 54 sester pracovní kolektiv za dobrý a jen  

3 sestry nikoliv.  

 

Vztah lékař a sestra: Na JIP  nemá tento problém 39,5 % sester, ale u 23,2 % sester 

problém ve vztahu k lékaři existuje. Problém ve vztahu k lékaři nemá přes 73 % sester  

na standardních odděleních.  



 

Vztahy mezi sestrami: Statisticky z výsledků vyplývá, ţe nedobré vztahy mezi 

sestrami udává více jak polovina sester na JIP a necelých 9 % sester na standardních 

odděleních.  

Vztahy mezi sestrou a ostatním personálem: Více neţ třetina sester na JIP má 

nedobré vztahy na pracovišti s ostatním personálem, u sester na standardních odděleních je to 

několik málo procent. 

 

Psychická náročnost práce: Na JIP označilo 18 sester tuto situaci za poněkud více  

a velmi mnoho stresující, 1 sestra zcela opačně za vůbec nestresující. Dohledáním dotazníku 

jsem zjistila skutečnost, ţe tato sestra je na JIP krátce, ale poněkud více jí stresuje  

„být v kolektivu nová“. 

 

Umělé osvětlení: Na JIP umělé osvětlení nevadí vůbec čtvrtině sester, ostatní však 

tento stresor ohodnotilo od trochu aţ po velmi mnoho stresující. Na standardních odděleních 

umělé osvětlení nevadí vůbec více jak polovině sester. 

 

Práce s dětmi a psychika sestry: Téměř 2/5 sester z JIP souhlasila, ţe se na jejich 

psychice projevuje práce s nemocnými dětmi. Na standardních odděleních to byla 1/5 sester. 

V dotazníku měly sestry uvést, jakým způsobem se u nich projevuje. Ne všechny však 

nějaký projev napsaly, přesto se jich několik objevilo.   

Pro přehlednost jsem vytvořila tabulku. 

 

Tabulka 9 Přehled projevů stresu na psychice (řazeno po sloupcích). 

podráţděnost 5x smutek 2x špatná nálada 1x 

strach 3x nervozita 1x vyhledávání klidu 1x 

únava 3x „nošení“ si práce domů 1x stres 1x 

beznaděj 2x 
časté myšlení na nemocné 

děti 1x 

nevyrovnání se s velkým 

počtem nemocných dětí 1x 

lítost 2x   

 

 

 



 

Závěr: Hypotéza předpokladu většího stresu u sester pracujících  na JIP neţ  

na standardních odděleních byla částečně potvrzena.  

Domnívám se, ţe sestry na JIP jsou vystaveny náročnějším situacím při ošetřování 

nemocných dětí. Pečují o děti s velmi závaţnými onemocněními, které ohroţují děti na ţivotě. 

Často musí řešit vzniklou situaci ve velmi krátkém časovém úseku, a to je jeden z dalších 

stresorů (časový nátlak). Ke stejnému závěru došla ve své práci téţ  Oertelová (1999).  



 

 

4. Srovnání dle klimatu na pracovišti – spokojenost a nespokojenost sester. Má-li 

pracovní prostředí vliv na míru spokojenosti sester. Předpokládám vyšší spokojenost  

u sester na standardních odděleních a vyšší nespokojenost u sester pracujících na odděleních 

JIP.  

 

Statistický významné rozdíly vyšly u otázek číslo: 1 – věk, 3 k – poměr sester s dětmi 

a bezdětné, 6 – celková praxe ve zdravotnictví, 7 – celková praxe na dětském oddělení,  

9 – typ pracoviště, 10 - rozlišení skupin pacientů, 12 – III fyzická náročnost práce,  

12 – IV psychická náročnost práce,  17 – látky na zmírnění stresu: jaké a kolik, 18 – fyzická 

únava za posledních 6 měsíců, 19 – projev stresu na fyzickém stavu, 20 – I tělesné obtíţe 

bolesti hlavy, 20 – III ţaludeční obtíţe, 20 – VI poruchy nálady, rozmrzelost, 20 – VII únava, 

vyčerpání, 20 – VIII špatná výkonnost.  

Rozdíly v odpovědích na ostatní otázky jsou statisticky nevýznamné. 

 

Věk: Převáţná sester ve všech věkových kategoriích je na svém pracovišti spokojena. 

Nejvíce nespokojených sester je ve věku od 20 do 39 let. 

 

Poměr sester s dětmi a bezdětné: Celkovou spokojenost na pracovišti vyjádřilo  

74 sester s vlastními dětmi a nespokojené na pracovišti je 26 bezdětných sester. 

 

Celková praxe ve zdravotnictví: Nejvíce spokojenosti potvrdily sestry nad 40 let. 

