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Úvod 

 

Téma mé bakalářské práce jsem si zvolila z důvodu zájmu o tuto problematiku. 

Profese sestry je povaţována více za poslání neţ rutinní práci. Poslání pomáhat druhým, 

být jim nablízku v těţkých chvílích, pomáhat zachraňovat ţivoty, umět podat pomocnou 

ruku či pohladit v pravý okamţik. Je to profese velice náročná po psychické i fyzické 

stránce. Je proto nutné se na tuto náročnou práci dobře teoreticky i prakticky připravit. 

Velký vliv má motivace, co sestru vedlo k zvolení této profese, neméně důleţité je dobře 

se adaptovat. Podmínkou úspěchu a spokojenosti sestry je dobrá profesionální adaptace. To 

znamená přijmout zodpovědnost za své profesionální konání. Na sestru jsou kladeny 

vysoké nároky i po stránce emocionální, aby byla schopna se vypořádat s celou řadou 

tíţivých situací a aby byla schopna zvládnout vysokou míru zodpovědnosti. To vyţaduje 

určité osobnostní vlastnosti, které by měla sestra mít. 

Od sestry se očekává profesionální vystupování, sebeovládání, rychlé a kvalitní 

plnění úkolů. Je nutné si uvědomit, ţe tato profese zasahuje i do osobního ţivota sester, 

směnný provoz, noční sluţby, víkendy, svátky. Někdy není moţné se odpoutat od 

myšlenek z práce a to můţe zasahovat do rodinného ţivota a platí to i naopak. 

Sestry musí k práci přistupovat s maximálním nasazením, jsou vystaveny stálé 

psychické zátěţi. Při delším působení v oboru mohou pociťovat únavu a jsou ohroţeny 

syndromem vyhoření. 

Současnost - to je doba plná změn, ošetřovatelství nevyjímaje. Sestry získávají 

nové kompetence, stávají se partnery lékařů, profese sestry se stává autonomní profesí. 

Změny zasahují do profesního i celoţivotního vzdělávání. Dochází k rychlému rozvoji 

medicíny, objevují se nové přístroje, metody a je nutné si udrţet krok. Pro zkvalitnění péče 

značně narostl rozsah dokumentace, tady vyvstává otázka, zda na úkor dokumentace není 

pacient opomíjen, některé sestry to tak vnímají. Často se řeší nedostatek sester, pomocného 

personálu.  

Zajímalo mě, zda sestry, které ve zdravotnictví pracují řadu let a mají mnohaleté 

zkušenosti, vnímají nějaké změny. Jejich výhodou je, ţe se na vše mohou dívat s odstupem 

času a mohou srovnávat, jak to bylo dříve a dnes. Snaţila jsem se zmapovat profesní vývoj 

starších sester od jejich prvopočáteční motivace, která je vedla k výběru profese sestry. 

Dále jejich pohled na studium a začátky v praxi v rámci školní praxe a v rámci profesního 

startu. Jaké byly počáteční ideály a představy o profesi sestry a zda se v průběhu studia a 
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školní praxe tyto představy vyplnily či nikoliv. Jak nyní s odstupem času vnímají svoji 

profesní dráhu, na co rády vzpomínají, co jim utkvělo v paměti. Které klíčové momenty a 

okolnosti významně ovlivnily jejich profesní dráhu. Nyní s odstupem času a s nabitím celé 

řady profesních i ţivotních zkušeností, uvaţovaly by o volbě stejné profese?  
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Cíle teoretické části 

 

 V teoretické části své bakalářské práce jsem si určila několik cílů: 

 specifikovat ošetřovatelství a jeho historii, 

 charakterizovat profesi, role a status sester, 

 přiblíţit jednotlivé fáze profesního vývoje, 

 připomenout vzdělávání v minulosti a v současnosti, 

 zmínit některé faktory ovlivňující pracovní spokojenost. 
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1 Teoretická část  

1.1 Ošetřovatelství 

 

„Ošetrovateľstvo je láska, múdrost´ a pomoc.  Je dobro pre 

iných, ktoré má trvalú hodnotu, jeho uplatňovanie v ošetrovateľských  

činnostiach vytvára historickú kontinuitu“  (Farkašová, 2010, str. 7). 

 

 

1.1.1 Charakteristika ošetřovatelství 

 

Ošetřovatelství je samostatná vědecká disciplína zaměřená na aktivní vyhledávání a 

uspokojování biologických, psychických a sociálních potřeb nemocného a zdravého 

člověka v péči o jeho zdraví. Ošetřovatelství se zaměřuje na udrţení a podporu zdraví, na 

prevenci vzniku chorob, navracení zdraví, rozvoj soběstačnosti, zmírňování utrpení 

nevyléčitelně nemocných, zajištění klidného umírání a důstojné smrti (Archalousová et al., 

2006). Je to humanitní věda, která staví na vědeckých poznatcích. Má vlastní teoretickou 

základnu a praktickou aplikaci. Ošetřovatelská péče znamená realizaci ošetřovatelství, jako 

vědní disciplíny v praxi (Pacovský, 1975). Ošetřovatelství se stalo multidisciplinární 

vědou, která své poznatky rozvíjí v interakci s dalšími vědními obory - medicínou, 

filozofií, etikou, psychologií, pedagogikou, statistikou, sociologií. Má holistické zaměření, 

systémový přístup a komplexní řešení problémů pacienta pomocí ošetřovatelského 

procesu. Jako obor je řízeno specifickým koncepčním rámcem. Je to systém typicky 

ošetřovatelských činností týkajících se jednotlivce, rodiny a společenství, v němţ ţijí, který 

jim pomáhá, aby byli schopni pečovat o své zdraví a pohodu (Mastiliaková, 2003). 

 

 

1.1.2 Cíle ošetřovatelství 

  
 

Hlavním cílem ošetřovatelství je systematicky a komplexně uspokojovat potřeby 

člověka ve vztahu k udrţení jeho zdraví nebo potřeby vzniklé či pozměněné onemocněním. 

Při dosahování těchto cílů ošetřovatelský personál úzce spolupracuje s nemocným, lékaři a 

dalšími zdravotnickými a odbornými pracovníky (Archalousová et al., 2006). 
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 Cílem ošetřovatelství je: 

 podporovat a upevňovat zdraví,   

 podílet se na navracení zdraví,   

 zmírňovat utrpení nemocného člověka,  

 zajistit klidné umírání a důstojnou smrt.  

Hlavní rysy ošetřovatelství:  

 poskytování aktivní ošetřovatelské péče,  

 ošetřovatelská péče je poskytována individualizovaně,  

 ošetřovatelská péče je zaloţena na vědeckých poznatcích,  

 holistický přístup k nemocnému,  

 preventivní charakter péče,  

 poskytování péče ošetřovatelským týmem sloţeným z různě 

kvalifikovaných pracovníků. 

 

 

1.1.3 Trendy v ošetřovatelství 

 

Trend znamená všeobecný směr vývoje nějakého jevu. Trendy v ošetřovatelství 

jsou součástí změn ve zdravotnictví. Za hlavní hnací silu změn v ošetřovatelství bývá 

označována sestra. V poslední době se výrazně změnila role sestry. Sestra se stává 

autonomním pracovníkem a v péči o zdraví má nezastupitelné místo. Zvyšuje se její 

odborná kvalifikace, rozšiřují se její kompetence, pracuje více samostatně a s tím souvisí    

i nárůst zodpovědnosti. Pro profesionální ošetřovatelství je nutný systematický přístup, 

speciální vědomosti, dovednosti a postoje zaloţené na vědeckém podkladě (Farkašová et 

al., 2006). Je nutná kvalitní organizace, řízení a kontrola ošetřovatelské péče. Jedním 

z trendů je poskytování ošetřovatelské péče vícestupňovým způsobem, předpokladem je 

ošetřovatelský tým sloţený z personálu s různou úrovní kvalifikace. Kompetence 

pracovníků jsou vymezeny podle stupně dosaţeného vzdělání a specializace (Archalousová 

et al., 2006). Ţivot znamená změnu, proto ani ošetřovatelství, sestry, jejich role a činnosti 

nebudou stagnovat, kdyţ budou usilovat o pozitivní změny na příslušných úrovních a 

oblastech. Změny v ošetřovatelství dokumentuje Dynamický kontext ošetřovatelství 

(převzatý a upravený z Nursing Practice, Report of a WHO Expert Committe), analýza 
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dynamického kontextu naznačuje nezbytnost změn v ošetřovatelství a za prioritu jsou 

povaţovány změny v ošetřovatelském vzdělávání (Farkašová et al., 2006, str. 173). 

 

 

1.1.4 Koncepce ošetřovatelství 

 

Koncepce definuje obor ošetřovatelství a vymezuje jeho cíle, předmět zájmu 

ošetřovatelství jako vědy, hlavní úkoly, síť pracovišť, pracovníků, řízení oboru a zaměření 

výzkumu. V roce 1996 vznikla při Ministerstvu zdravotnictví Rada pro rozvoj 

ošetřovatelství, hlavním úkolem rady byla příprava koncepce ošetřovatelství, velkou část 

koncepce vypracovala M. Staňková (Škubová, Chvátalová, 2004). Koncepce českého 

ošetřovatelství byla schválena v roce 1998 jako oficiální směr vývoje českého 

ošetřovatelství, aktualizována byla v roce 2004. Věstník Ministerstva zdravotnictví České 

republiky č. 9/2004, koncepce ošetřovatelství. Tato koncepce vychází z doporučení 

Organizace spojených národů, Světové zdravotnické organizace, směrnic Evropské unie, 

doporučení Evropské komise, Mezinárodní organizace práce, Mezinárodní rady sester a 

Mezinárodní rady porodních asistentek (Archalousová et al., 2006). 

Koncepce ošetřovatelství je základním kamenem pro tvorbu koncepcí 

ošetřovatelství v jednotlivých klinických oborech. Koncepce zdůrazňuje náročnější a 

samostatnější práci ošetřovatelského personálu. Klade důraz na práci metodou 

ošetřovatelského procesu, který je přesně zaznamenán ve zdravotnické dokumentaci. 

Umoţňuje zajištění kvalitní ošetřovatelské péče prostřednictvím ošetřovatelských 

standardů, které stanovují kritéria k jejímu poskytování a hodnocení. Tato koncepce 

vychází ze systému vydávání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného 

dohledu nelékařským zdravotnickým pracovníkům a jejich zápis do Registru 

zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu povolání bez odborného dohledu 

(Archalousová et al., 2006).  

Předpokládá se, ţe systematické dodrţování této koncepce v praxi se odrazí ve 

zkvalitnění celkové péče o zdraví české populace. 
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1.2 Historie ošetřovatelství 

 

Historie se zaměřuje na studium změn v průběhu času, lidmi, myšlenkami, 

kulturou, náboţenstvím a ţivotními podmínkami v různých obdobích a jejich vlivem na 

proces změny. Poznání historie ošetřovatelství nám dovoluje poznat postavení a úroveň 

ošetřovatelství v jednotlivých historických obdobích. Můţeme poznat minulost, analyzovat 

současnost, ale i předvídat budoucnost (Farkašová et al., 2010).  

Lékařství a ošetřovatelství byly v minulosti spojeny. Mají, ale rozdílný vývoj                        

i postavení. Lékařství mělo v historii, ale i v současnosti má prestiţní postavení. 

Ošetřovatelství o svou pozici v historickém vývoji neustále bojuje (Kutnohorská, 2010). 

 

 

1.2.1 Neprofesionální a charitativní ošetřovatelství 

 

Ošetřovatelství na profesionální úrovni je poměrně mladý obor. Prvky opatrování a 

pečování se však prolínají historií starou, jako je lidstvo samo. Vývoj péče o zdraví a s ním 

související ošetřovatelská péče, byly ovlivňovány faktory náboţenskými, ekonomickými, 

sociálními, kulturními a politickými. Z historického hlediska lze vývoj ošetřovatelství 

rozdělit do tří historických linií. Ošetřovatelství neprofesionální (laické), charitativní a 

profesionální (Jarošová, 2000). 

Neprofesionální (laická) péče je z historického hlediska nejstarším obdobím. Uţ 

v nejstarších dobách měl člověk potřebu starat se o své zdraví a zdraví svých blízkých. 

Vědomosti a zkušenosti se předávaly z generace na generaci. K léčbě se pouţívaly přírodní 

zdroje. Vyuţívali svých zkušeností z pozorování bylin, slunce a vody v působení na lidský 

organizmus. Tento způsob ošetřování přetrval v českých zemích aţ do příchodu 

křesťanství (Archalousová et al., 2006). 

Charitativní ošetřovatelství se vyvíjelo spolu s křesťanstvím a souvisí se 

zakládáním církevních řádů. Orientovalo se na specifické skupiny lidí, nemocní, chudí, 

trpící, opuštěné děti a jedinci závislí na jiných. Charitativní ošetřovatelská péče se 

zaměřovala především na uspokojování nejzákladnějších potřeb ţivota, na zajištění stravy, 

hygieny, přístřeší a duchovní podporu. V Čechách charitativní ošetřovatelství souviselo se 

zakládáním mnišských řádů, klášterů, útulků, špitálů a nemocnic, kde byla poskytována 

první cílená ošetřovatelská péče.  K opatrovnictví ţeny přiváděly náboţenské motivy, 
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pomocí potřebným projevují lásku k Bohu. Obětování se a utrpení je povýšeno na cíl 

lidského ţivota. Mezi řády, které se věnovaly ošetřování nemocných patřily, například 

Alţbětinky z Řádu sv. Alţběty Durynské, církevní Řád milosrdných bratrů, klarisky, 

johanité, boromejky, diakonky, Zdislavky, kříţovníci s červenou hvězdou, kongregace 

šedých sester III. řádu sv. Františka a další. Význam charitativního ošetřovatelství tkví 

v poskytování základní péče pro chudé a v soustřeďování zkušeností z ošetřování a šíření    

i mimo klášterní zařízení (Jarošová, 2000). 

Charitativní péče je poskytována i v současnosti. 

 

 

1.2.2 Profesionální ošetřovatelství 

 

K profesionalizaci ošetřovatelství dochází koncem 19. stol. v období Krymské 

války, kdy se prosadila myšlenka odborného vzdělání pro ţeny pečující o zraněné a 

nemocné. Nejvýznamnější osobnosti tohoto období byla Florence Nightingalová, Jean 

Henri Dunant a Nikolajev Ivanovič Pirogov. F. Nightingalová povaţovala ošetřování za 

poslání: „Ošetřování je ošetřovatelce jediným úkolem….“ (Nightingalová, 1874, str.61). Je 

povaţována za zakladatelku profesionálního ošetřovatelství a za první teoretičku 

ošetřovatelství. Organizovala ošetřovatelskou péči a dohlíţela na ni v průběhu války na 

Krymu, kde před jejím příjezdem panovaly otřesné podmínky. V Londýně roku 1860 

zaloţila první ošetřovatelskou školu. Vydala několik knih, nejznámější z nich jsou Zápisky 

o ošetřovatelství, ta byla přeloţena do sedmi jazyků včetně češtiny. 12. květen, den 

narození F. Nightingalové, byl vyhlášen Mezinárodní dnem sester (ošetřovatelství). 

Kaţdoročně je Mezinárodní radou sester udělena cena F. Nightingalové, první nositelka 

české medaile F. Nightingalové byla diplomovaná sestra Sylva Macharová (Kutnohorská, 

2010). N. I. Pirogov byl světově uznávaný chirurg, objevitel narkózy. Jako první 

organizoval na bojištích Krymské války dobrovolné zdravotnice a zdůrazňoval jejich 

význam. J. H. Dunant se po osobní zkušenosti z bitvy u Solferina zaslouţil                         

o zaloţení Mezinárodního červeného kříţe, organizace, která zajišťovala první pomoc 

raněným a odbornou průpravu ošetřujících osob. V roce 1910 získal Nobelovu cenu míru 

(Kutnohorská, 2010). 

Profesionální ošetřovatelství v Českých zemích bylo ve druhé polovině 19. století 

ovlivněno emancipačním, ţenským a národnostním hnutím. V čele ţenského hnutí stála 
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Karolína Světlá a Eliška Krásnohorská. Zaloţily Ţenský výrobní spolek český, který úzce 

spolupracoval se Spolkem českých lékařů, s Dr. Vítězslavem Janovským. Společně se stali 

zakladateli první ošetřovatelské školy v Praze (1874 - 1881). Pozitivní vliv na utváření 

českého ošetřovatelského školství měl rozpad Rakouska - Uherska, došlo k zlepšení            

i sociálně zdravotní péče (Archalousová et al., 2006). 
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1.3 Profese sestry 

 

„Povolání sestry je ošetřovatelství, sluţba nemocnému. Slouţiti nemocnému 

znamená postaviti se do boje za nejvyšší hodnoty člověka, do boje za zdraví, za tělesnou a 

pracovní schopnost a za navracení nemocného zpět do rodiny a společnosti. V tomto 

významném povolání můţe sestra dojíti štěstí a spokojenosti, jestliţe dobře rozumově 

uváţila, zda její ideál býti sestrou se kryje se skutečností slouţiti a s povinnostmi, která tato 

sluţba obsahuje“ (Slabihoudek, 1946, str. 12). 

Ošetřovatelství jako profese vzniklo koncem 19. století a během 20. století prošlo 

dynamickým vývojem. Profese sestry 20. století je charakterizována tím, ţe se toto 

povolání stává autonomní profesí. Sestry jsou vysokoškolsky vzdělané, v ošetřovatelském 

procesu vyuţívají holistický přístup, pracují s ošetřovatelskými diagnózami a profese má 

vlastní výzkumnou základnu (Farkašová et al., 2006). 

Ošetřovatelská péče je nerozlučně spjata s úctou k lidskému ţivotu, důstojností a 

lidskými právy. Sestry poskytují ošetřovatelskou péči jednotlivcům, rodinám, 

společenstvím, bez ohledu na národnost, rasu, náboţenské vyznání, barvu pleti, věk, 

pohlaví, politické přesvědčení a společenské postavení. 

 

 

1.3.1 Etika a sestra 

 

Profese sestry je tradičně spojena s morálními nároky. Morálka v ošetřovatelství se 

dotýká dobra a prospěchu, nebo škody a ublíţení nemocnému. Všechny ošetřovatelské 

úkony mají vţdy morální dopad. Morálkou se rozumí reálné mravní vztahy lidí, dobro a 

zlo. Etika je teorie, věda o morálce. Zkoumá, proč se člověk chová určitým způsobem, co 

ovlivňuje jeho charakterové rysy, hodnoty, mravní vlastnosti, co podmiňuje jeho vědomí 

(Kutnohorská, 2007). 

Ošetřovatelská etika je teorie o podmínkách a příčinách ţádoucího a neţádoucího 

ošetřovatelského chování a jednání. Zabývá se problémy, které s sebou přináší práce sester. 

Jedná se o vztahy a postoje sester k pacientům, vztahy v multidisciplinárním týmu 

(Kozierková et al., 1995). 
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Základní etické principy v ošetřovatelství jsou autonomie, benefice, důvěryhodnost, 

spravedlnost, veracita - pravdomluvnost. Autonomie je etický princip, který upozorňuje na 

to, ţe kaţdý by měl mít právo své jednání a chování určovat podle svých osobních etických 

zásad. Benefice  - prospěšnost, závazek konat dobro a bránit způsobení škody či ujmy. 