Na svém pracovišti je většina nespokojených sester (téměř 58%) ve věku 20 – 29 let,  

 

Celková praxe na dětském oddělení: Většina sester s delší praxí vyjádřila 

spokojenost a nespokojená na pracovišti byla pouze 1 sestra. Zajímavý výsledek vyplynul  

u sester s praxí na dětském oddělení od 6 do 10 let, kdy spokojenost projevilo 5 sester  

a nespokojenost také 5 sester.  

 

Typ pracoviště: Obecně jsou sestry na svém pracovišti spokojené, ale většina 

spokojených pracuje na standardních odděleních. Nespokojenost na pracovišti vyjádřilo 

na JIP 17 sester a na standardních odděleních jen 2 sestry.  

 



 

Rozlišení skupin pacientů: Spokojených sester pracuje v obou kategoriích (pracují 

pouze s dětmi nebo s dětmi a rodiči) celkem 81, a to je většina ze všech sester, které pracují 

na JIP a standardních odděleních. 

  

Fyzická náročnost práce: Většina sester bez ohledu na věk neuvedlo fyzickou 

náročnost jako důvod nespokojenosti. Jen 5 sester je nespokojeno na pracovišti z důvodu 

fyzické náročnosti práce a hodnotily ji body 4 (poněkud více – 3 sestry) a 5 (velmi mnoho –  

2 sestry.) 

 

Psychická náročnost práce: Většina sester bez ohledu na věk je spokojeno i přes 

psychickou náročnost práce. Celkově 28 sester je nespokojeno na pracovišti z důvodu 

psychické náročnosti práce a 5 sester z nich náročnost označilo číslem 5 (velmi mnoho). 

  

Látky na zmírnění stresu - jaké a kolik: Většina sester neuţívá ţádné látky  

na zmírnění stresu. Celkem 8 sester uvedlo kouření cigaret, 4 sestry léky na bolest hlavy  

a zad, 3 si dají občas skleničku alkoholu (pivo, víno). 

 

Fyzická únava za posledních 6 měsíců: Hodnocení velmi často uvedly 3 sestry 

spokojené na svém pracovišti a 6 sester nespokojených na pracovišti.  

 

Projev stresu na fyzickém stavu: Nikdy napsalo 42 a málokdy 21 spokojených 

sester. Stejnou odpověď nikdy bylo uvedeno u 4  a málokdy u 10 nespokojených sester.  

 

Tělesné obtíţe - bolesti hlavy: U spokojených sester nebyla ţádná, u nespokojených 

sester se hodnocení velmi mnoho objevilo u 1 sestry.  

 

Ţaludeční obtíţe: U spokojených sester necelá 4% sester uvedla hodnocení poněkud 

více u tělesných obtíţí typu ţaludečních obtíţí, nechutenství nebo zvracení. U nespokojených 

sester toto hodnocení uvedla více neţ 1/5. 

 

Poruchy nálady, rozmrzelost: Spokojené sestry uváděly převáţně hodnocení vůbec 

nebo trochu. U nespokojených sester necelá polovina trpí průměrně poruchami nálad  

a rozmrzelostí. 

 



 

Únava, vyčerpání: Spokojené sestry uváděly převáţně hodnocení vůbec nebo trochu.  

U nespokojených sester necelá polovina trpí poněkud více únavou a vyčerpáním. 

 

 Špatná výkonnost: U spokojených sester bylo toto hodnocení u necelých 10%. 

Nespokojené sestry si ve více neţ 40% stěţují poněkud více a velmi mnoho, ţe trpí  špatnou 

výkonností.  

 

Závěr: Hypotéza vyšší spokojenosti u sester na standardních odděleních a vyšší 

nespokojenosti u sester pracujících na odděleních JIP byla částečně potvrzena. Ke stejnému 

závěru došla ve své práci Oertelová (1999). 

Sestry, které jsou na svém pracovišti nespokojené, uvedly také u otázky č. 12 jiný 

stresor, který se vyskytuje na jejich pracovišti. Tabulka těchto stresorů je uvedena jiţ  

u hypotézy č. 2 (tabulka č. 8). 



 

 

5. Srovnání sester podle toho, zda nepociťují či pociťují somatické obtíţe. 

Předpokládám, ţe u sester s vyšším vlivem stresu je také vyšší výskyt somatických obtíţí. 

 

Statistický významné rozdíly vyšly u otázek číslo: 11 – III vztah lékař a sestra,  

12 – III fyzická náročnost práce, 12 – V umělé osvětlení, 12 – VI komunikace s rodiči  

a příbuznými, 12 – VIII jiný stresor na pracovišti, 15 – uţívání látek na zmírnění stresu,  

18 – fyzická únava za posledních 6 měsíců, 19 – projev stresu na fyzickém stavu, 24 – pomoc 

psychologa.  

Rozdíly v odpovědích na ostatní otázky jsou statisticky nevýznamné. 

 

Vztah lékař a sestra: Obecně hodnotí tyto vztahy jako dobré 60% sester bez ohledu, 

zda mají nebo nemají somatické obtíţe. Sestry, které netrpí somatickými obtíţemi, 

nedokázaly posoudit z téměř 20%, zda jsou vztahy mezi lékaři a sestrami dobré.  

 

Fyzická náročnost práce: Celkově 25 sester, které nepociťují ţádné somatické 

obtíţe, nejsou stresovány z důvodu fyzické náročnosti práce.  

 

Umělé osvětlení: Umělé osvětlení jako stresor nevadí více jak polovině sester, které 

nemají somatické obtíţe. Jako stresor s hodnocením poněkud více ho uvedla 1/5 sester, které 

pociťují somatické obtíţe. 

 

Komunikace s rodiči a příbuznými: Tento stresor se slovním hodnocením trochu 

napsalo přes 60% sester bez somatických obtíţí a téměř 24% sester se somatickými obtíţemi. 

Obecně lze říci, ţe komunikace s rodiči a příbuznými je jedním ze stresorů při práci sester. 

 

Jiný stresor na pracovišti: Převáţná většina sester obou skupin neuvedla ţádný jiný 

stresor. 23 sester z obou skupin napsaly škálu stresorů (viz. tabulka přehledu jiných stresorů  

č. 8). Dost mě překvapil fakt, ţe ani jedna sestra neuvedla jako stresor úmrtí dítěte. 

 

Uţívání látek na zmírnění stresu: Obecně lze říci, ţe většina sester obou skupin 

neuţívá ţádné látky na zmírnění stresu. Ve skupině bez somatických obtíţí je to 1 sestra.  

U sester se somatickými obtíţemi se uchyluje k uţívání látek na zmírnění stresu (občas 

alkohol a léky nebo denně kouření cigaret a sladkosti) 12 sester.  



 

  

Fyzická únava za posledních 6 měsíců:  U sester bez somatických obtíţí pociťuje 

fyzickou únavu (za posledních 6 měsíců) trochu téměř 67%. U sester se somatickými 

obtíţemi to je pouze 29,1%. U slovního hodnocení „průměrně“ je tento počet opačný - 22,2 % 

a 54,5%. 

 

Projev stresu na fyzickém stavu: Odpověď ne – neprojevuje uvedla více neţ 1/4 

sester, které nepociťují somatické obtíţe. Obecně lze říci, ţe u většiny sester obou skupin  

se stres více či méně projevuje na fyzickém stavu. 

 

Pomoc psychologa: 17 sester ze skupiny bez somatických obtíţí a 4 sestry ze skupiny 

se somatickými obtíţemi by nikdy nechtěly rozhovor s psychologem. 60 sester obou skupin 

neví, nepřemýšlely o tom. Pouze 19 sester obou skupin by rozhovor s psychologem přivítalo. 

Obecně lze konstatovat, ţe o sluţbu psychologa nemá většina sester zájem. 

 

Závěr: Hypotéza vyššího vlivu stresu na vyšší výskyt somatických obtíţí byla 

potvrzena částečně.  

 

Statisticky významné mi vyšlo porovnání skupin, které uvedly, ţe pociťují somatické  

obtíţe a zároveň jsou nespokojené na svém pracovišti. Proto jsem do své práce zařadila 

srovnání otázky č. 11 a 20. Jde o vztahy na pracovišti  versus tělesné obtíţe při práci na JIP  

a standardních  odděleních.  

 

Tabulka 10 Porovnání otázek č. 11 a č. 20 

hypotéza číslo 5. chí kvadrát pravděpodobnost statistická významnost 

otázka č. 11. a 20. 20.669952 0.000005 ano 

 

 

Pro přehlednost uvádím obě dvě otázky a legendu k nim. 

 

 

 



 

Porovnání výsledků :  

Hodnoty označené červeně v obou otázkách vyjadřují dobré vztahy na pracovišti  

a sestry netrpí tělesnými obtíţemi. 

Hodnoty označené modře  v obou otázkách vyjadřují zhoršené nebo špatné vztahy  

na pracovišti a sestry mají nějaké tělesné obtíţe. 

Já se budu zabývat pouze hodnotami v modrých sloupcích, kde sestry zhodnotily 

vztahy na pracovišti číslem 4 a 5, a vyjadřují tím nespokojenost. To samé hodnocení číslem 

4 a 5 je u otázky na zhodnocení tělesných obtíţí u sester. 