Důvěryhodnost je zakotvena v ošetřovatelském etickém kodexu a znamená zůstat věrný 

svým závazkům a dodrţovat je. Spravedlnost, znamená jednat stejně s lidmi, kteří jsou 

v podobné situaci a odlišně jednat s lidmi, kteří jsou v různých situacích. Pravdomluvnost, 

říkat druhým pravdu (Kutnohorská, 2007). 

 České sestry vycházejí z Etického kodexu Mezinárodní rady sester. Etický kodex 

je základní rámec, podle něhoţ by sestra měla vykonávat vlastní etická rozhodnutí. 

  

 

1.3.2 Status sester v minulosti 

 

Status obecně označuje postavení člověka ve společnosti, jeho pozici v sociální 

struktuře. Status, postavení sestry ve společnosti je dán vnímáním této profese společností.  

Od počátku je ošetřování spjato s ţenou. V minulosti byla tato práce chápána jako 

„přirozená a nejsvětější“ povinnost ţeny. Ţeny, které vykonávaly tuto práci se zřekly 

společenských kontaktů, ale i své role ţeny. Jejich sociální postavení bylo velice špatné a 

společenská prestiţ nízká. Změnu přináší aţ profesionalizace ošetřovatelství, kdy jsou 

vytvořeny podmínky pro vzdělávání. Dochází k přesunu od obětavé a emotivně 

motivované sluţby do oblasti racionální činnosti. Myšlenka F. Nightingalové, 

ošetřovatelské povolání chápe, jako umění spojovat vzdělanost s vnímavostí pro nemocné: 

„Ošetřovatelství je umění a jako kaţdé umění vyţaduje jistotu, ţe jsem k této sluţbě 

povolána, a pečlivé vyučení…. Ţena, která se dívá na ošetřovatelství jen sentimentálně, 

sklánějíce se jako milosrdný anděl k nemocnému, je méně neţ bezcenná“ (F. Nightingalová 

in Pacovský, 1975, str. 42). 

Jedním z mezníků v ošetřovatelství byl vznik prvních ošetřovatelských škol, kde 

byl poprvé realizován princip vzájemně se doplňující teoretické a praktické výuky a 

vzdělávání získalo systematický charakter. Začal se uţívat jednotný oděv - uniforma, která 

patřila k zevnímu profesnímu označení této sociální skupinu. V Čechách první uniformy 

začaly nosit absolventky dvouleté ošetřovatelské školy v roce 1918. Uniformy byly 

pracovní a společenské. Sestry byly na svou profesi pyšné a uniformy nosily velmi hrdě. 
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Společenská prestiţ sester značně stoupla, na tom mělo podíl jejich kultivované chování, 

profesionalita a silná stavovská základna. Velký vliv na vysokou prestiţ v pohledu 

společnosti měly i za svou samostatnou práci v terénu. Další vývoj nastává po roce 1945, 

kdy rozvoj medicíny a ošetřovatelství si vyţádal profesionalizaci ošetřovatelek a stanovení 

odborných kompetencí (Staňková, 2002). 

Po roce 1948 došlo vlivem politických změn k stagnaci vývoje profese. Hlavní 

snahou bylo zrušení burţoazních znaků a projevů, to s sebou přineslo zrušení slavnostní 

uniformy a oficiálního titulu Diplomovaná sestra - ošetřovatelka nemocných. Postupně 

bylo potlačeno stavovské povědomí a hrdost k sesterskému povolání. „Ošetřovatelství se 

instrumentalizovalo a postupně se stalo servisní sluţbou lékařské péče“ (Staňková, 2002, 

str. 20). To vedlo k celkové regresi profese a tím klesla i společenská prestiţ.  

 

 

1.3.3 Status sester dnes 

 

„Svou hodnotu poznáváme podle toho, co si o nás myslí druzí“ 

(Pacovský, 1975, str. 47). 

Jak je zdravotní sestra vnímána společností dnes? Na tuto otázku není snadné 

odpovědět. Profese sestry se společensky hodnotí relativně vysoko, ale jako součást 

zdravotnické péče, samostatný obraz profese se mění velmi pozvolna. Obecně lze říci, ţe 

profese sestry je oceněna aţ v okamţiku, kdy se člověk ocitne v roli pacienta. Do té doby 

je pohled na sestru velmi ovlivněn mediálním obrazem. Kde jsou sestry prezentovány, 

pouze pokud dojde k chybě nějakého jednotlivce, která zaujme veřejnost skandálním 

nádechem. Nebo představení sester v různých seriálech, kde obvykle sestra vystupuje, jako 

ne příliš inteligentní a samostatně myslící osoba. Málokdy je představena náročnost a 

sloţitost tohoto povolání (Mičudová, 2007). 

Především na nás sestrách je, jak budeme na pacienty a veřejnost působit. O svou 

prestiţ se musíme zaslouţit a vybudovat si ji. Prestiţní postavení by mělo být jednou 

z priorit sester, ale i profesních organizací. Změny musí nastat v oblasti interní i externí 

image ošetřovatelství. Interní image znamená, jak sestra vnímá sebe samu a její pohled na 

ošetřovatelství jako profesi. Externí image je způsob, jak sestry a ošetřovatelství vnímá 

veřejnost. Co přinese zlepšení image? Zvýšení zájmu veřejnosti o sesterskou profesi, 

zajištění rovnocenného partnerského místa sester v multidisciplinárním týmu, odstranění 
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mýtů, které o sestrách přeţívají, změna vnímání sebe sama z „pouhého“ zaměstnance 

v profesionála. Kaţdá sestra můţe přispět ke zvýšení společenské prestiţe osobním 

příkladem a prezentováním odborné erudice. Veškeré změny znamenají změnu našeho 

chování a nesmíme zapomenout, ţe na prvním místě je vţdy pacient (Prudíková, 2007).  

Významnou událostí, která měla velký vliv na změnu společenské prestiţe, byl 

vznik oddělení hlavní sestry na Ministerstvu zdravotnictví. Sestry byly oficiálně uznány 

jako svébytná profese, která má své jasné postavení. O tuto funkci usilovaly sestry z České 

asociace sester, jejich snahou bylo, aby na Ministerstvu zdravotnictví měly sestry své 

zastoupení a platný hlas. Tuto funkci zavedl tehdejší ministr zdravotnictví Martin Bojar. 

První hlavní sestrou Ministerstva zdravotnictví ČR se stala Blanka Misconiová, v této 

funkci působila od roku 1992 do roku 1994. Další významnou událostí bylo, jmenování 

Dany Juráskové, reprezentantky sesterské profese, ministryní zdravotnictví ČR 

(Kutnohorská, 2010). 

Společenskou prestiţ sester zvyšuje kaţdoročně udělované ocenění Sestra roku, 

toto ocenění je udělováno od roku 2000 a to v kategoriích za celoţivotní dílo                      

v ošetřovatelství, sestra ve zdravotnictví, sestra v sociální péči. V roce 2003 byla udělena 

cena ministryně zdravotnictví České republiky sestrám, které se významně zaslouţily         

o rozvoj ošetřovatelství, cenu obdrţely Marta Peltrámová, Jaroslava Pečenková, Blanka 

Misconiová, Zuzana Bittnerová, Petra Charvátová, Růţena Wágnerová. Prezident České 

republiky Václav Klaus dne 28. 10. 2008 udělil státní vyznamenání „Medaili za zásluhy“ 

Jindřišce Pavlicové (Wágnerová, 2007). 

 

 

1.3.4 Osobnost sestry 

 

 Sestra se ve své práci denně setkává s nemocí, smutkem, smrtí, beznadějí, ale         

i s nadějí, zrozením, štěstím. To vše klade vysoké nároky na její osobnost. Osobnost je 

jedním z faktorů ovlivňujících chování sestry. Nadání pro povolání tvoří vlastnosti a 

schopnosti osobnosti. Vlastností se rozumí její relativní stálost. Ţádoucích vlastností sestry 

je celá řada, ale je nutné určit ty stěţejní. Charakteristiky osobnosti sestry můţeme rozdělit 

do tří skupin:  

1. Personálně - intrapersonální vlastnosti (sebedůvěra, tvořivost, zdravé 

sebevědomí, cílevědomost, zodpovědnost, citová stabilita).  
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2. Sociální, tedy interpersonální vlastnosti (komunikativnost, tolerantnost, 

akceptace sebe sama i druhých, empatie, úcta, smysl pro humor, 

ohleduplnost).  

3. Eticko - mravní vlastnosti (čestnost, přímost, autentičnost).  

Mezi základní strukturu vlastností patří kognitivní, psychomotorické a afektivní 

předpoklady. Kognitivní stránku představují předpoklady ke studiu a určitý stupeň 

inteligence. Dále se rozlišuje intra a interpersonální sloţka. Intrapersonální předpoklady 

vymezují schopnosti získávat informace o sobě samém, poznávat své vlastnosti, názory, 

postoje, motivy. Interpersonální předpoklady jsou schopnosti učit se, aplikovat vědomosti 

do praxe, rozpoznávat souvislosti. Psychomotorické předpoklady tvoří aktivity a výkony, 

které musí sestra zvládnout pro vykonávání své práce. Afektivní předpoklady jsou 

schopnosti ovládat city, chování a jednání, vyrovnání se zátěţovými situacemi, 

profesionálně psychologický přístup, komunikace (Kristová, Musilová, 2009).  

Pro úspěšnou práci sestry musí být vytvořen vztah důvěry mezi pacientem a 

sestrou. Důvěru ovlivňuje chování a jednání sestry. „Pacienti velmi citlivě vnímají, jak 

sestra uplatňuje své interpersonální dovednosti“ (Staňková, 2002, str. 17). Pokud je 

vytvořen pozitivní vzájemný vztah mezi sestrou a pacientem, je moţná úzká spolupráce, 

která urychluje edukační i terapeutický efekt ošetřovatelského procesu. Důvěryhodnost 

sester má vliv na pohled společnosti na ošetřovatelské povolání a významně se podílí na 

společenské prestiţi. Proto je nutné stále důvěryhodnost sester posilovat (Staňková, 2002).  

„Dobrou sestru charakterizuje harmonická, klidná, přiměřeně sebevědomá 

osobnost, důsledné a rozváţné jednání poznamenané lidskou účastí a ohleduplností“ 

(Gulášová, 2004, str. 8). Základem ošetřovatelské péče je profesionální přístup, ten se 

vytváří postupně a patří k významným dovednostem sestry. 

 

 

1.3.5 Role sester  

 

Kaţdý člověk plní ve společenské skupině určitou sociální roli. Role je očekávané 

chování jedince, které souvisí s jeho určitým postavením ve společnosti. Kaţdý je 

nositelem několika rolí, dané role (muţ, ţena), role vývojově vznikající (dítě, studující, 

pracující), dočasné role (nemocný), ale také profesní role. 
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Profesní role jsou specifické sociální role vázané na profesi, vztahují se 

k profesionálnímu jednání, chování, vystupování jedinců určité profese. Profese sester je 

tvořena vzájemně propojenou soustavou rolí. Role sester se vyvíjela společně se vznikem 

této profese, a s rozvojem ošetřovatelství se postupně role sester mění. Prvotně se jednalo   

o charitativní činnost, která stála na náboţenském základě. V současnosti je vývoj rolí 

sester spojen s pokrokem v medicíně a v ošetřovatelské péči a s pronikáním nových 

poznatků z oblasti psychologie, sociologie, pedagogiky a etiky. Sestra se stává 

rovnocennou členkou zdravotnického týmu, která je schopna pracovat samostatně v rámci 

svých kompetencí. Role sester charakterizují tyto znaky, vychází z potřeb nemocného a 

pochopení jeho problémů, schopnosti zajistit nemocnému pocit jistoty, je emocionálně 

neutrální. Sestry během svých činností zastávají několik rolí současně, na prvním místě je 

to role- poskytovatelky ošetřovatelské péče, dále manaţerky, edukátorky, advokátky 

nemocných, nositelky změn, výzkumnice, mentorky (Staňková, 2002).  

Zde vyvstává otázka, zda v dnešním technicky zaměřeném světě, plném přístrojů, 

diagnostických a terapeutických sloţitostí, je moţné dostát všem závazkům a rolím, které 

společnost, etika a prostá lidskost zdravotníkům přiděluje, trefně se ptá Adamczyk:        

„Je sestra nadčlověk?“ (Adamczyk, 2005, str. 97) 

 

 

1.3.6 Regulace ošetřovatelské profese 

 

Regulace znamená řízený zásah, kterým se zachovává stálost a stabilita. 

Regulovaná povolání jsou ta, která jsou velmi náročná a mohou je vykonávat pouze osoby 

splňující přísná kritéria vymezená zákonnými a podzákonnými normami. Základním cílem 

regulace v ošetřovatelství je ochrana veřejnosti zajištěním kompetentní a dostupné 

ošetřovatelské péče. Regulační systém sester zahrnuje poţadavky na vzdělání, rozsah 

činnosti sester, kontinuální dodrţování odbornosti. Regulace je zajištěna na mezinárodní 

úrovni Radou Evropy a na národní úrovni Ministerstvem zdravotnictví. 
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1.3.7 Registrace sester 

 

„Registrace je systém permanentní kontroly celoţivotního odborného růstu sester“ 

(Staňková, 2002, str. 47). Národní Registr je základem regulace profese sestry. Účelem 

registračního systému je stanovení kritérií pro registraci, zajištění profesního standardu 

jako celku, vytvoření základu pro další rozvoj profese, centrální evidence a uchování 

nezbytně nutných záznamů o sestrách. Hlavním cílem je ochrana veřejnosti na principu 

celoţivotního vzdělávání, obnovování, zvyšování, prohlubování vědomostí a dovedností, a 

tím zvyšování kvality ošetřovatelské péče. Registr zdravotnických pracovníků způsobilých 

k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu je určen zákonem č. 96/2004 

Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních, ten vstoupil v platnost 1. 4. 2004, 

novelizován 1. 7. 2008. Registr je veden Národním centrem ošetřovatelství a nelékařských 

zdravotnických oborů v Brně (Farkašová et al., 2006).  

Podmínky pro zapsání do Registru:  

1. odborná způsobilost, 

2. výkon zdravotnického povolání,  

3. získání 40 kreditů z celoţivotního vzdělávání.  

Pokud sestra splní podmínky pro zapsání do Registru, je jí vydáno Rozhodnutí 

(před novelizací Osvědčení) k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu a 

je oprávněna uţívat označení registrovaný/á. Rozhodnutí se vydává na dobu šesti let, poté 

si musí sestra zaţádat o prodlouţení (Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských 

zdravotnických oborů. Drţitel certifikátu ISO 9001: 2008  [online]. c 2008-2010 [cit. 2010-

11-10]. Jak získat osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. 

Dostupné z WWW:  http://www.nconzo.cz//download/Jak_získat_ osvědčení.pdf). 

 Jestliţe zdravotnický pracovník nezíská Registraci, pracuje pod odborným 

dohledem pracovníka způsobilého k výkonu činností bez odborného dohledu. 

Registrace jako taková není u nás úplnou novinkou, poprvé probíhala ve 30 letech 

19. století ve Spolku diplomovaných sester, byla zrušena s nástupem komunismu. Ale při 

přípravě současného registračního systému byly vyuţity informace z oblasti tehdejší 

metodiky registrace. České sestry se začaly registrovat od 12. května 2001 (Mezinárodní 

den ošetřovatelství). Hlavní organizátorkou a hnací sílou celé registrace byla Marta 

Staňková, měla registrační číslo 001. Tuto registraci měla pod záštitou Česká asociace 

sester, protoţe registrace nebyla podloţena zákonem, ale sestry cítily potřebu a nutnost 

http://www.nconzo.cz/download/Jak_získat_%20osvědčení.pdf
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registrovat se. Zákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, byl přijat 

v roce 2004, ale připraven byl uţ v roce 1992 (Škubová, Chvátalová, 2004). 

V únoru 2011 bylo celkem registrováno 103 536 všeobecných sester (Národní 

centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů. Drţitel certifikátu ISO 9001: 

2008 [online]. c 2008-2010 [cit. 2011-03-03]. Nconzo.cz – statistika. Dostupné z WWW: 

http://www.nconzo.cz/web/registr/10). 

 

 

1.4 Profesní vývoj sester 

 

Profesní vývoj souvisí s procesem budování profesionality a označuje se termínem 

profesní dráha. Ošetřovatelská profese představuje dlouhou a náročnou cestu 

profesionálního a osobnostního zrání. Profesionální přístup je základem ošetřovatelské 

péče sester (Kristová, Musilová, 2009). Je velmi obtíţné nalézt správný přístup 

k nemocnému nebo dokonce umírajícímu a toto nalezení patří mezi vrcholné 

ošetřovatelské dovednosti sestry (Munzarová, 2005). 

 

 

1.4.1 Dimenze sesterské profese 

 

„Sesterská profesionalita se odráţí v personální, etické, odborné a profesionální 

dimenzi“ (Kristová, Musilová 2009, str. 14). 

Personální dimenze profesionality se utváří v procesu osobnostního a 

charakterového zrání, jeho výsledkem je osobnostní zralost. Součástí osobnostní dimenze 

je také psychologická stránka. Je to motivace pro výběr povolání, nadání pro výkon 

povolání, kognitivní, psychomotorické a afektivní předpoklady. 

Etická dimenze profesionality se utváří v rámci výchovného procesu a ztotoţněním 

mravních modelů chování a jednání. Jejím základním znakem je postoj sestry ke své práci 

a profesionální zápal. Projevuje se v mravním konání, chování, postojích a názorových 

tendencích. 

Odborná dimenze profesionality je dána kvalifikačními poţadavky, které jsou 

určeny legislativně. Jejím výsledkem je kvalifikace. Základem profesionality je všestranná 

http://www.nconzo.cz/web/registr/10
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profesionální zodpovědnost. Ta se utváří postupně za přispění odbornosti, etičnosti a 

charakterového profilu. 

Profesionální dimenze souvisí s procesem budování profesionality a je označován 

jako profesní dráha (Kristová , Musilová, 2009). 

 

 

1.4.2  Fáze profesního vývoje 

 

Profesní dráha je dramatická etapa v ţivotě člověka, které v sobě odráţí sociální, 

osobní, rodinné, profesní nároky a schopnosti je zvládnout. Fáze profesního vývoje jsou 

v časové chronologii tvořeny etapami, které mají typické charakteristiky. Ty se od sebe 

odlišují kvalitou výkonu a úrovní identifikací se s profesí (Alan, 1989, str. 192). 

„Sestře musí být jasno, jaký je její pracovní styl a jak na nemocné působí. Aby toho 

dosáhla, musí projít dlouhou a namáhavou cestou sebepoznání a sebevýchovy“ (István 

Hárdi in Bělík, 1995, str. 23). 

Fáze profesního vývoje sestry výstiţně shrnuje Kristová v následující tabulce. 