 

Otázky z dotazníku: 

 

11. Vztahy na pracovišti 

 

Tabulka 11 Vztahy na pracovišti 

  

souhlasím 

spíše 

souhlasím 

těţko 

říci 

spíše 

nesouhlasím 

 

nesouhlasím 

Na svém pracovišti se celkově 

cítím velmi dobře 
1 2 3 4 5 

Kolektiv sester, v němţ pracuji, je 

velmi dobrý 
1 2 3 4 5 

Vztahy lékař-sestra jsou velmi 

dobré 
1 2 3 4 5 

Vztahy mezi sestra - sestra jsou 

velmi dobré 
1 2 3 4 5 

Vztahy mezi sestrou a ostatním 

personálem jsou velmi dobré 
1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 



 

20. Trpíte některými níţe uvedenými tělesnými obtíţemi? 

Tabulka 12 Somatické obtíţe 

Posledního půl roku pociťuji tyto tělesné 

obtíţe: 

vůbec 

ne 

trochu tak 

průměrně 

poněkud 

více 

velmi 

mnoho 

bolesti hlavy 1 2 3 4 5 

bolesti zad 1 2 3 4 5 

ţaludeční obtíţe, nechutenství, zvracení 1 2 3 4 5 

vysoký krevní tlak 1 2 3 4 5 

křečové ţíly, pocit těţkých nohou, otoky 1 2 3 4 5 

poruchy nálady, rozmrzelost 1 2 3 4 5 

vyčerpanost, únava 1 2 3 4 5 

špatná výkonnost 1 2 3 4 5 

poruchy spánku 1 2 3 4 5 

jiné obtíţe (doplňte a 

zhodnoťte):.................................................... 
1 2 3 4 5 

 

Tabulka 13 Stručný přehled výsledků 

 otázka č. 20 nedaly č. 4 a 5 daly č. 4 a 5  

otázka č.11 0    1      Total nedaly č. 4 a 5 39 42 81 

    17   (89.5 %)         43    (43.0 %) daly č. 4 a 5 6 13 19 

  45 55 100 

 

Ze statistiky nevyplývá, zda jsou somatické obtíţe způsobené vztahy na pracovišti 

nebo zda sestry se somatickými obtíţemi jsou citlivější ke vztahům na pracovišti anebo jde  

o obousměrné působení, kdy se negativa navzájem potencují a celkový stav se stále zhoršuje. 

 Tato otázka by mohla být předmětem dalšího dotazníkového šetření. Je to velmi 

zajímavý poznatek, protoţe v tomto případě je pro danou sestru velmi frustrující pracovat  

za těchto podmínek. Mohlo by dojít nejen ke vzniku stresu, který bude neustále narůstat. Ale 

také je téměř jisté, ţe sestra je ohroţena vznikem syndromu vyhoření. 



 

16   Závěr  

Profese sester je po všech stránkách velmi náročná. Být zdravotní sestrou není vůbec 

jednoduché. Vyţaduje velkou psychickou odolnost a dobrou fyzickou kondici. V současnosti 

jsou kladeny na tyto „pomáhající profese“ vysoké nároky. Z neustálého napětí a stresu je stále 

více sester na pokraji syndromu vyhoření. Toto povolání by ale mělo sestry bavit a naplňovat, 

měly by zaţít něco jedinečného, jako je pocit uţitečnosti, pomoci, empatie. 

Stres je psycho-fyziologicko-sociální jev a reakce člověka na něj je velmi individuální. 

V běţném ţivotě bývá slovem stres označováno vše, co na nás nějak tlačí, přetěţuje nás  

a co je nám nepříjemné. (Praško, Prašková, 1996)  

Ale ne kaţdý stres je škodlivý. Určitá míra stresu je pro kaţdodenní ţivot nutná  

a potřebná. Umoţňuje kaţdému jedinci překonávat překáţky a problémy. Mobilizuje síly 

kaţdého z nás k nalezení moţného řešení situací, které před nás postavil ţivot.  

Rozlišujeme pozitivně proţívaný stres (eustres) a negativně proţívaný stres (distres). 

V této práci jsem se zaměřila převáţně na distres. 

Stres lze teoreticky rozdělit do tří typů: stres jako reakce organismu, stres jako podnět 

pro organismus a stres jako transakce mezi organismem a prostředím. V této práci jsem  

se opírala o třetí, transakční pojetí.  

Mnoho studií bylo věnováno pracovní zátěţi. Já jsem se ve  své práce zaměřila  

na otázku, zda stres ovlivňuje pracovní výkonnost, jaké jsou hlavní stresory v zaměstnání  

a na riziko vzniku návykové nemoci u zdravotníků. Při krátkodobé pracovní zátěţi je stres 

motivujícím faktorem optimálního výkonu. Po delší době však uţ lze pozorovat zhoršení 

výkonu, napětí, úzkost, poruchy koncentrace. Ještě výrazněji je patrné působení 

dlouhodobého stresu na výkonnost. Objeví se pocit trvalé únavy, podráţděnosti, úzkostnosti  

a zhoršení kvality práce. Výkon uţ nestoupá, ale klesá. Při trvajícím působením stresorů  

se rozvíjí depresívní nálada, somatické onemocnění, psychické zhroucení nebo syndrom 

vyhoření. (Herman, Doubek, 2008). 

Při péči o nemocné vstupují sestry do určitého vztahu s těmito lidmi. Vztah je však 

nutné udrţovat na profesionální úrovni. Existují totiţ rizikové faktory při péči o nemocné, 

které by sestry měly znát a měly tak moţnost sníţit nebo úplně eliminovat jejich dopad  

na svou psychiku. Při působení všech těchto rizikových faktorů a stresorů na psychiku 

zdravotníků, se  pak můţeme setkat s  problémem – uţíváním návykových látek (kouření, 

alkohol, léky, jiné návykové látky). Převaţuje názor, ţe zdravotníci jsou ohroţeni více neţ 



 

ostatní populace. Ze statistik, které se zabývají zdravotním stavem populace, vyplývá 

nebezpečnost uţívání těchto látek na zdraví jedince. 

Sestra jako představitelka pomáhající profese vkládá do své práce mnoho citových 

investic. Toto povolání však nepřináší jen úspěchy, daleko častěji utrpením a nezřídka smrt.  

O to větši je nebezpečí zklamání a nakonec „citového vyhoření“. Ve světě se mluví o burn-out 

syndromu neboli syndromu vyhoření. Projevy tohoto syndromu nacházíme především 

v oblasti fyzické, emoční a psychické (např.chronické vyčerpání, podráţděnost, deprese, 

netrpělivost, zapomnětlivost, roztěkanost, znuděnost aţ cynismus, nenaplněná potřeba 

společenského uznání apod.). 

Syndromu vyhoření je ale moţné předcházet. Nejúčinnějším prostředkem je podpora 

spolupracovníků a pozitivní vyrovnávací mechanismy - relaxace a řešení problémů. Projevy 

a následky vyhoření lze sníţit pečlivým plánováním, intervencemi a hodnocením osobního  

a personálního ţivota.   

Stres a jeho vliv na zdraví je dnes velmi často diskutovaná problematika.  

K základním dovednostem kaţdého člověka patří přizpůsobení se (adaptace) 

na okolnosti, jeţ na něj působí. Jedná se vlastně o hledání a nalezení vhodných způsobů 

zvládání stresu. 

Pokud má sestra dobře pečovat o pacienty musí být sama v dobrém tělesném  

i psychickém  stavu. Po práci v nočních směnách je nutný dostatečný odpočinek a nerušený 

spánek. Jejich smyslem je regenerace tělesných a duševních sil. K regeneraci sil existují 

ověřené metody relaxace a aktivace. Jsou však účinné při správném provedení.                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Výzkum pracovní zátěţe a proţívaného stresu u řadových sester jsem uskutečnila  

na dětských lůţkových odděleních FN Hradec Králové. Šlo o dotazníkové šetření na těchto 

pracovištích: dětská klinika (JIP pro novorozence , JIP pro větší děti, intermediár, oddělení 

nedonošených dětí, kojenců, větších dětí 2. Patro), klinika ORL – standardní odd., klinika 

NCH – standardní odd., klinika infekční – standardní odd.  

Prvním cílem mé práce bylo určit, zda vzniká stres u sester dětských oddělení a jaká  

je reakce na něj. Dotazníkovým šetřením jsem zjistila, stres u těchto sester se vyskytuje téměř 

u všech, ale v různé intenzitě a v odlišných reakcích na něj. 

Druhým cílem bylo zmapovat základní stresogenní faktory na dětských lůţkových 

odděleních FN. Mimo stresorů v dotazníku, doplnily samy respondentky ještě tyto:  velké 

mnoţství dokumentace, špatné vybavení pro sestry na pracovišti, komunikace s nadřízenými, 

výpomoc na jiném oddělení, málo personálu, organizace práce, časté střídání lékařů, hodně 



 

práce a málo času, pozdní ordinace, více nočních směn za sebou, noční sluţba v jedné sestře, 

být v kolektivu nová, zapracování nových sester, hluk od přístrojů, ordinované přístroje, které 

nejsou k dispozici. Ani jedna ze sester neuvedla jako stresor smrt dítěte. Tuto skutečnost  

je obtíţné jednoznačně interpretovat (sníţení počtu úmrtí, snaha vytěsnit tuto nepříjemnou 

skutečnost z mysli, emoční oploštění).  