 

Tabulka č. 1: Fáze profesní dráhy sestry (cit. podle Kristová, Musilová, 2009, str. 14-15) 

Fáze profesní dráhy Etapa Věk 

přípravná pregraduální příprava asi do 24 let 

profesní start vstup do povolání okolo 24 roku 

profesní adaptace zkušenosti prvních let praxe 24-30 let 

profesní vzestup vývoj kariéry 30 let - 

individuálně 

profesní stabilizace/migrace setrvání v kariéře, kariérní postup, 

další vzdělávání, změna profese 

od 35 let 

profesní vyhasnutí únavná rutina, konzervatismus,  

případně změna profese 

individuálně 

 

 

Součástí profesní dráhy je motivace a volba sesterské profese. Jako výchozí etapa je 

chápána pregraduální příprava, ta je součástí systému kontinuálního vzdělávání. Na etapu 

pregraduální přípravy navazuje krátký úsek profesního startu - nástup do zaměstnání, to je 
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pro sestry významný sociologický i psychologický mezník. Dochází k přetváření role 

studentky v roli sestry. Přebírá veškerou pracovní zodpovědnost a zároveň přebírá 

zodpovědnost existenční, za sebe sama. V průběhu profesního startu je absolvent 

konfrontován s rozporem mezi vědomostmi a zkušenostmi. Aţ jejich spojení vede 

k úspěchu, tady se uplatňuje časové hledisko, získávání zkušeností je dlouhodobým 

procesem. Dále je vystaven rozporu mezi osobními aspiracemi a potřebami organizace, a 

rozporem mezi aktuálním postavením a perspektivou. Adaptační fáze je pro utváření 

profesní dráhy nejvýznamnější, formují se základní cíle, profesní zájmy, pracovní kariéra 

(Alan, 1989). 

Profesní adaptace vyjadřuje vztah mezi souborem specifických poţadavků a nároků 

vyplývajících z pracovního zařazení a souborem osobnostních předpokladů a kapacit 

pracovníka. Míra adaptovanosti je dána vyváţeností nároků a kapacit (Štikar et al., 2000). 

Adaptovat se na povolání sestry znamená vyrovnat se s proţíváním mnohých zatěţujících 

událostí. Sestra musí získat určitý stupeň emocionální odolnosti, ale zároveň z jejího 

chování nesmí vymizet cit a vstřícnost. Čas a stupeň adaptace závisí na motivaci volby 

povolání a na překonání počátečního rozčarování. Za adaptovanou sestru je povaţována 

tak, u které se v jejich pracovních návycích a zručnostech objevuje v dobrém slova smyslu 

určitý stupeň rutiny (Gulášová, 2004). 

Fáze skutečného profesionálního rozvoje se dělí na profesní vzestup, profesní 

stabilizaci a profesní vyhasínání. Celé toto období je zcela individuální a není moţné ho 

přesně časově specifikovat. Délka praxe sama o sobě nezaručuje zkvalitnění 

profesionálních dovedností. Sestra musí být neustále v kontaktu s novými impulsy, 

podněty. Nedílnou součástí je zvyšování a rozšiřování kvalifikace kontinuálním 

celoţivotním vzděláváním, je to důleţitá součást profesního vývoje. Je to období vrcholné 

pracovní aktivity, které také nese nutnost vyrovnání se s často rozpornými nároky ze strany 

profese, rodiny. To vše vyţaduje maximální energetický potenciál, mohou se objevit 

těţkosti, jak vše zvládnout časově a s dostatečnou intenzitou. Hovoří se o takzvané 

„ekonomii času“, kdy je nutné si uvědomit, ţe nelze ztrácet čas. Toto období je také 

spojeno s posunem hierarchie hodnot, v počáteční fázi profesní dráhy jsou hlavní hodnoty 

zajímavost práce a dobré pracovní podmínky. Ve středním věku se do popředí hodnot 

dostávají moţnost pracovního postupu, výdělek a dobrý pracovní kolektiv. Změna hodnot 

spolu s nahromaděním zkušeností vede k rutinizaci a umoţňuje s menšími energetickými 

investicemi zvládnout běţné pracovní úkony (Alan, 1989). 
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 Období profesního vyhasínání nelze zobecňovat na všechny sestry stejně. Ze 

sociologického hlediska je toto období charakterizováno jako předdůchodové. Do popředí 

se dostávají hodnoty: zájem o výdělek, pracovní podmínky, dobrý pracovní kolektiv a 

interpersonální vztahy (Alan, 1989).  Prevencí profesionálního vyhasínání je aktivní účast 

na vzdělávacích aktivitách, samostudium, udrţování smyslu ţivota a pracovního naplnění 

(Kristová, Musilová, 2009). 

Profesní vývoj sestry, jako ţeny je také významně ovlivněn průběhem rodinného 

cyklu, mateřstvím.   

Retrospektivní pohled na ţivot člověka lze rozdělit na linii profesní a rodinnou, ale 

hranice těchto linií jsou velmi neostré a zasahují do nich veškeré vnější okolnosti, které ho 

formovaly (Alan, 1989). 

 

   

1.4.3 Motivace pro práci sestry 

 

Motivace je psychologický proces, který aktivuje naše chování a dává mu účel a 

směr. Je to vnitřní hnací síla, která nás vede k dosaţení osobních cílů. Je to vůle něčeho 

dosáhnout. Motivace vyjadřuje stav vnitřní psychické nerovnováhy a chování směřuje 

k jejímu udrţování a obnově, pokud byla narušena (Nakonečný, 1996). Vnitřní hnací síla je 

vedena pohnutkou, motivem. Silně motivující faktory jsou potřeby, hodnoty, emoce, 

ideály, zájmy. Motiv nevystupuje samostatně, obvykle působí více motivů najednou a 

někdy mohou být i protichůdné. U motivace lze sledovat směr, který určuje cíl. Intenzitu, 

která určuje míru úsilí a stálost, vytrvalost, se kterou se jedinec snaţí dosáhnout cíle. 

S motivací souvisí stimul, je to podnět, který vyvolává změny v motivaci člověka. Vnitřní 

stimuly usměrňují jednání a proţívání člověka a jsou spojené s rozvojem osobnosti a 

odráţí se jako psychický stav jedince. Vnější stimuly přicházejí ze zevního prostředí, jsou 

to například povinnosti, příkazy, události. Chování člověka je vědomě či nevědomě 

ovlivněno celou řadou motivů (Vágnerová, 2004). 

Proč vlastně chci být sestrou? Motivace při výběru povolání hraje významnou 

úlohu, hlavní motivy byly a jsou ovlivněny historicky, politicky, ekonomicky, 

sociologicky.   

V prvé polovině 20. století bylo povolání vybíráno uváţlivě, protoţe na 

ošetřovatelské školy byly přijímány uchazečky od 18 let věku a uţ měly o tomto povolání 

nějaké povědomí.  
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Ve vzpomínkách sester se nejčastěji objevují tyto motivy:  

 poválečné výzvy v rozhlase a tisku doplnit personál v nemocnici, 

 někdo z rodiny pracuje v nemocnici, 

 sama poznala práci sester jako pacientka, 

 pečovala o nemocného člena rodiny a přitom si uvědomila, co práce sestry 

obnáší, 

 ráda se zabývala dětmi, pomáhala je vychovávat buď doma, nebo v sousedství, 

 byla zaměstnána jako pečovatelka v jiné domácnosti, 

 při návštěvě v nemocnici se jí zalíbilo čisté nemocniční prostředí, 

 zaujala ji zdravotnická tematika při četbě románu, 

 pracovala v nemocnici jako pomocnice, kancelářská síla, jako elévka. 

V druhé polovině 20. století do školy nastupovaly uchazečky v patnácti letech, po 

ukončení základní školy. I přes jejich nízký věk se v některých motivech shodují: 

 od dětství jsem si hrála s panenkami a představoval jsem si, ţe se starám o ţivé 

děti, 

 hrála jsem si s dětmi ze sousedství, vozila je v kočárku, chtěla jsem být dětskou 

sestrou, 

 na základní škole jsem navštěvovala kurz Červeného kříţe, 

 sestřenice pracovala v nemocnici a o práci zajímavě vyprávěla, 

 chtěla jsem být dětskou sestrou, protoţe mám ráda děti, ale přijímali málo ţákyň, 

tak jsem volila podobný obor s tím, ţe jednou budu pracovat na dětském 

oddělení, 

 měla jsem zájem o studium na jiné škole, kam jsem se nedostala, zkusila jsem 

zdravotnickou a nakonec jsem si povolání oblíbila.  

Ať uţ byl motiv u těchto dívek jakýkoliv, postupem času se s prací sestry sţily, a    

i přes celou řadu pracovních či osobních těţkostí ji prováděly celý ţivot se zaujetím. 

(Rozsypalová, Svobodová, Zvoníčková, 2006). 

V roce 1983 zjistila Nevalová ve výzkumu postojů ţákyň SZŠ tyto hlavní motivy: 

 láska k dětem a snaha pracovat s nimi, 

 touha pečovat o někoho, 

 tradice povolání v rodině, 

 touha studovat na lékařské fakultě, 

 východisko z nouze (Nevalová in Hlinovská, 2008, str. 24). 
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Počátek 21. století je charakterizován politickými a ekonomickými změnami. 

Motivace k výběru povolání je ovlivněna finančním ohodnocením, pracovní zátěţí 

směnného provozu, společenskou prestiţí, náročnou profesní přípravou. V roce 2006 

zjišťovala Hlinovská hlavní motivy ţáků Střední zdravotnické školy k volbě povolání. 

Hlavním motivem volby povolání sestry byla touha pečovat o někoho, pomáhat. Dále láska 

k lidem a přání pracovat s nimi. Dospívající jedinci nemají hlubší, reálnou představu          

o povolání, které chtějí vykonávat. V popředí pak stojí vzor rodiče, později to můţe být 

učitel, známý, který svým jednáním a chováním osloví. V tomto šetření se ukázala 

přítomnost zdravotníka v širší rodině v padesáti procentech a to potvrdilo, ţe tato 

přítomnost měla velký vliv při volbě povolání (Hlinovská, 2008). Z výzkumu Mauritzové, 

Ajglové (2010), který hodnotil motivaci u studentů Fakulty zdravotnických studií 

Západočeské univerzity v Plzni, je na prvním místě uveden zajímavý a atraktivní obor, na 

druhém místě dosaţení vysokoškolského vzdělání a získání odbornosti, na třetím místě 

ochota pracovat s lidmi, na čtvrtém místě pozitivní zkušenost s oborem a na pátém 

samostatnost při výkonu povolání. Znalost všech souvisejících faktorů, které se podílí na 

volbě povolání, umoţňuje učitelům při profesionálním formování studentů sesterské 

profese a vést ke zvyšování úrovně ošetřovatelství. 

 Judith J. Sadlerová z univerzity v Michigenu se také zamýšlela nad otázkou jaká je 

motivace pro profesi sestry. Uvádí, ţe je velmi těţké s určitostí jmenovat jediný faktor, 

který je klíčový pro to, co vede mladého člověka k hledání kariéry v ošetřovatelství. Z 

médií a odborné literatury slyšíme o větší potřebě sester nyní i do budoucna, stejně tak       

i o vysokých nárocích na sestry. Pro určení přístupů k získání nové generace pro práci 

v ošetřovatelství a nahrazení sester ze stárnoucí generace je nutné pochopit rozdíly a 

podobnosti mezi jednotlivými generacemi. Sestry z generace Baby Boomers (42- 56 leté), 

jsou popisovány jako lidé, kteří mají hluboce zakořeněnou myšlenku ideálu a tradic se 

silnou orientací na rodinu. Generace Y (dnešní studenti) jsou popisováni jako sobečtí, 

velmi materialističtí, neuctiví. Jsou poznamenání značně praktickým náhledem na svět a 

jsou velmi technicky zběhlí, velmi pragmatičtí. Vzdělání berou jako klíč k úspěchu. Tady 

vyvstává otázka, co tyto mladé lidi inspiruje ke vstupu do profese, ve které je většina 

pracovníků motivována pomocí druhým a často je zdůrazňována fyzická náročnost, dlouhá 

pracovní doba s nízkým platem a malými výhodami (Sadler, 2003). 
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1.5 Vzdělávání sester 

 

Jiţ v druhé polovině 17. století přišel Jan Ámos Komenský s převratnou 

myšlenkou, ţe nejen chlapcům, ale i dívkám by se mělo dostat vzdělání (Mellanová, 2002). 

 

1.5.1 Vzdělávání do roku 1989 

 

První informace o vzdělávání sester lze najít aţ koncem 18. století, byly to 

organizované přednášky pro ošetřovatelky v zařízeních pro duševně choré (Plevová, 

Slowik, 2008). 

První ošetřovatelskou školu zaloţila F. Nightingalová 15. 6. 1860 v Londýně při 

nemocnici svatého Tomáše. Po vzoru této školy vznikaly další ošetřovatelské školy 

v Evropě i ve Spojených státech. První česká ošetřovatelská škola vznikla díky působení 

Ţenského výrobního spolku českého v roce 1874 a byla první v Rakousku - Uhersku. 

Ošetřovatelky se vzdělávaly v teorii a praxi pod vedením českých lékařů. Délka jednoho 

kurzu byla několik měsíců. Činnost školy byla ukončena po sedmi letech trvání (Farkašová 

et al., 2006, str. 25). 

V roce 1914 bylo vydáno nařízení rakouského ministerstva vnitra číslo 139             

o ošetřování nemocných provozovaném z povolání. Nařízení legalizovalo zakládání 

ošetřovatelských škol a rámcově stanovilo jejich organizační strukturu a obsahovou náplň. 

Jednou z nejdůleţitějších zásad bylo, ţe škola můţe být zřízena jen při nemocnici, která 

zajistí praktickou výuku ţákyň (Kutnohorská, 2010). Školení ošetřovatelek probíhalo ve 

dvouletých ošetřovatelských školách. Otevření nové České zemské státní dvouleté 

ošetřovatelské školy pro ošetřování nemocných při Všeobecné fakultní nemocnici v Praze 

se uskutečnilo 29. 5. 1916. Škola byla dvouletá, přijímáno bylo patnáct ţákyň. 

Absolventky končily studium státní diplomovou zkouškou a sloţením slibu 

F.Nightingalové:  

„Slibuji slavnostně Bohu na svou čest za přítomnosti celého tohoto shromáţdění, ţe povedu 

ţivot mravný a ţe své povolání budu vykonávat věrně. Zdrţím se všeho zhoubného a 

špatného a nikdy vědomě nepodám škodlivého léku. Přičiním se, seč moje síly stačí, 

povznést úroveň svého povolání a zachování tajemství o všem, co v důvěře bude mi svěřeno 

o osobních a rodinných záleţitostech nemocných, o nichţ se dozvím při své činnosti. 

Vynasnaţím se podle svých sil podporovat lokálně lékaře při jejich práci a obětavě pečovat 
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o blaho těch, kdoţ budou svěřeni moji péči“ (Plevová, Slowik, 2010, str. 56). Získaly titul 

diplomovaná ošetřovatelka. V nemocnicích pracovaly vedle řádových sester dvě kategorie 

civilního ošetřovatelského personálu, diplomované ošetřovatelky a pomocné ošetřovatelky 

zaškolené na nemocničním oddělení (Plevová, Slowik, 2010). 

Po rozpadu Rakouska - Uherska  a vzniku Československé republiky i nadále 

zůstala v činnosti Státní dvouletá ošetřovatelská škola. V roce 1920 přešla správa školy do 

rukou Československého červeného kříţe. Škola měla vysokou úroveň, k tomu přispěly      

i americké sestry, které do Prahy povolala Alice Masaryková (dcera T. G. Masaryka). Tyto 

americké sestry v čele s Miss Parson vypracovaly koncepci teoretické a praktické výuky. 

Po odchodu amerických sester řídila školu Dis. Sylva Macharová, jejími 

spolupracovnicemi byly Emilie Ruth Tobolářová, Františka Růţičková, Marie Jitka 

Nápravníková - Pazourková (Farkašová et al., 2006). 

V roce 1931 škola přešla do státní správy a nesla název Česká státní ošetřovatelská 

škola, ředitelkou byla jmenována Emilie Ruth Tobolářová. Vyučované předměty byly 

anatomie, fyziologie, patologie, bakteriologie, chirurgie, péče o kojence, farmakologie, 

interna, pediatrie, oční lékařství a ošetřovatelská technika. Tyto předměty byly přednášeny 

předními lékařskými kapacitami. Kaţdý semestr byl ukončen zkouškou a nebyly povoleny 

opravné termíny (Kutnohorská, 2010).  

Druhá světová válka nepřerušila ošetřovatelské vzdělávání, ale bylo zaměřeno na 

osoby zraněné ve válce. V poválečném období byla velká potřeba ošetřovatelek, a proto 

byly otevřeny další školy. V roce 1946 existovalo v českých zemích 28 škol pro 

ošetřovatelky, 16 civilních a v 12 řádových. Jedna vyšší ošetřovatelská škola v Praze byla 

zaměřena na přípravu učitelek ošetřovatelství, vedoucích a vrchních sester (Farkašová et 

al., 2006). Tento pozitivní vývoj ošetřovatelského vzdělávání byl zastaven po Únorovém 

převratu v roce 1948, kdy byl přejat výchovně vzdělávací systém inspirovaný sovětským 

školstvím. Církevní školy byly úplně zrušeny. Ošetřovatelské školy se staly školami 

středními a byly přejmenovány na střední zdravotnické školy. Zpočátku spadaly po 

Ministerstvo školství. 

Ţákyně začínaly studium na Střední zdravotnické škole ve 14 - 15 letech a příprava 

na povolání sestry trvala čtyři roky. K náročnému povolání se připravovala sociálně 

nezralá mládeţ. Způsob práce s těmito ţákyněmi byl uzpůsoben jejich věku. Studium bylo 

zaměřeno na medicínské znalosti a instrumentální dovednosti v ošetřovatelské péči            

o nemocné. Bylo ekonomicky náročné, většina studujících nechápala studium jako 

přípravu k povolání sestry, ale chtěla získat středoškolské vzdělání. Rozdělení na 
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všeobecnou a odbornou přípravu poskytovalo menší rozsah znalostí v obou oblastech 

(Staňková, 2002). 

 Ukázka učební osnovy pro střední zdravotnické školy sedmdesátých let 20. století. 

Studijní obor č. 55 09 6 zdravotní sestry, Ministerstvo zdravotnictví v dohodě 

s Ministerstvem školství Československé republiky, dne 21. 8. 1972 s účinností od 1. září 

1972. „Úkolem školy je umoţnit studujícím získat znalosti a dovednosti v oboru, patřičnou 

adaptabilitu pro práci ve sloţitých podmínkách, vést studující k všímavosti, k schopnosti 

včas a správně rozpoznat změněné podmínky, rychle a správně na ně reagovat“ (učební 

osnova čj. Šk 621.1-7. 8. 1972). 

Povinné předměty: 

 společensko - vědní a jazyky (jazyk český a literatura, jazyk ruský, jazyk 

latinský, občanská nauka, dějepis), 

 matematicko  - přírodovědné (matematika, fyzika, chemie, biologie), 

 základní odborné (somatologie, patologie, mikrobiologie, epidemiologie a 

hygiena, psychologie a základy výchovy, organizace zdravotnictví, sociálně 

právní nauky), 

 odborné (choroby vnitřní, chirurgie, pediatrie, gynekologie a porodnictví, 

neurologie, psychiatrie, teorie ošetřovatelství, péče o nemocné, vybrané 

kapitoly ze speciálních oborů – koţní, oční, choroby dutiny ústní, 

otolaryngologie, odborná praxe (1205 hodin za celou délku studia), 

 tělesná výchova a branná příprava (tělesná výchova, zdravotně branná 

výchova). 

Nepovinné předměty:  

 cizí ţivý jazyk,  

 jazyk latinský, 

 sportovní hry,  

 psaní na stroji,  

 zaměstnání nemocných,  

 řízení motorových vozidel. 

Maturitní zkouška měla část praktickou a teoretickou. Teoretická část obsahovala 

zkoušku z jazyka českého, jazyka ruského, chirurgie, vnitřních chorob. Praktická zkouška 

z předmětu péče o nemocné probíhala na oddělení v nemocnici a měla část praktickou a 

teoretickou. 
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 V roce 2007 absolvovali SZŠ poslední studenti oboru všeobecná sestra. Nyní je 

tento obor studován na vysokých školách. V současnosti zdravotní školy připravují pro své 

povolání studenty oboru zdravotnický asistent, praktická sestra. V roce 1954 přešly Střední 

zdravotnické školy pod Ministerstvo zdravotnictví. V roce 1955 začalo být zaváděno 

pomaturitní kvalifikační studium pro absolventy s maturitou (Farkašová et al., 2006). 

V roce 1960 bylo otevřeno vysokoškolské studium sester na Filozofické fakultě 

Univerzity Karlovy v Praze. Studium bylo dálkové, pětileté, dvouoborové (krátce 

fungovalov podobě psychologie - péče o nemocné, poté v podobě pedagogika - péče          

o nemocné). Bylo určeno pro vyučující ošetřovatelských předmětů. Iniciátorem tohoto 

studia byla fakulta všeobecného lékařství Univerzity Karlovy a III. interní klinika 

Univerzity Karlovy v čele s prof. MUDr. Josefem Charvátem a akademikem prof. MUDr. 

Vladimírem Pacovským, DrSc. V letech 1987 - 1994 bylo na Filozofické fakultě 

Univerzity Karlovy v Praze otevřeno jednooborové studium péče o nemocné, bylo určeno 

hlavním a vrchním sestrám (Kutnohorská, 2010). 

Snaha o rozvoj profesní a specializační přípravy vedla v roce 1960 ke vzniku 

Střediska pro další vzdělávání zdravotnických pracovníků ve zdravotnictví. V roce 1963 

bylo přejmenováno na Ústav pro další vzdělávání středních zdravotnických pracovníků a 

v roce 1986 na Institut pro další vzdělávání středních zdravotnických pracovníků v Brně. 

Zde byly zajišťovány kvalifikační formy dalšího vzdělávání sester, a to formou 

specializačního studia, pomaturitního specializačního studia, a další formy vzdělávání - 

semináře, školící místa, kurzy, soustředění. Od roku 2003 nese toto centrum název Národní 

centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (Farkašová et al., 2006). 

 

1.5.2 Vzdělávání po roce 1989 

 

Rok 1989 s sebou přinesl změny politické, společenské, sociálního a zdravotního 

systému. Ošetřovatelství se měnilo vlivem společenských změn a transformací 

zdravotnictví a také přílivem nových informací ze zahraničí. Nebylo vše jednoduché, 

informací ze zahraničí byl dostatek, ale velkou překáţkou byla jejich vysoká cena. Na tuto 

situaci zareagovali pracovníci mezinárodních sesterských organizací, kteří nabídli 

spolupráci v různých projektech, jedním z nejznámějších byl projekt Lemon (Škubová, 

Chvátalová, 2004). České ošetřovatelství se snaţilo přiblíţit světu, hlavním cílem bylo 

dosaţení reformy, která zajistí kompatibilitu vzdělávání s kritérii Evropské unie. Veškeré 
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změny vycházely z mezinárodních konferencí a směrnic, které vydávaly Rada Evropy, 

Světová zdravotnická organizace (WHO) a Světová rada sester (ICN). Změny se týkaly 

ošetřovatelství jako vědního oboru, rolí a statutu sester ve společnosti, systému a obsahu 

vzdělávání, ošetřovatelské praxe (Mastiliaková, 2004). Směrnice EU pro vzdělávání sester 

zařazují povolání sester a porodních asistentek mezi regulované profese s uznáním v rámci 

EU, za předpokladu koordinace vzdělávání a odborné přípravy. Poţadavky na minimální 

základní kvalifikaci, tříleté denní studium, podmínky přijetí - 18 let, maturitní zkouška. 

Výuka musí obsahovat 4600 hodin, z toho nejméně polovina praktická výuka.   

V roce 1996 došlo k převedení středních a vyšších zdravotnických škol ze zprávy 

Ministerstva zdravotnictví pod rezort Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy a v roce 

2000 přecházejí pod krajskou samosprávu (Kutnohorská, 2010). 

 Ošetřovatelské vzdělávání mělo tyto formy: 

1. Pomaturitní kvalifikační studium v oboru všeobecná sestra, v denní, dálkové 

nebo večerní formě. Toto studium bylo otevřeno především pro uchazeče s úplným 

středním všeobecným nebo odborným vzděláním. Došlo k přejmenování profesního 

označení ze zdravotní sestry na sestru všeobecnou. 

2. Vysokoškolské denní bakalářské studium v oboru ošetřovatelství, které bylo 

určené pro absolventy středních škol s maturitou a jako studium při zaměstnání pro sestry 

z praxe. Studium probíhalo na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a na 

Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Později byla stejná forma výuky 

zahájena na 3. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, dále pak na lékařských 

fakultách v Olomouci, Brně, Plzni a na Zdravotně sociální fakultě v Českých 

Budějovicích. 

3. Vyšší odborné tříleté denní studium na vyšších zdravotnických školách (vzniklo 

v roce 1996). Výuka v oborech diplomovaná všeobecná sestra, studium zakončeno 

absolventskou zkouškou a získáním diplomu (Farkašová et al., 2006). 

Úplné střední odborné studium v oboru všeobecná sestra, nesplňovalo kritéria EU, 

bylo zrušeno 1. září 2004. V roce 2007 absolvovali Střední zdravotnickou školu poslední 

studenti oboru všeobecná sestra. Nyní je tento obor studován na vysokých školách. 

V současnosti zdravotní školy připravují pro své povolání studenty oboru zdravotnický 

asistent, praktická sestra. Vychovává pracovníky vykonávající činnost pod odborným 

dohledem nebo přímým vedením všeobecné sestry nebo lékaře (Kutnohorská, 2010). 

 Z prvních tří tisíc absolventů tohoto oboru nastoupilo do praxe pouhých 211. V 

rámci stabilizace profese sester dochází ke změnám.  Zdravotnický asistent bude pracovat 
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vţdy pod odborným dohledem, v současnosti dochází ke změně oboru zdravotnický 

asistent na obor praktická sestra, ta pracuje pod odborným dohledem do doby dokončení 

ročního certifikovaného kurzu, poté jsou její kompetence posíleny (Ministerstvo 

zdravotnictví České republiky. Tisková konference – Stabilizace sester ve zdravotnických 

zařízeních České republiky. [online]. [cit 2010-11-12]. Dostupné z WWW: 

www.mzcr.cz/dokumenty/stabilizace-sester-ve-zdravotnictvi-zarizenich-

cr_1295_868_1.html 

 

1.5.3 Vzdělávání v současnosti 

 

Zásadní změna ve vzdělávání sester v České republice nastala po přijetí zákona      

č. 96/ 2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních, příslušných vyhlášek a nařízení 

vlády. 

1. kvalifikační studium - získává se odborná způsobilost k výkonu povolání 

všeobecné sestry: 

 bakalářský akreditovaný zdravotnický studijní obor pro přípravu 

všeobecných sester, studium trvá nejméně tři roky a zahrnuje 4600 hodin 

odborné výuky poměrně rozdělenou na teoretickou a praktickou část, studijní 

program musí splňovat stanovené minimální poţadavky stanové vyhláškou 

č. 39 / 2005 Sb., 

 nejméně tříleté akreditované studium v oboru diplomovaná všeobecná sestra 

na vyšších zdravotnických školách. 

2. postkvalifikační studium:  

 vysokoškolské magisterské studium ve studijním programu ošetřovatelství, 

 doktorandské studium v oboru ošetřovatelství, 

 specializační studium a certifikované kurzy, stanovené příslušnými 

legislativními předpisy o způsobu dalšího vzdělávání zdravotnických 

pracovníků. Specializační studium je zaměřeno na specifiku ošetřovatelské 

péče v různých klinických oborech. 

3. kontinuální vzdělávání sester (Kutnohorská, 2010). 

 

 

 

http://www.mzcr.cz/dokumenty/stabilizace-sester-ve-zdravotnictvi-zarizenich-cr_1295_868_1.html
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stabilizace-sester-ve-zdravotnictvi-zarizenich-cr_1295_868_1.html
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1.5.4 Celoživotní vzdělávání a jeho formy 

 

 Celoţivotní vzdělávání je nedílnou součástí profesionální dráhy sestry. Principem 

je udrţování vysoké odbornosti a zvyšování kvality poskytované ošetřovatelské péče. Je 

nutné prohlubovat a doplňovat vědomosti a udrţovat znalosti na úrovni současných 

vědeckých poznatků. Jedině tak můţe sestra drţet krok s dobou. Ne vţdy je, ale celoţivotní 

vzdělávání přijímáno kladně a některé sestry ho povaţuji za nutnou povinnost, záleţí na 

jejich motivaci a ochotě se vzdělávat. Je důleţité, aby měla sestra pozitivní zkušenosti 

z dosavadního vzdělávání, aby měla dojem osobního prospěchu a aby si uvědomovala 

význam vzdělávání (Kristová, Musilová, 2009). Někdy můţe být překáţkou nedostatek 

času nebo finanční náročnost. Moţností dalšího vzdělávání je v současnosti velká škála, 

myslím si, ţe kaţdý si můţe najít to, co mu nejvíce vyhovuje.   

Na tiskové konferenci Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 24. 4. 2009, Stabilizace 

sester ve zdravotnických zařízeních ČR, proběhl návrh na změny týkající se celoţivotního 

vzdělávání. Za prvé, novelizace vyhlášky č. 321/ 2008 Sb., o kreditech, snadnější získávání 

poţadovaného počtu kreditů, zejména v e-learningových kurzech a seminářích pořádaných 

zdravotnickými zařízeními. Za druhé, sníţení správního poplatku za vydání osvědčení 

k výkonu povolání bez odborného dohledu z 500,- na 100,- Kč. Za třetí, financování 

celoţivotního vzdělávání z fondů Evropské unie (Ministerstvo zdravotnictví České 

republiky. Tisková konference - Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních České 

republiky. [online].[cit. 2010-11-12]. Dostupné 

z WWW:http://www.mzcr.cz/dokumenty/stabilizace-sester-ve-zdravotnickych-zarizenich-

cr_1295_868_1.html). 

Formy celoţivotního vzdělávání jsou definovány paragrafem 54, zákona 96/ 2004 Sb.:  

 specializační vzdělávání navazující na získanou odbornou způsobilost 

k výkonu povolání zdravotnického pracovníka, 

 certifikované kurzy, 

 inovační kurzy, 

 odborné stáţe v akreditovaných zařízeních, 

 účast na školících akcích, odborných konferencích, kongresech nebo 

sympoziích, 
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 publikační, pedagogická a vědecko - výzkumná činnost, kromě činnosti, 

která je předmětem výkonu povolání na základě pracovního poměru nebo 

obdobného pracovního vztahu, 

 samostatné studium odborné literatury. 

 

1.6 Psychické a fyzické zatížení  
 

„Aby mohla sestra úspěšně vykonávat svou náročnou práci, musí mít nejen 

špičkové znalosti a dovednosti v oblasti ošetřovatelské péče, ale také dobré fyzické a 

psychické zdraví“ (Škrlovi, 2003, str. 449). 

Zátěţ obecně, je faktor, který působí na organismus a vede k narušení jeho 

rovnováhy. Zátěţí mohou být konflikty, náročné úkoly, překáţky, problémové situace. 

Pracovní zátěţ je část ţivotní zátěţe, kterou tvoří pracovní činnost a podmínky (Krišková, 

2003).   

Psychická zátěţ je ovlivněna celou řadou faktorů. Maximální pracovní nasazení, 

časová tíseň, nejednoznačné a nové situace, nevraţivost nebo soupeření ve vztazích, 

bezradnost a bezmoc u fatálních případů, výčitky za vlastní opomenutí, nesplněná 

očekávání, příliv nové sloţité techniky, směnný provoz, změny rytmu spánku, nedostatek 

personálu, ale také aspekty soukromého ţivota. Na jedné straně stojí stresory, to co je od 

člověka poţadováno, co musí a na druhé, co je člověk schopen zvládnout. Vše co člověku 

pomáhá stresovou situaci zvládnout se říká salutory. Ideální je stav, kdy jsou stresory a 

salutory v rovnováze (Křivohlavý, 2010). 

 Jak sestry vnímají, kdyţ jim není psychicky dobře a co jim pomáhá se s těmito 

těţkostmi vypořádat? Z výzkumu Křivohlavého vyplývá, ţe způsobů je celá řada, dají se 

shrnout do čtyř okruhů rodina, přátelé, různé způsoby uvolňování- relaxace, řešení 

problémů s nadhledem (Křivohlavý, 2010). 

Příznaky stresu, které se projeví v chování a jednání sestry. Nerozhodnost 

v situacích, kdy je více moţností volby. Problémy s usínáním a spaním. Časté nářky a 

bědování, vidění světa v černých barvách. Ztráta chuti k jídlu či naopak. Nepozornost, 

zvýšená snaha vyhnout se práci, zhoršená kvalita práce. Naduţívání alkoholu, zvýšené 

kouření.  

Příznaky stresu, které se projevují v duševním ţivotě. Výrazné a prudké změny 

nálady, podráţděnost, popudlivost, nadměrný pocit únavy. Starost o zdravotní stav a 
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fyzický zjev. V mezilidských vztazích vázne schopnost projevit emocionální náklonnost. 

Pokles sebedůvěry a schopnost proţívat kladné emoce. Sestra se ocitá v bludném kruhu, 

kdy se potíţe stupňují a přestává být schopna vykonávat svoji práci. 

Fyziologické příznaky stresu. Palpitace, bolesti hlavy, zvýšené svalové napětí 

v krční oblasti a v dolní části páteře, pocit svírání a bolesti za hrudní kostí, nechutenství, 

plynatost, křeče v dolní části břicha, časté močení, migréna, nepříjemné pocity v krku 

(Křivohlavý, 2010). 

 Osobnost sestry je vystavena řadě potencionálně traumatizujících emočních vlivů. 

Opakované působení těchto vlivů můţe vést k habituaci, stavu, kdy původně ostře vnímaný 

podnět přestává vyvolávat silný vjem a jeho percepce slábne, zvykáme si. Habituace chrání 

zdravotníky před přetíţením a vyčerpáním. Negativní stránkou habituace je, ţe můţe dojít 

k otupění pozornosti vůči důleţitým signálům ze strany pacienta (Adamczyk, 2005). 

Těţká fyzická práce sester je především spojená s manipulací s imobilními pacienty 

a pacienty se sníţenou pohybovou schopností, to můţe vést ke zdravotním problémům. 

Nejvíce je postiţen pohybový aparát.  

 

 

1.6.1 Syndrom vyhoření 

 

„Burnout“ syndrom vyhoření poprvé popsal v roce 1975 Hendrich Freudenberger 

v časopise Journal of Social Issues (Křivohlavý, 1998).  

Člověk, který má dostatek síly a energie, můţe vykonávat práci tak, jak má. To 

velice pěkně vystihuje Křivohlavý, pouţívá obrazu ohníčku: “Ten plápolá, hřeje a hoří. 

Hoří však jen tehdy, kdyţ má dostatek suchého dřeva. Kdyţ je zásoba dřeva vyčerpána 

oheň uhasíná aţ nakonec zhasne“ (Křivohlavý, 2004, str. 27). Pokud sil ubývá, nastupuje 

únava, vyčerpanost, lhostejnost. Syndromu vyhoření se nemusí bát sestry, které nikdy 

„nehořely“, neměly chuť něco změnit, neměly touhu ze sebe vydat vše. Naopak sestry, 

které jsou zapálené perfekcionalistky, které si kladou nereálné cíle, jsou syndromem 

vyhoření značně ohroţeny. Uplatňují se individuální faktory, zvyšující se nároky na sebe 

sama, nepoţádání o pomoc, zvýšená zátěţ v soukromí, stres, konfliktní napětí. A profesní 

faktory, nedostatečná zpětná vazba, absence sociální podpory, monotónní rutina, směnný 

provoz, přesčasy (Křivohlavý, 2004). Syndrom vyhoření má tři fáze za prvé emoční 
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vyčerpání, za druhé vytvoření negativních pocitů k pacientům, spolupracovníkům a k sobě 

a za třetí kompletní nechuť ke všemu (Škrlovi, 2003).  

Proti syndromu vyhoření je moţné bojovat. Je nutné si uvědomit, ţe není moţné 

být vším všem lidem. Důleţité je mít ujasněný ţebříček hodnot, co je pro nás důleţité a co 

méně a co je moţné oţelet. Stanovit si reálné cíle, a při jejich kladení brát v úvahu své 

vlastní potřeby, zájmy, ale brát zřetel i na potřeby a zájmy našich blízkých. Důleţitým 

faktorem v prevenci vyhoření je zájem o rovnováhu mezi stresory a tím co nám dává sílu. 

Kaţdý má svůj způsob, jak se odreaguje od nadměrného psychického napětí. Důleţitá je 

evalvace, kladné hodnocení druhého posiluje jeho sebepojetí a posiluje sebevědomí 

(Křivohlavý, 2004). Nebojme se vyjádřit uznání, pochvalu druhým. 

 

 

1.6.2 Rizikové faktory v práci sestry 

 

Kaţdá sestra musí během vykonávání své náročné profese myslet na své zdraví. 

Často je vystavena celé řadě faktorů, které mohou poškodit její psychické i fyzické zdraví. 

Měla by si uvědomovat, které okolnosti jí mohou poškodit a neměla by je podceňovat a 

myslet i na ty, které mohou být nenápadné a plíţivé. M. Staňková vytvořila desatero péče  

o zdraví sestry (Staňková, 2002, str. 56), viz přílohy.  

Častým rizikem fyzického poškození je manipulace s pacientem, zvlášť mladé 

sestřičky toto riziko podceňují a myslí si, ţe je rychlejší zvládnout vše sama neţ dojít pro 

pomůcku či dalšího pomocníka. Dochází k poranění páteře, později bolestem zad. 

Hlavními mechanismy vedoucí k poškození jsou, vadný postoj, nezvyklá činnost a 

poranění vznikající při kumulaci několika zátěţových pohybů. Při manipulaci s pacientem 

by mělo být vyuţito všech dostupných pomůcek. Základem je nácvik správné techniky 

manipulace s pacientem. A nedílnou součástí je udrţování fyzické kondice. 

Sestry jsou často v kontaktu s různými chemickými látkami. Můţe dojít 

k vdechnutí, vstřebání kůţí, stříknutí do očí. Můţe vzniknout podráţdění aţ zánětu, 

alergická reakci, při špatné manipulaci mohou působit i toxicky. Důleţitá je přesná 

manipulace se všemi chemickými látkami. Zvlášť u cytostatik je nutné přesně dodrţovat 

předpisy, které určují, jak s nimi manipulovat, jak je aplikovat a jaké ochranné pomůcky 

pouţívat. Pracovníci, prokazatelně vystaveni rizikům jsou v pravidelné péči lékaře. 
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Zákeřným rizikovým faktorem je záření, jeho účinky si neuvědomujeme. Ochranné 

faktory jsou čas, vzdálenost a ochranné bariéry, to znamená od zdroje být co nejdále, na co 

nejkratší dobu a za bariérou z olova nebo betonu. 

Sestry jsou také ohroţeny infekcí, kaţdý biologický materiál je povaţován za 

infekční a tak s ním musí být nakládáno. Ochrana je v pečlivém dodrţování příslušných 

hygienických předpisů (Staňková, 2002). 