Jako třetí cíl bylo zjistit negativní působení práce s nemocnými dětmi na fyzickou  

a psychickou stránku sester. Většina respondentek se vyjádřila, ţe se ošetřování nemocných 

dětí odráţí buď na jejich psychické stránce, nebo se u nich projeví nějaké somatické obtíţe. 

Negativní působení se u sester také objevilo v kombinaci obou stránek – psychické i fyzické. 

Třetím cílem bylo zjistit, zda sestry na dětských lůţkových odděleních pouţívají 

relaxační techniky nebo ještě jiné způsoby odreagování či relaxace. Mírně převaţují ty, které 

se snaţí relaxovat (60 %).  

Předpokládala jsem, ţe proţívaný stres můţe záviset na tom, zda sestry mají vlastní 

děti nebo jsou bezdětné, na věku sester, závaţnosti stavu pacientů, které ošetřují, na klimatu 

pracoviště.  

Výsledky dotazníkového šetření nepotvrdily hypotézu, ţe zdravotní sestry, které samy 

mají děti, proţívají ošetřování nemocných dětí více, neţ sestry bezdětné. Souvislost bych 

viděla v tom, ţe sestry s vlastními dětmi jsou starší a mají více zkušeností, coţ se odráţí  

ve vnímání a proţívání stresu.  

Hypotéza, ţe starší sestry proţívají stres více, nebyla potvrzena. Důvodem můţe být, 

ţe starší sestry pracují spíše na standardních odděleních neţ na JIP. A také mají určitý 

nadhled a mnohem více zkušeností, které jim pomáhají lépe zvládat situace na pracovištích. 

Hypotéza předpokladu většího stresu u sester pracujících  na JIP neţ na standardních 

odděleních byla částečně potvrzena. Sestry na JIP pečují o děti s velmi závaţnými 

diagnózami, tyto děti jsou většinou ohroţeny na ţivotě. Tyto sestry jsou často vystaveny 

náročnějším situacím a pracují pod časovým tlakem, kdy někdy jde opravdu doslova  

o vteřiny. 

Hypotéza vyšší spokojenosti u sester na standardních odděleních a vyšší 

nespokojenosti u sester pracujících na odděleních JIP byla částečně potvrzena. Můţe to být 

způsobeno několika faktory současně: vysoký stupeň psychické a fyzické náročnosti, mladý  

a málo sţitý kolektiv, méně zkušeností a menší nadhled neţ u starších sester. 



 

Hypotéza vyššího vlivu stresu na vyšší výskyt somatických obtíţí byla potvrzena 

částečně. Není zcela jasné, zda jsou somatické obtíţe vyvolané stresem. Existuje podle 

výsledků moţná souvislost somatických obtíţí  a nespokojeností sester na pracovišti.  

 

Nejde však jenom o to, abychom stres u sester zjišťovali. Důleţité je, naučit sestry,  

jak stres účinně zvládat. 

Existuje celá řada metod pro předcházení situací vyvolávající stres. Nejvhodnější  

a nejúčinnější pro jeho zvládání je nutné seznámit sestry se zásadami boje proti stresu. 

V současnosti jsou k dispozici speciálně zaměřené programy. Jedinec se seznámí s těmito 

zásadami a naučí se ovládat také základní relaxační metody. Dostane doporučení, jak  

se racionálně stravovat, jaký mít pohybový reţim a jakým způsobem dodrţovat ţivotosprávu.  

V rámci takto organizovaných programů mít moţnost docházet na cvičení, odborné 

konzultace a jiné. Osvojením si základních postupů a strategií zvládání stresu  

je předpokladem úspěšné prevence syndromu vyhoření.   

 

Zde jsou cenné rady, jak zvládnout stres. (Kozierova a kol., 1995): 

1. Nejprve si uvědomte, ţe proţíváte stres. Zaměřte se na své pocity: sklíčenosti, 

únavy, hněvu a psychické nepohody. Všímejte si, zda nadměrně nekouříte, 

nepijete hodně kávy, neuţíváte stimulační přípravky a pod. Zamyslete se, zda se 

nevyhýbáte kontaktu s pacientem.  