 

1.6.3 Pracovní spokojenost 

 

Pracovní spokojenost vyjadřuje míru spokojenosti vzhledem k pracovní činnosti. 

Dosaţení optimální pracovní spokojenosti je ovlivněno celou řadou faktorů, které nelze 

vţdy ovlivnit, je to dynamický proces, který závisí na řadě situačních a osobnostních 

faktorů. Podle Kollárika je nutné pracovní spokojenost chápat ve dvojím významu. 

V širším smyslu zahrnuje rysy osobnosti pracovníka, které se vztahují k pracovním 

podmínkám (spokojenost v práci). Osobnostní charakteristiky jednotlivce jsou významnou 

proměnnou, která ovlivňuje vztah a postoj k práci. To je základ rozdílné úrovně 

spokojenosti pracovníků a jejich odlišné hodnocení jednoho pracoviště. Pracovní 

spokojenost je také přímo závislá na aktuálních potřebách a na jejich hierarchii. Hlavní 

faktory, které ovlivňují pracovní spokojenost se dynamický mění dle profesní fáze, ve 

které se pracovník nachází, kdy se mění hodnotové struktury. V uţším smyslu jde              

o spokojenost s prací (prestiţ, odměna za práci, pracovní kolektiv, nároky na plnění 

pracovních úkolů) (Kollárik, 1986). 

Faktory ovlivňující pracovní spokojenost jsou vnější, komplex pracovních 

podmínek (fyzikální prostředí, mzda, práce, styl vedení, odměňování). Vnitřní faktory, 

osobnostní (věk, pohlaví, délka zaměstnání, vzdělání, rodinný stav, motivační faktory) 

(Kollárik, 1986). 

Znaky pracovní spokojenosti jsou podle Kollárika stálost, která je vlivem celé řady 

proměnných značně proměnlivá. Intenzita, vyjadřující míru proţitku od maximální 

spokojenosti aţ po krajní nespokojenost. Vázanost k jednotlivci, jako součásti jeho 

psychického ţivota. Vykonávání práce má pro člověka určitou hodnotu a jejím 

prostřednictvím uspokojuje své potřeby (Kollárik, 1986). Štikar ještě připojuje ke znakům 

spokojenosti aktuální stav, úroveň spokojenosti či nespokojenosti s danou pracovní situací, 

v čase je moţné sledovat vývoj celkové spokojenosti a proměnlivost dílčích spokojeností. 
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Situační reakci na měnící se podmínky práce a spokojenost či nespokojenost, jako určitá 

osobností dispozice (Štikar et al., 2003).   

Pracovní spokojenost můţe být dílčí nebo celková. Sestry mohou být spokojeny 

s pracovním kolektivem, ale nespokojeny s fyzickou náročností, platem. Mezi významné 

faktory ovlivňující pracovní spokojenost patří mzda, pracovní podmínky, kolektiv, 

charakter práce, osobností faktory. 

Podle výzkumu Bártlové „Pracovní spokojenost zdravotních sester v České 

republice“, byly nejvíce se svou prací spokojeny starší sestry zaměstnané v soukromém 

sektoru. Mezi důleţité faktory, které přispívají ke spokojenosti v práci uváděly sestry, 

dobré vztahy na pracovišti a různorodost práce. Největší nespokojenost vyvolává špatné 

finanční ohodnocení, nedostatečné ocenění od nadřízených a nedostatek personálu 

(Bártlová, 2006). 

Je nutné si uvědomit, ţe pracovní spokojenost značně ovlivňuje pracovní výkon. 

Ten, kdo není v práci spokojený, málo kdy pracuje na sto procent. V profesi sestry nejde 

jen o stoprocentní pracovní výkon, ale je také ovlivněna schopnost komunikace, empatie, 

naslouchání… 
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2 Empirická část  

   

2.1 Cíl výzkumu  
 

V empirické části mé bakalářské práce jsem si určila několik cílů:  

 zjistit hlavní motivy pro volbu profese sestry, 

 na vybraném vzorku sester retrospektivně zmapovat jejich přípravu na 

profesi a profesní dráhu, 

 pokusit se určit klíčové momenty a okolnosti, které měly vliv na profesní 

vývoj. 

 

Uvědomuji si, ţe zmapování celého profesního vývoje je velmi rozsáhlé téma. 

Pokusila jsem se o základní chronologický retrospektivní pohled na jednotlivé fáze 

profesního vývoje. 

Zaměřila jsem se na významné etapy, jimiţ v této práci jsou: studium, profesní start, 

profesní stabilizace, pomaturitní vzdělávání, registrace, retrospektivní ohlédnutí.  

 

Výzkumná otázka zní:  

„Jak sestry retrospektivně hodnotí svůj profesní vývoj?“ 

 

2.2 Metodika 
 

2.2.1 Metoda výzkumu 

 

Pro získání a zpracování dat empirické části mé bakalářské práce jsem zvolila 

kvalitativní výzkum, který mi umoţnil studovat výzkumný problém do hloubky a získat 

detailní informace.  

Metody. Pouţila jsem metodu polostrukturovaného rozhovoru (viz příloha č. 1). 

Rozhovor byl (se souhlasem osob) nahráván a přepsán do protokolu. Analýzu výroků 

sester jsem provedla pomocí metody otevřeného a axiálního kódování, zakotvené teorie 

(Strauss, Corbinová, 1999). Otevřené kódování je rozebírání, porovnávání, 

konceptualizace a určení kategorii. Axiální kódování je uvádění subkategorií do vztahu ke 
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kategoriím. „Kaţdá kategorie je rozvíjena ve smyslu jejich příčinných podmínek, které ji 

způsobují, určení vlastností, kontextu, strategií jednání nebo interakce uţitým ke zvládnutí, 

ovládnutí nebo reakci na tento jev v tomto kontextu a následků jednání nebo interakce“ 

(Strausse, Corbonivá, 1999, str. 84-85). Pročítala jsem rozhovory a označila oblasti 

s podobným významem. Označila jsem pasáţe s překvapivými daty. Provedla jsem další 

čtení a eliminovala nesouvisející data. Pasáţím s podobným významem jsem určila 

kategorie a identifikovala jejich vlastnosti. Znovu jsem pročetla rozhovory a hledala další 

kategorie a srovnávala rozhovory. Zaměřila jsem se na jednotlivé kategorie a snaţila jsem 

se jim porozumět. 

Zkoumaný soubor. Při výběru respondentek/informantek jsem pouţila metodu 

záměrného výběru, cíleného vyhledávání podle určených kritérií (Miovský, 2006). 

Hlavním kritériem pro výběr sester bylo studium na stejné zdravotnické škole v období 

sedmdesátých a osmdesátých let dvacátého století. To umoţnilo splnit předpoklad, ţe tyto 

respondentky budou mít stejnou výchozí pozici. Budou mít dostatečnou praxi, aby mohly 

hodnotit svůj profesní vývoj a srovnávat ho se současností.  

Sestry pro rozhovory jsem získala na doporučení mé starší kolegyně - studovaly na 

stejné zdravotnické škole v období, které jsem preferovala. Kontaktovala jsem je 

telefonicky a vysvětlila záměr mé bakalářské práce. Domluvily jsme si termín uskutečnění 

rozhovoru, souhlasily všechny respondentky. Jedna respondentka se omluvila a rozhovor 

z časových důvodů zrušila. Během rozhovoru s jednou respondentkou jsem získala kontakt  

na další dvě sestry, které splňovaly mnou stanovené podmínky. Jde o postup označovaný 

jako metoda sněhové koule. Kontaktovala jsem je obdobným způsobem a vysvětlila můj 

záměr. Obě souhlasily, domluvily jsme si termín rozhovoru. S respondentkami jsem se 

dohodla na zachování anonymity, nebudu tedy uvádět ani jejich jména, ani školu, kde 

studovaly. Celkem jsem získala 8 sester a nahrála osm rozhovorů.  

K doplnění kvalitativního výzkumu a ilustraci zjištěných výsledků jsem zvolila 

případovou studii, analýzu a popis případu. Případem se rozumí objekt našeho 

výzkumného zájmu, kterým můţe být osoba, skupina, organizace (Miovský, 2006). Pro 

případovou studii jsem si vybrala respondentku, která se odlišuje od ostatních tím, ţe 

odešla z profese pro syndromu vyhoření.  
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2.2.2 Struktura rozhovoru   

 

Pro rozhovory jsem vypracovala pět tematických okruhů, tyto okruhy jsem řadila 

chronologicky dle profesního vývoje. 

1. První okruh zjišťuje hlavní motivaci pro volbu profese zdravotní sestry, a tehdejší 

podmínky pro přijetí na střední zdravotnickou školu.  

2. Druhý okruh mapuje období studia. Jak v roli ţákyně vnímaly studium, zda se 

v průběhu studia a školní praxe měnil jejich pohled na profesi sestry. Jak toto 

období s odstupem času hodnotí.   

3. Třetí okruh je zaměřen na přechod do praxe v rámci školy a v rámci nástupu do 

zaměstnání.  

4. Čtvrtý okruh mapuje fázi profesního startu. 

5. Pátý okruh srovnává moţnosti pomaturitního studia v minulosti a dnes. A je také 

zaměřen na systém celoţivotního vzdělávání. 

6. Šestý okruh je ohlédnutím za dosavadní sesterskou praxí a klade otázku opětovné 

volby profese sestry. 

 

Výzkumné šetření bylo realizováno v domácím prostředí sester. Před vlastním 

nahráváním rozhovorů jsem se snaţila o odstranění komunikačních bariér. S kaţdou 

respondentkou jsem se seznámila, znovu jsem ji vysvětlila záměr mé bakalářské práce.     

V úvod jsme hovořily o naši práci o našich zkušenostech, problémech. Během tohoto 

úvodu i v průběhu rozhovoru jsem si dělala terénní poznámky (fields notes) zajímavých 

okolností. Při zpracování rozhovorů jsem zjistila, ţe tyto poznámky obsahují zajímavá 

fakta a pouţila jsem je k dokreslení informací z rozhovorů. Na začátku rozhovoru jsem 

provedla chronologický záznam pracovních míst a důvody jejich změny. Kaţdý rozhovor 

probíhal zhruba šedesát minut. U rozhovorů jsem provedla doslovnou transkripci a text 

protokolu jsem nechala autorizovat respondentkami. Všechny respondentky souhlasily 

s přepisem, ţádná nechtěla provést korekci. Přepis rozhovorů je součástí příloh. Rozhovory 

jsou k dispozici na CD. 
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2.2.3 Charakteristika souboru  

 

Výzkumný soubor tvořilo osm sester. Tyto sestry studovaly na stejné střední 

zdravotnické škole, měly stejné studijní podmínky a tudíţ stejnou výchozí pozici.  

Respondentka č. 1 střední zdravotnická škola, maturita 1979, pomaturitní 

specializační studium v oboru nefrologie (2001). 

Po ukončení střední zdravotnické školy, nastoupila na chirurgické oddělení, mateřská 

dovolená, ambulance závodního střediska, administrativní pracovnice na patologii, pět let 

mimo zdravotnictví, dětský kojenecký ústav, dialyzační oddělení, nyní dva roky mimo 

zdravotnictví. 

Respondentka č. 2, střední zdravotnická škola, maturita 1983, pomaturitní 

specializační studium v oboru ortopedie (2003). 

Po ukončení střední zdravotnické školy nastoupila do odborné léčebny pohybových 

poruch, mateřská dovolená, jesle, mateřská dovolená, odborná léčebna pohybových 

poruch, rehabilitační oddělení  - vrchní sestra. 

Respondentka č. 3, střední zdravotnická škola, maturita 1979. 

Po ukončení střední zdravotnické školy nastoupila na chirurgické oddělení, mateřská 

dovolená, traumatologické oddělení, mateřská dovolená, anesteziologicko - resuscitační 

oddělení, soukromé gynekologické centrum, anesteziologicko - resuscitační oddělení, 

anestezie. 

Respondentka č. 4, střední zdravotnická škola, maturita 1978, pomaturitní 

specializační studium v oboru ošetřovatelská péče o děti a dorost (1995), pomaturitní 

specializační studium v oboru organizace a řízení práce (2000), Univerzita Karlova v Praze 

Lékařská fakulta v  Hradci Králové - ošetřovatelství (2007). 

Po ukončení střední zdravotnické školy nastoupila na traumatologické oddělení, 

chirurgická ambulance, ambulance chorob z povolání, ambulance dětské chirurgie, dětská 

chirurgie - vrchní sestra. 

Respondentka č. 5, střední zdravotnická škola, maturita 1977. 

Po ukončení střední zdravotnické školy nastoupila na traumatologické oddělení, mateřská 

dovolená, traumatologické oddělení, mateřská dovolená, neurologická ambulance, 

kardiologické oddělení - katetrizační sálek. 

Respondentka č. 6, střední zdravotnická škola, maturita 1979, pomaturitní 

specializační studium - perioperační péče (2005). 
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Po ukončení střední zdravotnické školy nastoupila na traumatologické oddělení, mateřská 

dovolená, anesteziologicko - resuscitační oddělení, soukromé gynekologické centrum, 

operační sál - instrumentářka. 

Respondentka č. 7, střední zdravotnická škola, maturita 1974. 

Po ukončení střední zdravotnické školy nastoupila na dětskou chirurgii, infekční oddělení, 

chirurgická ambulance, mateřská dovolená, chirurgická ambulance, stomatologická 

ambulance, dětské chirurgické sály - instrumentářka, mateřská dovolená, dětská 

ambulance. 

Respondentka č. 8, střední zdravotnická škola, maturita 1977. 

Po ukončení střední zdravotnické školy nastoupila na stomatologické oddělení, mateřská 

dovolená, chirurgické sály - instrumentářka, urologické a dětské chirurgické operační sály 

- instrumentářka, mimo zdravotnictví, dětská ambulance. 

Délka odborné praxe u respondentek se pohybuje mezi 27 aţ 36 lety.  

Výzkumné šetření proběhlo v období září - prosinec 2010. 

 

 

Tabulka č. 2: Současné pracovní zařazení 

Respondentka č. 1 dva roky mimo zdravotnictví 

Respondentka č. 2 rehabilitační oddělení - vrchní sestra 

Respondentka č. 3 anesteziologicko - resuscitační oddělení, anestezie 

Respondentka č. 4 dětská chirurgie - vrchní sestra 

Respondentka č. 5 interní oddělení -  invazivní kardiologie, katetrizační sálek 

Respondentka č. 6 centrální operační sály, instrumentářka 

Respondentak č. 7 dětská chirurgie, ambulance 

Respondentka č. 8 dětská chirurgie, ambulance 
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2.3 Výsledky 

  

V této části bakalářské práce jsou interpretovány výsledky výzkumné části. 

Při pročítání rozhovorů jsem určila hlavní kategorie a související subkategorie. 

 Jako hlavní kategorie jsem určila motivaci ke studiu, studium, profesní start, profesní 

stabilizace a pomaturitní vzdělávání. 

 

 

Diagram č. 1: Hlavní kategorie výzkumu 

 

 

Tabulka č. 3:  Hlavní kategorie a subkategorie 

Kategorie Subkategorie 

Motivace              -Podmínky přijetí 

Studium - Vzpomínky na období studia 

- Představy a realita 

- Školní kolektiv 

Profesní start - Výběr pracovního místa 

- Pracovní kolektiv 

- Profesní adaptace 

Profesní stabilizace - Faktory ovlivňující změnu pracovního místa 

- Profesní růst 

Pomaturitní 

vzdělávání 

             -Celoţivotní vzdělávání, registrace 

 

motivace 
ke studiu

profesní 
start

profesní 
stabilizace

pomaturitní 
vzdělávání

studium
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Motivace ke studiu. 

Co vedlo respondentky k výběru profese sestry, co je nejvíce ovlivnilo? 

 

R 1 „Neustále jsem měla potřebu někomu pomáhat…..Já jsem od svých deseti let věděla co 

chci dělat.“ 

R 3 „Moje matka byla zdravotní sestra, mně se ta práce líbila, voněla mi.“ 

R 6 „Ke studiu na zdravotnické škole mě přivedl seriál o paní doktorce.“ 

R 7 „Ke studiu na zdravotní škole mě přivedlo přečtení kníţky a od té doby jsem nechtěla 

dělat nic jiného.“ 

R 8 „Ke studiu na zdravotnické škole mě přivedly podmínky v rodině. Oba rodiče 

pracovali ve zdravotnictví a tak jsem si nedovedla představit, ţe bych dělala něco jiného.“ 

 

Ke studiu na zdravotnické škole je vedl konkrétní důvod. Není to náhodný výběr 

ani snaha dosaţení maturity. Je to určitá konkrétní představa nebo zkušenost s prací sestry, 

která se jim líbila, něčím je zaujala. Jako motiv se objevuje touha někomu pomáhat, 

zdravotník v rodině, přečtení kníţky, shlédnutí seriálu v televizi. Pouze jedna respondentka 

jako důvod uvádí, ţe nebylo tolik moţností. 

 

Subkategorie - podmínky přijetí 

Podmínky přijetí na střední zdravotnickou školu. Dělaly se písemné přijímací 

zkoušky z matematiky a českého jazyka.  

 

R 2 „Měla jsem smůlu a moc mě v té době mrzelo, ţe jsem měla z českého jazyka jedničku 

a z matematiky dvojku a přesto jsem se na zdravotní školu dostala aţ na odvolání.“ 

R 3 „Udělala jsem přijímačky a na školu se dostala, dodnes si pamatuji den přijímaček 

13.3.“ 

R 7 „Vím, ţe na školu bylo tenkrát hodně uchazeček, nevešla jsem se do limitu přijatých ke 

studiu, ale nakonec jsem se dostala na odvolání.“ 

 

Přijetí na střední zdravotnickou školu nebylo snadné. Byly přijaty jen ty nejlepší 

uchazečky. Ani výborné výsledky nezaručily přijetí z důvodu velkého počtu uchazeček.     

I s výbornými výsledky byly některé uchazečky přijaty aţ na odvolání. 
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Studium 

Jak s odstupem času vnímají respondentky období studia, jaké pocity v nich 

zanechalo a co si při poloţení této otazky vybavují? 

 

R 1 „Myslím si, ţe studium bylo na tu dobu dosti náročné. Bylo známo, ţe naše  

zdravotnická škola byla jedna z nejnáročnějších, na studentky byly kladeny vysoké nároky, 

ale myslím si, ţe to bylo pro praxi jedině v pořádku.“ 

R 2 „Musím říct, ţe velmi náročný byl první ročník a je pravda, ţe byl sítem pro studentky, 

sedm jich odešlo nebo bylo vyloučeno, protoţe studium nezvládly.“ 

R 3 „Krásná studentská léta, i kdyţ hodně přísný přístup, zdravotní škola nás chtěla 

vycepovat, někdy jsme říkaly, ţe je to jako klášter, ale mělo to něco do sebe, a svůj důvod 

to také mělo. Je fakt, ţe nás zdravotní škola velmi dobře připravila pro povolání sestry.“ 

R 5 „Studium probíhalo dobře, nečinilo mi ţádné problémy.“ 

R 6 „Období studia bylo období strachu z učitelů, doktorů, protoţe jsme z nich měly 

respekt.“ 

 

Studium je hodnoceno jako náročné, některé studentky učivo nezvládaly a musely 

ze školy odejít. Odborné předměty byly  přijímány velice kladně a nečinily ţádné obtíţe. 

Vysoké nároky během studia jsou s odstupem času ceněny, jako dobrý vklad pro profesní 

start. Jedna respondenka uvádí, ţe období studia bylo spojeno se strachem z učitelů a 

lékařů. Některé respondentky se zmiňují o nedostatku všeobecného vzdělání. 

 

R 4 „Bylo nedostatečné všeobecné vzdělání, ale to se nemohlo do těch čtyřech let vejít.“ 

 

Subkategorie - vzpomínky na období studia 

R 2 „Bylo to úţasné, krásné období.“ 

R 3 „Krásná studentská léta, i kdyţ hodně přísný přístup, zdravotní škola nás chtěla 

vycepovat, někdy jsme říkaly, ţe je to jako klášter, ale mělo to něco do sebe, a svůj důvod 

to také mělo.“ 

R 6 „Vzpomínky na studium, jsou vlastně vzpomínky na mládí a jsou jen dobré.“ 

 

Vzpomínky na období studia jsou kladné, krásné, pohodové období mládí. 

Vzpomínají, ţe si uţívaly mládí, jako kaţdý mladý člověk. 
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Subkategorie - představy a realita 

Kaţdá přicházela studovat s určitou představou, co profese sestry obnáší, ať uţ 

z osobní zkušenosti nebo z četby, sledování televize, byly tyto představy naplněny či 

nikoliv? 

 

R 1 „Můj pohled na profesi sestry se vůbec nezměnil.“ 

R 2 „Kdyţ jsme začaly chodit na praxi, bylo to takové vystřízlivění….líbilo se mi dětské 

oddělení, představovala jsem si, ţe si budu hrát s dětmi, ale přišla tvrdá realita, byly tam   

i  těţce nemocné děti.“ 

R 4 „Můj pohled na profesi se ani postupem času neměnil, vyvíjelo se to tak, jak jsem 

očekávala, určitým způsobem pro mladého člověka byl překvapivý kontakt s tvrdou 

realitou.“ 

R 7 „Samozřejmě, ţe jsme neměly z počátku představu o této profesi, ale jak jsme začaly 

chodit na praxi. Tak jsme sbírat zkušenost.“ 

 

Představy o profesi sestry se ani během studia a praxe výrazně neměnily. Došlo 

k ujasnění toho co profese obnáší, některé byly zaskočeny střetem se s skutečnou realitou, 

s váţným onemocněním, s beznadějí, se smrtí. Objevují se i pozitivní pocity, poděkování 

od pacienta, pochvala, pocit dobře vykonané práce. 

 

 Subkategorie - školní kolektiv 

Období studia je také spojeno s kolektivem ve třídě. V sedmdesátých letech to byly 

pouze dívčí kolektivy. Ty co si svůj kolektiv chválí se dosud schází. 

  

R 3 „Výborný kolektiv, dodnes se scházíme.“ 

R 6 „ Náš kolektiv byl různorodý, ale uţily jsme si i dost legrace.“ 

R 7 „Měly jsme velmi pěkný přátelský kolektiv, 20 místních a 20 dojíţdělo, my místní se 

stále scházíme.“ 

Studium je neoddělitelně zasazeno do období mládí a s tím souvisí i jeho proţívání. 

Během studia a školní praxe dochází k ujasnění mezi počátečními ideály a skutečností. 

Studium vnímaly z pohledu jeho náročnosti, ale odborné předměty měly rády, objevuje se 

tady souvislost s motivací pro tuto profesi a snahou získat informace. Aţ po určité době 

praxe si uvědomují si, ţe náročná školní příprava měla pozitivní význam při profesním 

startu.  
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Profesní start 

 

Subkategorie - výběr pracovního místa 

Po ukončení zdravotní školy sestry dostaly na výběr z více moţností, kde by chtěly 

pracovat. Všechny respondentky získaly místo, které si vybraly. Uţ během školní praxe si 

obvykle oblíbily oddělení, které jim vyhovovalo svým charakterem. 

 

R 1 „Nastoupila jsem podle volby na chirurgii, kterou jsem preferovala.“ 

R 3 „Já jsem chtěla na chirurgii.“ 

R 4 „Nastoupila jsem na oddělení, které jsem si vybrala.“ 

R 5 „Na konci studia jsme měly exkurzi do Prahy a po té jsme chtěly pracovat v Praze.“ 

 

Subkategorie – adaptace 

Díky výborné přípravě ze školy své profesní začátky hodnotí velice kladně. 

Vzpomínají na své profesorky, které jim nic neodpustily, byly velice přísné. Toho si dnes 

velice váţí, ţe během svých začátků mohly plně čerpat ze znalostí, které nabyly ve škole. 

Za pozitivní povaţují i to, ţe měly praxi uţ od prvního ročníku a postupně vše mohly 

pečlivě natrénovat, prošly celou řadou oddělení a po nástupu do zaměstnání je málo co 

zaskočilo. Samozřejmě bylo to odlišné od školní praxe, kdy byly pod dohledem učitelky 

nebo sestry z oddělení, ale základ měly velice dobrý. 

 

R 1 „A protoţe na nás byly kladeny vysoké nároky ve škole, nedělalo nám problém přejít 

do praxe.“ 

R 2 „Tady musím hlavně vzpomenout paní profesorky, která nás měla na praxi, byla 

přísná,ale  snaţila se nám co nejvíce ukázat a naučit, je pravda, ţe jsme to během studia 

tak neocenily, spíše jsme brblaly.“ 

R 4 „Oceňuji dostatek praxe a vedení k samostatnost.“ 

 

Subkategorie - pracovní kolektiv 

Pro profesní začátek je důleţitý  kolektiv a vedení oddělení. Jak je nový pracovník 

přijat a jak je začleněn do pracovního týmu, to vše má velký vliv. Sestra, která nastupuje 

do svého prvního zaměstnání se musí vyrovnat s celou řadou těţkostí, musí překonat 

rozpor mezi teoretickými znalostmi a praxí, musí se adaptovat na chod a zvyklosti 
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oddělení, musí se začlenit do kolektivu. Charakter kolektivu, ale i jednotlivců je povaţován 

za velmi důleţitý prvek profesního startu. 

 

R 2 „Dostala jsem se do kolektivu starších sester, tak ve věku mojí maminky, a hrozně 

hezky mě do svého kolektivu přijaly.“ 

R 4 „Byl tam velmi dobrý kolektiv, zájem o práci mezi kolegyněmi. A co je pro mě dodnes 

dominantní, výborný pan primář, který byl schopen se zastat sestry, a to sestry i 

nastoupivší, byl to výborný člověk.“ 

R 5 „Byl tam výborný kolektiv, dobré vedení, staniční sestra, která vše tak lidsky 

vysvětlila.“ 

R 6 „Člověk si pamatuje na kolegyně kolem sebe, které ho zasvětily do 

problematiky…Dodnes si ji pamatuju. Je velmi důleţité na koho se narazí.“ 

 

 

Stabilizace 

 Období stabilizace je charakterizováno setrváním v kariéře, kariérním postupem, 

dalším vzděláváním nebo odchodem z profese. 

 

Tabulka č. 4: Profesní vývoj respondentky č. 1 

Délka trvání Pracoviště 

1 rok chirurgické oddělení, třísměnný provoz 

3 roky mateřská dovolená 

2 roky závodní středisko, ambulance, jednosměnný provoz 

5 roků administrativní pracovník – patologie 

4 roky mimo zdravotnictví 

4 roky dětský kojenecký ústav, směnný provoz 

4 roky dialyzační oddělení, směnný provoz 

1 rok dialyzační středisko, směnný provoz 

 

 

Respondentka č. 1 začala pracovat na chirurgickém oddělení okresní nemocnice, po 

roce odchází na mateřskou dovolenou. Z důvodu zajištění péče o děti se po mateřské 

dovolené nevrací na původní pracoviště, ale volila práci na jednu směnu na ambulanci 
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závodního střediska větší továrny. Po dvouch letech dostala moţnost pracovat jako 

administrativní pracovnice na patologii, vzhledem k výhodnější pracovní době tuto 

nabídku přijala, zde setrvala pět let. Po této době odchází na čtyři roky ze zdravotnictví a 

pracovala v manţelově firmě. Po čase zjistila, ţe ji práce sestry chybí a začala pracovat 

v dětském kojeneckém ústavu ve směnném provozu. Po čtyřech letech odešla na více 

specializované pracoviště, akutní dialyzační oddělení fakultní nemocnice ve směnném 

provozu. Zde si zvýšila kvalifikaci specializačním studiem v oboru nefrologie. Po určité 

době začala mít problémy s nočními směnami, pociťovala únavu a vyčerpání. Proto 

vyuţila moţnosti pracovat na dialyzačním středisku, kde pracovala ve dvouch směnách. 

Ale ani tento krok situaci nezlepšil, přidaly se i zdravotní obtíţe a po roce  pro vyhoření a  

tělesné problémy odchází. Nyní je v částečném invalidním důchodu. 

 

Tabulka č. 5: Profesní vývoj respondentky č. 2 

Délka trvání Pracoviště 

3 roky  odborná léčebna pohybových poruch, směnný provoz 

2 roky mateřská dovolená 

3 roky jesle 

2 roky mateřská dovolená 

8 roků odborná léčebna pohybových poruch, směnný provoz 

10 roků rehabilitační oddělení, směnný provoz, vrchní sestra - jedna směna 

  

Respondentka nastoupila po maturitě do odborné léčebny pohybových poruch 

v blízkosti svého bydliště, nechtěla nikam dojíţdět. Po třech letech šla na první mateřskou. 

Po té pracovala  v jeslích v místě bydliště, hlavním důvodem proč se nevrátila na původní 

pracoviště bylo, ţe v jeslích měla u sebe svou dceru. Druhou mateřskou nastoupila po třech 

letech. Po té se vrátila do odborné léčebny, protoţe jesle zrušily. Z důvodu změny místa 

bydliště po osmi letech začala pracovat na rehabilitačním oddělení, kde po čtyřech letech 

nastupila do funkce vrchní sestry. Zvyšila si kvalifikaci specializačním studiem v oboru 

rehabilitace. 
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Tabulka č. 6: Profesní vývoj respondentky č. 3 

Délka trvání  pracoviště 

2 roky chirurgické oddělení, třísměnný provoz 

2 roky mateřská dovolená 

3 roky traumatologické oddělení, třísměnný provoz 

1 rok mateřská dovolená 

8 let anesteziologicko resuscitační oddělení, anestezie, jednosměnný + 

pohotovost 

12 let soukromé gynekologické centrum 

6 let anesteziologicko resuscitační oddělení, anestezie, jednosměnný + 

pohotovost 

 

Respondentka nastoupila podle svého výběru na chirurgické oddělení, kde 

pracovala dva roky do první mateřské. Po mateřské dovolené se vrátila do směnného 

provozu na traumatologické oddělení, protoţe na chirurgii nebylo místo. Směnný provoz ji 

nevadil, péči o dítě ji pomáhal zajišťovat manţel a blízká rodina. Na druhé mateřské byla 

rok a nastoupila na anesteziologicko resuscitační oddělení, kde byl jednosměnný provoz 

s pohotovostmi, to bylo pro ni výhodnější vzhledem k tomu, ţe měla dvě malé děti. V roce 

1993 dostala moţnost pracovat v soukromém gynekologickém centru, nabídky vyuţila, 

lákala ji změna a jedním z důvodů také bylo, ţe měla moţnost se spolupodílet na zahájení 

provozu tohoto centra. Po dvanácti letech odešla, měla pocit finanční nejistoty a 

nevyhovoval jí přístup majitelů, více upřednostňovali své zájmy před zájmy zařízení. Od 

roku 2005 pracuje na anesteziologicko resuscitačním oddělení jako anesteziologická sestra. 

 

Tabulka č. 7: Profesní vývoj respondentky č. 4 

Délka trvání Pracoviště 

2 roky traumatologické oddělení, směnný provoz 

2 roky mateřská dovolená 

3 roky traumatologická ambulance, jednosměnný provoz 

3 roky mateřská dovolená 

1 rok ambulance chorob z povolání, jednosměnný provoz 

3 roky dětská chirurgie, ambulance, jednosměnný provoz 

16 roků dětská chirurgie, vrchní sestra 
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Po ukončení střední zdravotnické školy respondentka nastoupila na traumatologické 

oddělení okresní nemocnice do směnného provozu. Po dvouch letech nastupila první 

mateřskou dovolenou. Po ní nastupila na traumatologickou ambulanci, chtěla zůstat 

v oboru, ale v jednosměnném provozu. Následuje druhá mateřská dovolená, která trvala tři 

roky. Musela nastoupit na ambulanci chorob z povolání, na původním pracovišti nebylo 

místo, ale tato práce jí nevyhovovala a zaţádála o místo v chirurgickém oboru. Po roce 

nastupila na dětskou chirurgickou ambulanci. V roce 1994 dostala nabídku přihlásit se do 

konkurzu na místo vrchní sestry dětské chirurgie, toto místo získala a ve funkci vrchní 

sestry pracuje doposud. V roce 1995 dokončila postgraduální studium v oboru 

ošetřovatelská péče o děti a dorost. V roce 2000 ukončila postgraduální studim 

v organizaci a řizení práce. V roce 2007 ukončila bakalářské studim na Lékařské fakultě 

v Hradci Králové. Studium na vysoké škole si vybrala z potřeby neustále si zvyšovat 

úroveň svých vědomostí. 

 

Tabulka č. 8: Profesní vývoj respondentky č. 5 

Délka trvání Pracoviště 

7 let traumatologické oddělení, třísměnný provoz 

2 roky mateřská dovolená 

4 roky traumatologické oddělení, třísměnný provoz 

2 roky mateřská dovolená 

9 let neurologická ambulance, jednosměnný provoz 

7 let kardiologické oddělení – katetrizační sálek, jednosměnný provoz 

 

Respondentka č. 5 po ukončení střední zdravotnické školy začala pracovat na 

traumatologickém oddělení okresní nemocnice. Po sedmi letech nastoupila svoji první 

mateřskou dovolenou, po dvouch letech se vrátila na traumatologické oddělení do 

směnného provozu, péči o dítě ji pomáhala zajišťovat babička. Druhou mateřskou 

dovolenou nastoupila po dvouch letech, ta trvala dva roky. Z rodinných důvodů začala 

pracovat v jednosměnném provozu v neurologické ambulanci, kde setrvala devět let. Po 

této době začala pociťovat, ţe potřebuje změnu a vyuţila moţnosti pracovat na 

kardiologickém oddělení na katetrizačním sálku, kde pracuje doposud, práce se ji líbí a je 

spokojená. 
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Tabulka č. 9: Profesní vývoj respondentky č. 6  

Délka trvání pracoviště 

5 let traumatologické oddělení, třísměnný provoz 

5 let mateřská dovolená 

5 let anesteziologicko resuscitační oddělení - anestezie, jednosměnný provoz 

5let soukromé gynekologické centrum, jednosměnný provoz + pohotovost 

11 let centrální operační sály, jednosměnný + pohotovost 

   

Respondentka č. 6 nastoupila na traumatologické oddělení dle svého výběru, zde 

pracovala do mateřské dovolené. Po ukončení mateřské dovolené, z rodinných důvodů, 

upřednostnila práci v  jednosměnném pravozu na anesteziologicko resuscitačním oddělení, 

jako anesteziologická sestra. V roce 1994 jí byla nabídnuta práce ve vznikajícím 

soukromém gynekologickém centru, připouští, ţe dosavadní práce jí bavila, ale byla to po 

určitém čase dost rutina. Proto ráda přijala tuto nabídku, práce v soukromém 

gynekologickém centru byla velmi různorodá, pracovala v ambulanci, na operačním sále i 

na oddělení. Po šesti letech se z finančních důvodů rozhodla odejít do nemocnice, kde byla 

větší finanční jistota a růst platu. Na centrálním operačním sále jako instrumentářka 

pracuje doposud, v roce 2002 atestovala v oboru perioperační péče. 

 

Tabulka č. 10: Profesní vývoj respondentky č. 7 

Délka trvání Pracoviště 

2 roky dětská chirurgická klinika, třísměnný provoz 

2 roky  chirurgické oddělení, třísměnný provoz 

5 let mateřská dovolená  

5 let chirurgická ambulance, jednosměnný provoz 

1 rok stomatochirurgie, poliklinika 

1 rok  dětská chirurgie, operační sál, jednosměnný provoz 

2 roky mateřská dovolená 

17 let dětská chirurgie, ambulance, jednosměnný provoz 

  

Respondentka  č. 7 nastoupila dle svého výběru na praţskou kliniku, i kdyţ bydlela 

od Prahy sto kilometrů. Z rodinných důvodů se po dvouch letech vrátila a do mateřské 
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dovolené pracuje  na chirurgickém oddělení okresní nemocnice. Po mateřské dovolené 

nastoupila na chirurgickou ambulanci, protoţe chtěla pracovat na jednu směnu, zde 

pracovala pět let. Chtěla vyzkoušet i soukromý sektor, na stomatochirurgii pracovala rok. 

Z finančních důvodů se vrátila do nemocnice, na dětské oddělení, operační sály, kde 

pracovala jako instrumentářka, po roce odešla na mateřskou dovolenou. Od roku 1994 

pracuje na dětské chirurgické ambulanci. 

 

Tabulka č. 11: Profesní vývoj respondentky č. 8 

Délka trvání Pracoviště 

4 roky obličejová a čelistní chirurgie 

4 roky mateřská dovolená 

4 roky chirurgické operační sály, jednosměnný provoz + pohotovost 

5 roků operační sály urologie + dětská chirurgie jednosměnný provoz 

15 roků mimo zdravotnictví 

1 rok dětská chirurgická ambulance 

 

Respondentka č. 8 chtěla po maturitě nastoupit na psychiatrické oddělení, ale 

musela by dojíţdět a tak raději volila místo blíţe bydliště. Začala pracovat na oddělení 

stomatochirurgie, zde setrvala pět let do mateřské dovolené. Po mateřské dovolené 

pracovala na operačních sálech s jednosměnným provozem a pohotovostmi. Po pěti letech 

vyuţila moţnosti pracovat na operačním sále bez pohotovostí pouze v jednosměnném 

provozu, k tomu jí vedly rodinné důvody. V roce 1990 atestovala v oboru instrumentování 

na operačním sále. V roce 1994 měla pocit, ţe potřebuje změnu a mimo zdravotnictví 

pracuje patnáct let. V roce 2010 se vrací a pracuje na chirurgické dětské ambulanci. 

 

Subkategorie - faktory ovlivňující změnu pracovního místa 

Celkový počet pracovních míst se u respodentek pohyboval mezi třemi aţ šesti.  

 

Tabulka č. 12: Počet pracovních míst během profesního ţivota respondentek 

Respondentka R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 

Počet 

pracovních míst 

6 4 5 5 3 4 6 5 
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Mezi významné faktory ovlivňující profesní vývoj patřilo mateřství. Volba 

pracovního místa po maturitní zkoušce byla dle výběru respondentek. Ale po mateřské 

dovolené musely respondentky zváţit, jak zajistit péči o děti. Volily jednosměnný provoz, 

některé jednosměnný provoz s pohotovostmi. Pokud měly moţnost zajistit péči o děti přes 

noc, vracely se do směnného provozu (dvě respondentky z osmi). Začátek profesního 

vývoje sester se členil na krátké úseky, které byly oddělovány mateřskou dovolenou. Aţ po 

druhé či třetí mateřské byly období setrvání  na pracovním místě delší a stabilnější.   