2. Kdyţ se zaměříte na svoje stresové reakce, pokuste se zjistit, kdy se objevují.  

3. Kdyţ víte, kdy stres proţíváte, určete si alternativní aktivity. Vhodné jsou např. : 

a) Naplánujte si denní relaxační program s chvílemi odpočinku, aby jste se zbavily 

pocitu napětí. 

b) Sestavte si plán tělesných aktivit, aby jste ventilovaly svoji energii směrem ven. 

c) Pocity bezmocnosti ve vztahu k jiným překonáte tím, ţe budete asertivní. Naučte 

se říkat ne. 

d) Vyuţívejte lépe čas, pověřujte jiné různými úkoly. 

e) Zúčastněte se kurzu jógy, meditace nebo jiných relaxačních technik. 

f) Naučte se akceptovat selhání a poučte se z toho. 

g) Naučte se poţádat o pomoc a svěřte se se svými pocity. 

h) Podporujte své kolegy tehdy, kdyţ to potřebují. Dejte jim šanci „ventilovat“ své pocity 

a naslouchejte jim, kdyţ se svěřují se svými problémy. 

i) Řešte problémy konstruktivně, ne defenzivně. 



 

j) Respektujte to, co se nedá změnit. Kaţdá situace má své hranice. 

k) Jestliţe pracujete na JIP nebo jiném náročném pracovišti, pokuste se sestavit 

strukturované skupiny emocionální podpory. Tyto skupiny mohou mít různé 

názvy, např. ventilační skupiny, diskusní skupiny a pod. Prospěšná mohou být  

i pravidelná setkání personálu, na kterých budete společně probírat pocity, které 

proţíváte v práci. 
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sester na standardních dětských lůţkových odděleních a vliv velkého stresu na větší výskyt 

somatických obtíţí.  
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nurses who work on pediatric wards in hospital. 

In theoretical part I work with expressions of stress – types, cause and  manifestation, stress 

adaptation. 

Burn out syndrom as result of stress. Possibilities of relaxation and recreation. 

The quantitative study was carried out to measure effort and working conditions on pediatric 

wards, according to structured questionary. 

In a quantitative questionnaire study took part 100 nurses of 9 pediatric wards. Hypothesis 

no1 and no2 has not been confirmed-stress feelings of nurses are not impressed by neither age 

nor their own children. Hypothesis no3, no4 and no5 has been confirmed partially. These 

hypothesis describe major stress and anxiety by which suffer nurses working on intensive 
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18  Přílohy 

 

18.1 Anonymní dotazník 

 

Stres a jeho zvládání u sester na dětských odděleních. 

 

Milé kolegyně! 

V naší republice nejsou k dispozici přesnější údaje o zátěţi, kterou zaţívají sestry na 

dětských odděleních při ošetřování dětí. Proto jsme se rozhodli zmapovat aktuální situaci, aby 

byly k dispozici aktuální údaje. Prosíme Vás, abyste odpovídaly podle skutečnosti, 

nenadsazujte, ani se nebojte popsat reálný stav. Dotazník je anonymní a údaje budou 

sumarizovány za celý soubor sester. 

Děkujeme Vám za spolupráci, prospějete dobré věci. 

 

Svůj názor vyjádřete zakrouţkováním jedné z nabízených variant odpovědí (pokud 

není u otázky uvedeno jinak). 

 

1. Věk ( zakrouţkujte) 

 

a)  20 - 29 let 

b)  30 – 39 let 

c)  40 a více let 

 

2.  Rodinné poměry  

 

a)  svobodná 

b)  vdaná 

c)   rozvedená 

d)   vdova 

 

 

 



 

3. Počet dětí  

 

a)   bezdětná (pokud jste zvolila tuto moţnost, přeskočte otázku č. 4) 

b)  1 dítě 

c)  2 děti 

d)  3 a více dětí 

 

4. Otázka pro sestry s dětmi: věk dětí 

 

a)   do 10 let 

b)  11 aţ 19 let 

c)   20 a více let 

 

5. Vzdělání – nejvyšší dosaţené 

 

a)  střední zdravotnická škola 

b)  střední zdravotnická škola a PSS 

c)  vyšší odborná zdravotnická škola 

d)  vysoká škola – bakalářské nebo magisterské studium 

 

6. Celková praxe ve zdravotnictví (prosím uveďte údaj bez mateřské dovolené) 

 

a)    1 – 10 let 

b)  11 – 20 let 

c)  20 a více let 

 

7. Celková praxe na dětském oddělení (prosím uveďte údaj bez mateřské dovolené) 

 

a)   1 – 5 let  

b)   6 – 10 let 

c)  11 – 20 let 

d)  21 a více let  

 

 



 

8. Pracujete v  

 

a)   ranním provozu 

b)  dvousměnném provozu 

c)   třísměnném provozu 

 

9. Pracoviště  - uveďte prosím vedle ještě název pracoviště ( např.: ORL, DK, 

NCH,.....) 

 

a) standardní oddělení  ................ 

b)  JIP  ............... 

c)  jiné  .............. 

 

10. Na svém pracovišti pracujete 

 

a)  pouze s dětmi 

b)  s dětmi i dospělými  

 

11. Vztahy na pracovišti 

 

  

souhlasím 

spíše 

souhlasím 

těţko 

říci 

spíše 

nesouhlasím 

 

nesouhlasím 

Na svém pracovišti se celkově 

cítím velmi dobře 
1 2 3 4 5 

Kolektiv sester, v němţ pracuji, je 

velmi dobrý 
1 2 3 4 5 

Vztahy lékař-sestra jsou velmi 

dobré 
1 2 3 4 5 

Vztahy mezi sestra - sestra jsou 

velmi dobré 
1 2 3 4 5 

Vztahy mezi sestrou a ostatním 

personálem jsou velmi dobré 
1 2 3 4 5 

 



 

12. Které situace na pracovišti Vás osobně nejvíce stresují? 

 

Na pracovišti mě stresuje tato situace: vůbec ne trochu tak 

průměrně 

poněkud 

více 

velmi 

mnoho 

změny v ordinacích 1 2 3 4 5 

práce s přístroji 1 2 3 4 5 

fyzická náročnost práce 1 2 3 4 5 

psychická náročnost práce 1 2 3 4 5 

umělé osvětlení 1 2 3 4 5 

komunikace s rodiči a příbuznými 1 2 3 4 5 

komunikace s ostatními pracovníky 1 2 3 4 5 

jiný stresor (doplňte a 

zhodnoťte):…………………………… 
1 2 3 4 5 

 

 

13. Projevuje se práce s dětmi nějakým způsobem na Vašich emocích?  

 

a) ne 

b) ano, uveďte jak........................................................................................ 

 

14. Projevuje se práce s dětmi nějakým způsobem na Vaší psychice? 

 

a)  ne 

b)  ano, uveďte jak....................................................................................... 

 

15. Uţíváte nějaké látky na zmírnění stresu? 

 

a) ne 

b) ano  

 

 



 

16. Pokud ano, jak často je uţíváte? 

 

a) denně 

b) občas 

c) málokdy 

d) výjimečně a to jen při velkém vypětí 

 

17. Pokud ano– jaké a kolik : moţnost zakrouţkovat více odpovědí.  

 

a) kouření ........................................... 

b) alkohol ........................................... 

c) léky  ................................................ 

d) jiné látky ......................................... 

18. Cítí se fyzicky unavená posledních 6 měsíců?  

 

a) nikdy 

b) málokdy 

c) často 

d) velmi často 

 

19. Projevuje se stres na vašem  fyzickém stavu? 

 

a) ano - málokdy  

b) ano - často 

c) ano – velmi často 

d) ne  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20. Trpíte některými níţe uvedenými tělesnými obtíţemi? 

 

Posledního půl roku pociťuji tyto tělesné 

obtíţe: 

vůbec 

ne 

trochu tak 

průměrně 

poněkud 

více 

velmi 

mnoho 

bolesti hlavy 1 2 3 4 5 

bolesti zad 1 2 3 4 5 

ţaludeční obtíţe, nechutenství, zvracení 1 2 3 4 5 

vysoký krevní tlak 1 2 3 4 5 

křečové ţíly, pocit těţkých nohou, otoky 1 2 3 4 5 

poruchy nálady, rozmrzelost 1 2 3 4 5 

vyčerpanost, únava 1 2 3 4 5 

špatná výkonnost 1 2 3 4 5 

poruchy spánku 1 2 3 4 5 

jiné obtíţe (doplňte a 

zhodnoťte):.................................................... 
1 2 3 4 5 

 

 

21. Myslíte, ţe tyto obtíţe jsou způsobeny psychickou zátěţí Vaší práce? 

 

a) ano, protoţe: ………………………………………………….. 

b) ne, protoţe: …………………………………………………….  

 

 

22. Pouţíváte nějaké relaxační techniky na zmírnění těchto obtíţí? 

 

a) ano, např.: …………………………………………………………. 

b) ne, protoţe: ………………………………………………………… 

 

 



 

23. Máte nějaké koníčky, při kterých si odpočinete a naberete nové síly? Napište 

jaké. 

 

 

 

 

 

 

24. Přivítala by jste moţnost rozhovoru s psychologem, kdyţ jste vyčerpaná nebo 

máte nějaký problém? 

 

a)  ano, uvaţovala jsem o tom 

b)  ne, nikdy 

c)  nevím, nepřemýšlela jsem o tom 

 

Děkujeme Vám za spolupráci a prosíme Vás: projděte ještě jednou dotazník a 

podívejte se, jestli jste nezapomněly někde vyjádřit svůj názor. Těţko bychom ho za Vás 

doplňovali. 
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18.3 Seznam zkratek 

JIP  jednotka intenzivní péče 

PSS  pomaturitní specializační studium 
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