 Některé respondentky vyuţily v průběhu svého profesního ţivota moţnosti 

pracovat v soukromém sektoru. Za pozitivum povaţují větší různorodost práce, ale 

z důvodu finanční nejistoty odešly. Jedna respondentka po roce, jedna po pěti letech a 

jedna po dvanácti letech. Jedním z faktorů vedoucích ke změně pracovního místa byla i 

změna bydliště, rodinné důvody. Jedna respondentka změnila pracovní místo z důvodu 

nevyhovujícího charakteru práce. Další respondentka změnila pracovní místo z důvodu 

potřeby změny. Ţádná z respondentek neuvedla jako důvod změny pracovního místa 

problémy v pracovním kolektivu. Dvě respondentky na čas ze zdravotnictví odešly, 

uvedly, ţe potřebovaly změnu. Obě se po několika letech vrací. Jedna z respondentek před 

dvěma lety zdravotnictví úplně opustila, jako důvod uvedla „totální vyhoření“. 

 

Faktory ovlivňující změnu pracovního místa:  

 mateřská dovolená (8 respondentek), 

 potřeba změny (1 respondentka), 

 nevyhovuje charakter práce (1 respondentka), 

 finanční důvody – soukromý sektor (3 respondentky), 

 potřeba změny – odchod ze zdravotnictví (2 respondentky), 

 práce v soukromém sektoru (3 respondentky), 

 změna bydliště (1 respondentka), 

 rodinné důvody (1 respondentka). 

 

Subkategorie - profesní růst 

 K profesnímu růstu docházelo aţ po stabilizaci na určitém místě. Pomaturitní 

specializační studium vyuţilo pět respondentek, dvě v oboru perioperační péče,  jedna 

v oboru rehabilitace, jedna v oboru nefrologie a jedna v oboru ošetřovatelské péče o děti a 

dorost a následně i v oboru organizace a řízení práce. Vysokoškolské studium v oboru 

ošetřovatelství vystudovala jedna respondentka. 
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Dvě respondentky v současnosti pracují na postu vrchní sestra. Dvě pracují 

v jednosměnném provozu s pohotovostmi, čtyři v jednosměném provozu. Ţádná 

z respondentek nepracuje na standartním oddělení ve směnném provozu. Jedna 

respondentka před dvěma lety ze zdravotnictví odešla, profesní vyhasnutí. 

  

Tabulka č. 13: Pomaturitní specializační studium 

Respondentka R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 

Pomaturitní 

studium 

ano ano ne ano ne ano ne  ano 

  

 

Pomaturitní vzdělávání 

Jak sestry vnímaly moţnosti pomaturitního vzdělávání v minulosti a jak je vnímají 

dnes? 

 

R 1 „Měla jsem zájem si udělat nástavbu porodní asistentky, coţ ale nebylo moţné, protoţe 

to bylo pouze pro absolventy gymnázií. O jiných moţnostech, pokud nějaké byly jsem 

nevěděla. Dnes je velice dobré pomaturitní specializované studium. Kaţdý by jím měl 

projít.“ 

R 2 „Já si myslím, ţe dříve se pomaturitní vzdělávání tolik neřešilo.“ „Je samozřejmé, ţe 

kaţdá sestra ví, ţe jsou moderní trendy, nové technologie, postupy a není moţné pomíjet 

celoţivotní vzdělávání, člověk by zakrněl. Myslím si, ţe by se kaţdý měl vzdělávat 

především v oboru, kde pracuje, a který ho zajímá.“ 

R 4 „Dneska si myslím, ţe celkový systém vzdělávání oproti předchozímu je lepší.“ 

R 5 „Dříve moţnosti pomaturitního vzdělávání nebyly. Určitě bych nějaké studium 

zkusila.“ „Dnes jsou podstatně jiné moţnosti, určitě bych těchto dnešních moţností 

vyuţila.“ 

R 6 „Atestace nebo jiné specializované studium co obsahuje, ţe při zaměstnání si udělám 

nějakou specializaci, to se mi líbilo víc neţ dnes, kdyţ musí mít k tomu vysokoškolský 

diplom. Připadá mi to zbytečné. Na druhou stranu, dříve byla maturita povaţována za 

dosaţení nějakého vzdělání, a dnes mi připadá maturita jako ukončení základního 

vzdělání.“ 
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O moţnostech pomaturitního vzdělávání v minulosti sestry neměly příliš informací, 

uvádějí, ţe o ţádném pomaturitním vzdělávání nevěděly, ale také připouští, ţe byly mladé 

a o vzdělávání  se moc nezajímaly. Nyní si myslí, ţe je nutné se vzdělávat a prohlubovat 

znalosti v oboru, ve kterém pracují.  

 

 Subkategorie - celoživotní vzdělávání, registrace 

Otázkou, co si sestry myslí o současném celoţivotním vzdělávánní a registraci, 

jsem u kaţdé vyvolala velké rozhořčení. 

  

R 1 „Obrovské výhrady mám k současnému celoţivotnímu systému vzdělávání. 

Pomaturitní odborné vzdělávání je nutné, protoţe vývoj jde mohutně dopředu, ale 

nesouhlasím se systémem, který je nyní. Toto vzdělávání by mělo probíhat formou 

seminářů, přednášek, ale ne nucené akce a honba za body. Chodíme na nesmyslné 

semináře, jen abychom urvaly body, aniţ by se to týkalo oboru. Semináře, přednášky by 

měly  souviset co nejvíce s profesí, i kdyţ by sestry měly mít i všeobecný přehled. Na 

některých odděleních si sestry musí brát na semináře a přednášky dovolenou. A to si 

myslím, ţe pro náročném povolání sestry, je dovolená na zotavenou a regeneraci sil a ne 

na zvyšování vzdělání - spíše honba za body. Tento způsob mě přímo nadzvedá ze ţidle.“ 

R 2 „Trochu mě na tom vadí, hodnotím první období, ţe po získání registrace začala 

honba za kredity. V současné době je tu uţ lepší, seminářů je podstatně více, je moţné si 

vybírat. Také mi vadí, ţe třeba přečtení článku v časopise, z oboru kde pracuji a který mě 

zajímá, mi dá mnohem více neţ seminář, ale tam získám kredit. Nejsem spokojená s tím, ţe 

zaměstnavatel nic na semináře nepřispívá a nebo jen velice málo.“ 

R 4 „Výhrady mám co se týče placení. Třeba ve vazbě na kreditní systém. To je špatně. Uţ 

ten vývoj je dnes lepší, nemocnice se snaţí vytvářet programy, aby byly dostupné a lidi 

nemuseli objíţdět přednášky, hledat na internetu. Nemělo by se platit a pokud ano, tak by 

to měl platit zaměstnavatel.“ 

R 5 „A kreditní body? Ty se mi nelíbí, protoţe se sestry honí za těmito kreditními body na 

nesmyslných seminářích, jen aby je získaly. To nemá pro práci ţádný význam. My máme 

dvakrát za rok semináře nejen pro sestry, ale i lékaře, týkající se našeho oboru, coţ je pro 

nás velký přínos, neboť nám to hodně přinese z našeho oboru a při tom víme o co se jedná. 

To si myslím má smysl.“ 

R 8 „Trend celoţivotního vzdělávání, myslím není nastaven šťastně, sbírání kreditů. 

Nenastavíte sestru na to, aby se vzdělávala, kdyţ sama nechce, takţe si sedne na 
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přednášku, myslí si na svoje a vůbec se jí to nedotkne. A naopak bude-li chtít se vzdělávat, 

bude si sama aktivně vyhledávat věci, které ji zajímají, i kdyţ ţádný systém kreditů nebude. 

Myslím si, ţe tento systém celoţivotního vzdělávání je k ničemu.“ 

 

Současný kreditní systém nepřijímají sestry této věkové kategorie příliš dobře. 

Shodují se v tom, ţe je nezbytné si neustále znalosti rozšiřovat a prohlubovat, zvlášť 

v dnešní době, kdy medicína i ošetřovatelství se rychle rozvíjí. Ale pokud budou sestry 

nuceny vyhledávat pouze semináře s vysokým počtem kreditů bez ohledu na téma, pokud 

si budou muset na tyto akce brát dovolenou a platit vysoké částky, pak se celý systém bude 

míjet svým účelem. Zdůrazňují i fakt, ţe sestra, která si bude chtít prohlubovat vědomosti a 

která bude mít zájem získávat nejnovější informace, tak bude činit i bez nutnosti 

shromaţďování kreditů.  

Zajímavá byla informace jedné vrchní sestry, ta si musela najít záskok za 

dlouhodobě nemocnou sestru. Oslovila bývalou staniční sestru v současnosti v důchodu, to 

znamená sestru s dlouholetou praxí a velkou část profesního ţivota pracující ve vedoucí 

funkci. Ale vzhledem k tomu, ţe tato sestra uţ neměla platnou registraci, musí pracovat 

pouze pod odborným dohledem, i kdyţ má celoţivotní všeobecné i odborné zkušenosti. 

„To je opravdu smutné, a řekla bych naprosto nesmyslné.“ ( respondentka 2) 

 

Ohlédnutí  

Volily by sestry svou profesi i nyní, po všech zkušenostech, které za léta praxe 

získaly? 

 

R 1 „Rozhodla bych se pro tuto profesi znovu, i kdyţ jsem ve zdravotnictví skončila, a to 

vzhledem k tomu, ţe jsem totálně vyhořela, protoţe jsem této profesi dala vše, dělala jsem 

ji naplno.“ 

R 2 „Pokud o tom přemýšlím šla bych do zdravotnictví dělat znovu… povolání sestry je 

krásné, musí se dělat s láskou, není tam vidina velkého výdělku, nesmí se koukat na 

přesčasy.“ 

R 3 „Zdravotnictví mám ráda, šla bych znovu na tuto profesi.“ 

R 4 „Já bych se dnes rozhodla stejně.“ 

R 5 „Nevím, jestli bych se pro povolání rozhodla znovu, asi bych dělala něco jiného, i kdyţ 

mě tato práce baví.“ 



62 

 

R 6 „Nedovedu si představit, ţe bych dělala jiné povolání, nikdy jsem o tom nepřemýšlela, 

nikde jinde jsem to nezkoušela. Asi bych se rozhodla stejně, i kdyţ nevím, jestli by mě 

neodradila ta vysoká škola.“ 

R 7 „Tak já bych nevolila jinak, já jsem se svou prací spokojená.“ 

R 8 „Určitě bych volila stejně. I kdyţ jsem po patnácti letech zkusila něco jiného, byla jsem 

ráda, ţe jsem se vrátila, ţe toto povolání mám a neměnila bych.“ 

 

Tabulka č. 14: Opětovná volba profese sestry 

 R 1 R 2 R 3  R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 

Opětovná 

volba 

ano ano ano ano nevím ano ano ano 

 

 

Respondentky se shodují, ţe profese sestry je velmi náročná. Ale pokud dělají práci 

s láskou a vidí, ţe má nějaký smysl, dává jim to sílu. Často mají pocit, ţe jejich práce není 

doceněna ať uţ ze strany lékařů nebo pacientů. Vyjadřují obavy ze současného nárůstu 

dokumentace, byly vedeny k tomu, ţe pacient je na prvním místě, ale pokud musí vyplnit 

velký objem dokumentace, mají pocit, ţe není moţné vše dělat na sto procent. Všechny 

zkušenosti ať uţ pozitivní či negativní, které respondentky získaly během svého profesního 

ţivota by je neodradily a znovu by volily stejně. Všechny respondentky, které volily 

studium na zdravotnické škole s určitou konkrétní motivací pro profesi sestry by nevolily 

jinak. Pouze respondentka, která jako důvod studia na zdravotnické škole uvedla, ţe 

nebylo tolik moţností, si dovede představit, ţe by dělala něco jiného. Respondentka, která 

je dva roky mimo zdravotnictví z důvodu vyhoření, uvádí, ţe by volila stejně.  

 

Jakou radu by daly začínající sestře? 

 

R 1 „To je velmi sloţité. To, co já jsem nedokázala udělat, to je nedělat práci naplno. Tak, 

aby přeţily, nesměly by dělat právě tuto svoji profesi naplno, svědomitě, coţ jim doporučit 

nemohu, protoţe profese sestry bez plného nasazení dělat nejde, takţe opravdu nevím. Na 

to si musí kaţdý přijít sám.“ 

R 2 „Aby se vţdy chovaly slušně k pacientům, aby si představily, ţe na místě pacienta by 

mohl být kdokoliv z jejich nejbliţších a také by jistě chtěly, aby se k nim choval 

zdravotnický personál co nejlépe.“ 
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R 4 „ Radu takovou, aby se snaţily co nejvíce se naučit a studovat dokud to jde. Nalovit co 

nejvíce praktických zkušeností. Kdyţ to vidím zpětně, je spousta pracovních zkušeností, 

které jsem získala před mnoha lety a dodnes z nich čerpám.“ 

R 6 „A právě mladé začínající sestry by měly od počátku co nejvíce s pacienty hovořit, ptát 

se jich co jim chybí.“ 

R 7 „Úsměv udělá o mnoho víc neţ naštvání.“ 

R 8 „Hlavně mít kladný vztah k lidem, to je úplně základní pro toto hezké povolání.“ 

 

Rady zaţínajícím sestrám, získat dostatek teoretických znalostí a snaţit se nasbírat 

co nejvíce odborných zkušeností. Udrţovat si dobrou náladu, naučit se komunikovat 

s pacienty, umět jim naslouchat a umět vnímat jejich potřeby. Vědět jak se odreagovat a 

relaxovat. 
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Případová studie 

Ze souboru osmi respondentek jsem si vybrala jednu, která v současné době jiţ 

nepracuje jako zdravotní sestra a to z důvodu syndromu vyhoření a zdravotních problémů. 

U této respondentky mě zaujaly souvislosti, za prvé velmi silná motivace pro tuto profesi 

v počátku a za druhé ukončení z důvodu syndromu vyhoření.   

Respondentka č. 1 při prvním kontaktu budila dojem silné, energické ţeny, která si 

jde pevně za svým cílem. Byla velmi vstřícná, komunikativní, mluvila rozhodně a 

sebejistě. V úvodu by mě vůbec nenapadlo, ţe ţena s takovým ţivotním elánem a energií, 

můţe být ohroţena syndromem vyhoření a právě to mě vedlo ke snaze o pochopení jejího 

ţivotního příběhu. 

Hned v úvodu rozhovoru uvádí: „Já jsem byla od malička samaritán a neustále 

jsem měla potřebu někomu pomáhat…Já jsem věděla od svých deseti let co chci dělat.“ A 

proto studium na střední zdravotnické škole byla pro ni jasná volba. Uvádí také, ţe tenkrát 

nebylo jednoduché se na zdravotnickou školu dostat a proto si myslí, ţe se tam hlásily jen 

ty, které měly o studium opravdový zájem. Studium povaţuje za náročné, myslí si ţe na 

studentky byly kladeny vysoké nároky. „Školu jsem brala tak trochu jako nutné zlo, 

protoţe jsem měla jen vidinu práce, kterou chci dělat, odborné předměty jsem milovala, 

nebyly pro mě problém….“ Její pohled na profesi sestry se ani během studií nezměnil, říká: 

„A musím přiznat, ţe můj pohled na profesi sestry se nezměnil ani mnoho let po ukončení 

studia.“  

Na školní praxi se velmi těšila a byla spokojená. Na praktickou výuku měly velmi 

přísnou aţ pedantskou učitelku, ale velice dobře je připravila na praxi. Na otázku co jí 

utkvělo v paměti dobrého a co špatného odpovídá: „A co mi utkvělo špatného, nic a 

dobrého, pro mě všechno, já jsem si splnila svůj ideál.“ Uţ v rámci školní praxe si oblíbila 

chirurgické oddělení, vyhovoval ji charakter tohoto oddělení. Měla štěstí, byla přijata podle 

své volby na chirurgii. „Chirurgii jsem milovala uţ z toho důvodu, ţe sem přicházeli 

pacienti v dost špatném stavu, odoperovali se, dali se do kupy a po týdnu, čtrnácti dnech 

odcházeli. Byla to práce náročná, pacienti se střídali, ale bylo to smysluplné, mělo to spád, 

líbilo se mi to.“ V době, kdy nastupovala do zaměstnání nebylo příliš času na zapracování 

a brzy byla povaţována za plnohodnotnou sestru. Na jedné straně si toho velmi váţila, ţe jí 

byla dána taková důvěra a na straně druhé jí to motivovalo ke snaze nikoho nezklamat, jak 

kolegy tak sama sebe. 
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Na chirurgickém oddělení pracovala rok, do své první mateřské dovolené. Po jejím 

ukončení hledala místo na jednu směnu, aby byla schopna zajistit péči o děti. Začala 

pracovat v závodním středisku na jednu směnu. Po čtyřech letech se jí naskytla moţnost 

pracovat na místě, kde byla pro ni výhodnější pracovní doba, mrzelo jí, ţe musí opustit 

práci zdravotní sestry, ale v té době pro ni byla přednější péče o děti. Pět let pracovala jako 

administrativní pracovnice na patologii. Následně čtyři roky pracovala ve firmě manţela. 

Poté se vrací do zdravotnictví, čtyři roky pracovala v dětském kojeneckém ústavu 

v třísměnném provozu. Pak začala pracovat na akutním dialyzačním oddělení ve fakultní 

nemocnici. Práce se jí líbila, byla spokojená. Vyuţila moţnosti a vystudovala specializační 

pomaturitní studim, obor nefrologie. Zhruba po čtyřech letech začínala pociťovat zvýšenou 

únavu, měla problémy s nočními směnami. Občas se objevily bolesti hlavy a zad. Proto 

začala pracovat na dialyzačním oddělení, kde se pracovalo ve dvousměnném provozu, ale 

situace se příliš nezlepšila. Únava se prohlubovala aţ k pocitům vyčerpání. Na pracovišti 

se snaţila všechno udrţet v normálu, ale velmi jí to vysilovalo a uţ cestu z  domů 

probrečela, doma nebyla schopna minimálně půl hodiny s kýmkoliv komunikovat, měla 

silný pocit vyčerpání. Kdyţ zpětně přemýšlí o tom co tento stav mohlo způsobit, myslí si, 

ţe je to tím, ţe této profesi dala vše a dělala ji stále naplno. Říká: „ Byla to práce velmi 

náročná, člověk musel někdy dělat, co by nikdy nedělal, nebyl vţdy zajištěný a zařízený 

provoz, někdy byl nedostatek sester. Často to byl velký nával na nervy, velmi špatní 

pacienti a vy  jste věděla jedny ruce málo, druhé nejsou a proto jsem to jiţ psychicky 

nezvládla. K tomu všemu někdy vázla komunikace s lékaři.“ Uvědomila si, ţe takto není 

moţné ţít a rozhodla se odejít. Tehdy jí velmi pomohlo, ţe se jí narodila vnučka, stala se 

její velkou radostí a jak ona říká: „Bylo to moje sluníčko, které mi dodávalo energii, 

najednou jsem zase měla sílu a chuť do ţivota.“ 

 

Analýza 

Na začátku všeho u této respondentky stojí silná motivace pro práci sestry, která se 

vytvořila uţ ve velmi ranném věku. Byla to u ní velká touha někomu pomáhat a té vše 

podřídila. V popředí stojí neutuchající nadšení a elán pro tuto práci, kdyţ vystudovala a 

začala pracovat, byla spokojená. Jednak měla pocit splněného snu a jednak cítila od okolí, 

ţe svoji práci dělá dobře a to ji posilovalo. Bylo to pro ni hnacím motorem, aby 

nepřestávala a dále pracovala naplno. Do její profesní dráhy významně zasáhl rodinný 

ţivot, musela mu podřídit výběr pracovního místa a na několik let značně ovlivnil její 
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profesní ţivot. Pracovala na jednu směnu a několik let i mimo zdravotnictví. Ale jen jak to 

bylo moţné, vrátila se. Čtyři roky pracovala v dětském kojeneckém ústavu, práce s dětmi 

byla pěkná, ale ne příliš odborná. Kdyţ dostala nabídku pracovat na akutním dialyzačním 

oddělení, neváhala. Od tohoto bodu se začínala odvíjet zatím nepostřehnutelná nit začátku 

syndromu vyhoření. Opět se věnovala práci naplno. Zmiňuje se o tom, ţe nebyla schopna 

si sednout dokud si nebyla opravdu jistá, ţe všichni pacienti jsou naprosto v pořádku a ţe 

jim nic nechybí. Nerozuměla mladším kolegyním, které vysedávaly u počítače. Po určité 

době  začínala na sobě pozorovat únavu. Noční směny pro ni byly velmi vysilují. Tuto fázi 

nazvala Paulínová (1998) „varovnou“, je to fáze kterou lze vědomě zvládnout. Pokud 

signálům varovné fáze nechceme a nebo z nějakého důvodu nemůţe věnovat pozornost,  

dochází k prohlubování obtíţí. Dochází k fázi „odolávání“, která se projevovala ztrátou 

energie a frustrujícími pocity. Nastává poslední fáze „vyčerpání“, ta se projevovala 

nedostatkem energie, pocity lítosti, neschopností komunikace, vnitřní psychické bolesti. 

Uzavírá se bludný kruh, ale v této fázi moje respondentka našla sílu a podala výpověď.  

Na zdravotních školách se zdravotní sestry učí pečovat o pacienty, důraz se klade 

na holistické nahlíţení na pacienta. Kdo učí sestry pečovat o sebe? Proto, aby mohla sestra 

pečovat o pacienty musí být i ona sama v pořádku, pokud není, něco chybí i tomu, co dělá 

pro druhé (Křivohlavý, 2004). Sestra musí být v dobré psychické pohodě, aby mohla své 

povolání dělat dobře a k tomu potřebuje dostatek energie. Nejjednodušší je cesta, která 

předchází vyhoření. Ale tato cesta není  zatím ve velkém povědomí sester. V tomto směru 

se blýská na lepší časy, syndromu vyhoření se v současnosti začíná věnovat hodně 

pozornosti.  
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Diskuse 

 

V této části mé bakalářské práce shrnu základní údaje, které jsem získala                 

o retrospektivním pohledu sester na profesní vývoj. 

Respondentky tvořily skupinu osmi sester, které za sebou mají 27 aţ 36 let praxe, 

všechny jsou vdané a mají děti. V současnosti pět pracuje v jednosměnném provozu, dvě 

v jednosměnném provozu s pohotovostmi a jedna je dva roky mimo zdravotnictví. Dvě 

respondentky pracují  na pozici vrchní sestry. 

První okruh otázek se týkal motivace pro studium na střední zdravtonické škole a 

podmínek přijetí. Jako motivující faktory pro profesi sestry uvedly dvě respondentky 

zdravotník v rodině, dvě touhu někomu pomáhat, dále se objevu četba knihy, shlédnutí 

seriálu, líbila se práce lékaře a jedna uvádí, ţe dříve nebylo tolik moţností. Tyto motivy se 

shodují s výzkumem Nevalové, který provedla v roce 1983. Podmínky přijetí na střední 

zdravotnickou školu povaţují za náročné, přijaty byly jen ty, které měly výborné výsledky 

při přijímacích zkouškách. Na tom se shodují všechny respondentky. 

Druhý okruh otázek byl zaměřen na vnímání a proţívání období studia. Zajímalo 

mne  zda se měnil pohled na profesi sestry během studia. Ptala jsem se, jak nyní 

s odstupem času toto období hodnotí. Studium nebylo jednoduché, ale odborné předměty 

měly velice rády a nedělaly jim ţádné problémy. Jedna z respondentek si myslí, ţe nebyl 

dostatek všeobecného vzdělání. Na studentské období všechny respondentky vzpomínají, 

jako na příjemné období mládí. Zpětně si uvědomují, ţe náročná školní příprava jim 

usnadnila vstup do praxe. Pohled na profesi sestry se během studia příliš neměnil, během 

školní praxe došlo ke střetu s realitou a ujasněním co profese sestry obnáší, ale ţádnou to 

neodradilo. Stejnou zkušenost zmiňuje Rozsypalová (2006). Dodnes oceňují dostatek 

praxe, přísné vedení a vedení k samostanosti. 

Třetí okruh otázek zjišťoval pohled na přestup do praxe v rámci školní praxe a v 

rámci nástupu do zaměstnání. Během školní praxe došlo k vystřízlivění, musely akceptovat 

i negativní stránky profese. Za pozitivum povaţují, ţe měly praxi uţ od prvního ročníku, 

jedna z respondentek říká: „Myslím si, ţe škola mi dala dost, i kdyţ dva měsíce praxe dají 

víc neţ čtyři roky školy.“ Některé respondentky uvádějí, ţe  při školní praxi musely dělat 

práce, které sestry nechtěly dělat, ale s odstupem času si myslí, ţe je to naučilo nebát se 

práce a poradit si v kaţdé situaci. Jedna respondentka měla pocit, ţe suplují pracovní síly a 

ţe neměly dostatek teoretických znalostí. Tato respondentka jako jediná si myslí, ţe nebyl 
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dostatek všeobecných i teoretických znalostí, v současnosti má ukončené bakalářské 

studium a dvě specializační studia. Některé respondentky si pochvalovaly, ţe je při praxi 

brali jako rovnocenné partnery. Velmi záleţí na tom s jakými lidmi se člověk během svého 

ţivota setká. Volba pracovního místa byla u všech respondentek dle jejich výběru. Při 

výběru pracovního místa často volily oddělení, které znaly ze školní praxe. Uţ během 

školní praxe zjistily jaký druh oddělení jim vyhovuje a to se pak odrazilo i při výběru 

pracovního místa. Při nástupu do zaměstnání vyzdvihují skutečnost, ţe velmi záleţí na 

kolektivu do kterého se dostanou. Všechny respondentky měly štěstí a začaly pracovat na 

oddělení, kde byl dobrý kolektiv a dodnes na své začátky rády vzpomínají. Dodnes jim 

v paměti utkvěli lidé, kterých si mohly váţit za jejich lidský a spravedlivý přístup. 

S určitou hrdostí vzpomínají na své začátky, připouštějí, ţe dělaly chyby jako kaţdý mladý 

člověk, ale obecně byly pro praxi velmi dobře připraveny a rychle se začlenily do 

pracovního kolektivu. Některé respondentky uváděly, ţe nebyl dostatek personálu a čas na 

zapracování byl minimální, i tak vše dobře zvládly. Myslí si, ţe to bylo díky výborné 

školní přípravě a vyzdvihují své profesorky, které je měly na odborné ošetřovatelské 

předměty. 

Profesní adaptace sester této věkové kategorie se prolíná s mateřství. To je také 

hlavní příčinou změny pracovního místa, z tohoto důvodu musely změnit pracovní místo 

všechny respondentky. Jako další důvody změny pracovního místa se objevily, změna 

bydliště (1 respondentka), finanční důvody, ale to pouze u respondentek pracujících 

v soukromém sektoru (3 respondentky), potřeba změny, odchod ze zdravotnictví               

(2 respondentky), změna charakteru oddělení (2 respondentky), fyzické a psychické 

vyčerpání (1 respondentka). V době, kdy děti odrostly se úseky setrvání  na pracovním 

místě prodluţují a jsou stabilnější. V této fázi dochází ke zvyšování kvalifikace 

specializačním studiem, pět z osmi respondentek a jedna respondentka vysokoškolské 

studium. Tento vývoj se shoduje s rozdělením profesní dráhy Kristové (2009). Odlišuje se 

pouze začátek profesního startu ten uvádí kolem dvacátéhočtvrtého roku ţivota, podle 

současného systému vzdělávání. Profesní start této skupiny sester je v osmnácti letech. Je 

nutné zdůraznit, ţe jednotlivá období profesní dráhy jsou individuální a jsou ovlivněna 

celou řadou faktorů. Například mateřství se v současné době značně posunuje do vyššího 

věku a profesní adaptace a vzestup mohou probíhat bez přerušení. Profesní vývoj je spjat 

s profesním prostředím (kolegové, prostředí oddělení, nadřízení) a úzce souvisí s ţivotem 

osobním a sociálními podmínkami. 
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Čtvrtý okruh otázek se snaţil zmapovat vnímání moţností pomaturitního studia 

v minulosti a dnes. A zjistit jak sestry této věkové kategorie nahlíţejí na současný systém 

celoţivotního vzdělávání. O vzdělávání v minulosti respondentky neměly velké povědomí, 

mají pocit, ţe dříve na něj nebyl kladen takový důraz. Hovoří o tom, ţe dnes jsou úplně 

jiné moţnosti, ale vyslovují i otázku, jak to bude s uplatněním absolventek vysoké školy a 

jejich kompetencemi, které jsou teď shodné s ostatními sestrami. V určitých chvílích jsem 

měla pocit, ţe na vysokoškolsky vzdělané sestry nahlíţejí s despektem, z rozhovorů 

vyplynulo, jak mohou sestry byť s vysokou školou, ale s minimální praxí zastávat vedoucí 

funkci a být nadřízenou sestrám s mnohaletou praxí a řadou zkušeností? Z těchto názorů 

vybočuje pouze respondentka, která sama vystudovala ošetřovatelství na lékařské fakultě a 

v tomto směru má zcela odlišné názory.  

Všechny respondentky mají k dnešnímu systému celoţivotního vzdělávání nějaké 

výhrady. Obecně uvádějí, ţe celoţivotní vzdělávání je nutností. Zdůrazňují však, ţe by to 

mělo být v oboru, ve kterém pracují nebo pokud je něco zajímá. Ale rozhodně ne „honba 

za kredity“ a výběr přednášek podle kreditního ohodnocení. Připouštějí, ţe postupem doby 

se situace trochu vylepšila a velmi kvitují snahy zaměstnavatelů pořádat vzdělávací akce 

v rámci nemocnice. Nejsou také spokojeny s vysokými částkami, které některé semináře 

stojí a také s tím, ţe vše probíhá v jejich osobním volnu, jak jedna respondentka říká: „A to 

si myslím, ţe při náročném povolání sestry, je dovolená především na zotavenou a 

regeneraci sil a ne na zvyšování vzdělávání - spíše honbou za kredity.“ 

V závěru rozhovorů jsem se zaměřila na otázku zda by se respondentky pro profesi 

sestry rozhodly znovu. Aţ na jednu respondentku by se ostatní rozhodly stejně. Uvádějí, ţe 

je to velmi náročná profese, člověk ji musí dělat s láskou a velmi ho povzbudí, kdyţ vidí, 

ţe má smysl. 

 

V této části uvádím do souvislostí hlavní kategorie. Ty mají chronologický 

charakter a znázorňují profesní vývoj. Na začátku stojí motivace pro výběr profese sestry a 

vztahuje se ke studiu (výběr školy, zájem o studium). Na studium navazuje profesní start, 

jedním z faktorů, který ho ovlivňují je úroveň praktických a teoretických znalostí. Vysoká 

úroveň  znalostí usnadňuje a urychluje profesní start. Chronologicky navazuje stabilizace, 

ta má různé fáze a je ovlivněna celou řadou faktorů. Z mého šetření vyplývá, ţe  má vliv 

profesní start a adaptace, pokud se dobře adaptuje a nepůsobí další faktory (osobní důvody, 

pracovní spokojenost) dochází ke stabilizaci. Součástí období stabilizace je další 

vzdělávání, pomaturitní vzdělávání, jeho vyuţití a názory na něj jsou velmi individuální. 
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Závěr 

 

Práce „Retrospektivní pohled na profesní vývoj zdravotní sestry“ měla za cíl na 

vybraném vzorku sester retrospektivně zmapovat jejich přípravu na profesi a profesní 

dráhu. Zachytit klíčové a zlomové momenty, které měly vliv na profesní vývoj. Tyto cíle 

se mi podařilo splnit pomocí kvalitativního výzkumu, rozhovorů, které byly zaměřeny na 

zmapování profesního vývoje sester. 

Sestry, které volily tuto profesi v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého 

století, se rozhodovaly v relativně nízkém věku, a i přes tento fakt nebylo jejich rozhodnutí 

nahodilé. Za svým rozhodnutím si stály a nenechaly se odradit. Studium na střední 

zdravotnické škole povaţují za velmi náročné. To s odstupem času oceňují, protoţe jim to 

usnadnilo vstup do zaměstnání. Díky svým schopnostem byly brzy povaţovány za 

plnohodnotné členy týmu.  

Hlavní faktor, který zasahuje do počátku profesní dráhy u této skupiny sester je 

mateřství. To přerušuje profesní dráhu a rozděluje ji na krátké úseky. Péče o děti má vliv 

na výběr pracovního místa po mateřské dovolené, kdy sestry obvykle volily jednosměnný 

provoz. Po tomto období docházelo k určité stabilizaci a setrvání na jednom pracovním 

místě. Pokud došlo ke změně, tak z důvodu finančních a to u sester pracujících 

v soukromém sektoru. Nebo z důvodu potřeby změny. Ale objevuje se i odchod z důvodu 

vyhoření. V tomto období si některé zvyšují kvalifikaci pomaturitním specializačním 

studiem. 

Zajímavým zjištěním bylo, ţe tato skupina starších sester velmi negativně vnímá 

současnou registraci. Nestotoţňují se s takto nastaveným systémem, uvádějí, ţe je to pouze 

sbírání kreditů, ale neplní to účel celoţivotního vzdělávání. O nutnosti rozšiřování a 

prohlubování vědomostí v oboru, kde pracují jsou přesvědčené a povaţují ho za nutnost. 

Profesi sestry povaţují za velmi náročné, ale zároveň krásné povolání. Některé 

vyjadřují obavy ze současného systému, kdy je ke kaţdému úkonu, který se týká pacienta 

nutné vyplnit velké mnoţství dokumentce, mají pocit, ţe pak nezbývá dostatek času, který 

sestra stráví u pacienta.  

Pokud se ohlíţejí zpět a zvaţují všechny pozitivní i negativní zkušenosti, které 

během své profesní dráhy získaly, jsou přesvědčeny, ţe by tuto profesi volily stejně.  

Přínosem této práce je, ţe nám umoţňuje retrospektivně nahlédnout na profesní 

vývoj sester, které vytrvaly a ohlíţejí se s dobrým pocit za svou třicetiletou praxí. A byly 
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ochotny se s námi podělit o své vzpomínky a zkušenosti. Bylo by jistě zajímavé srovnat 

profesní vývoj sester o generaci mladší, v čem by se lišil a v čem shodoval. 
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Bakalářská práce pojednává o retrospektivním pohledu na profesní vývoj zdravotní 

sestry. Teoertická část je zaměřena na charakteristiku ošetřovatelství a jeho historii. 

Přibliţuje profesi, role a osobnost sestry. Mapuje fáze profesního vývoje a přibliţuje 

vzdělávání sester. 

Těţiště práce tvoří kvalitativní výzkum, který se zabývá retrospektivním pohledem 

sester na jejich profesní vývoj. Jsou to sestry studující v sedmdesátých a osmdesátých 

letech minulého století. Metodou rozhovorů zjišťuje retrospektivní pohled sester na jejich 

motivaci pro práci sestry, období studia, profesní start, stabilizaci a pomaturitní vzdělávání. 

 

 

            Bachelor thesis is concerned with the retrosperctive view on professional 

development of a nurse. The theoretical part is focused on  characteristics of nursing and 

its history. It introduces the profession, role and personality of the nurse. It charts phases of 

the professional development and describes the education of nurses. 

            The core of the thesis consists of  qualitative research which is concerned with the 

retrosperctive view of nurses on their professional development. Nurses studying in 1970's 

and 1980's were involved. By the method of interview the retrospective view of nurses on 

their motivation for nursing,  studying period, professional start, stabilisation and post 

secondary - school education is investigated. 

 

 



73 

 

 

Použitá literatura a prameny 

1. ADAMCZYK, R. Humánní role sestry. Ošetřovatelství. Hradec Králové: LFHK.  

ISSN 1212-723X. 2005. roč. 7, č.3-4, s. 97-99 

2. ALAN, J. Etapy ţivota očima sociologie. 1. vyd. Praha: Panorama, 1989. 439s. 

ISBN 11-071-89 

3. ARCHALOUSOVÁ, A. a kolektiv. Ošetřovatelská péče. 1. vyd. Praha: 

Karolinum, 2006. 295s. ISBN 80-246-1113-9 

4. BÁRTLOVÁ, S. Pracovní spokojenost zdravotních sester v České republice. 

Zdravotnictví v České republice. ISSN 1213-6050. 2006. roč. 6, č.3, s. 126-128 

5. BĚLÍK, J. Čítanka pocitů. 1. vyd. Praha: Victoria publishing, a. s., 1995. 175s. 

ISBN 80-7187-036-6 

6. Česká republika. Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu 

nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících 

s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů: Zákon o 

nelékařských zdravotnických povoláních. In 96/2004 Sb. 2004 

7. FARKAŠOVÁ, D. a kolektiv.  História ošetrovateľstva. 1.vyd. Martin: Osveta, 

2010. 169s. ISBN 978-80-8063-332-5 

8. FARKAŠOVÁ, D. Ošetřovatelství – teorie. 1.vyd. Martin: Osveta, 2006. 211s. 

ISBN 80-8063-227-8 

9. GULÁŠOVÁ, I. Osobnostní a profesionální vlastnosti sestry. Sestra. Praha: 

Strategie. ISSN 1212-0404. 2004. roč. 16, č.6, s. 8-9 

10. HLINOVSKÁ, J. Proč vlastně chci být sestrou. Sestra.Praha: Strategie. ISSN 

1210-0404. 2008. roč. 18, č.6, s. 24-25 

11. JAROŠOVÁ, D. Teorie moderního ošetřovatelství. 1.vyd. Praha: ISV, 2000. 133s. 

ISBN 80-85866-55-2 

12. KOZIERKOVÁ, B., ERBOVÁ, G., OLIVIEROVÁ, R. Ošetrovateľstvo1 . 1.vyd. 

Martin: Osveta, 1995. 836s. ISBN 80-217-0528-0 

13. KRISTOVÁ, J., MUSILOVÁ, E. Dimenzionální koncept sesterského povolání. 

Sestra. Praha: Strategie. ISSN 1210-04042009. roč. 19, č.10, s. 14-15 

14. KRIŠKOVÁ, A., WILLARD, H.,J., CULP, K. Ošetrovateľstvo v zdraví pri práci. 

Martin: Osveta, 2003. 155s. ISBN80-8063-109-3 



74 

 

15. KŘIVOHLAVÝ, J. Jak neztratit nadšení. 1. vyd. Praha: Grada, 1998. 131s. ISBN 

80-7169-551-3 

16. KŘIVOHLAVÝ, J. Sestra a stres. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 119s. ISBN 978-80-

247-3149-0 

17. KŘIVOHLAVÝ, J., PEČENKOVÁ, J. Duševní hygiena zdravotní sestry. 1. vyd. 

Praha: Grada, 2004. 78s. ISBN 80-247-0784-5 

18. KOLLÁRIK, T. Spokojnosť v práci. 1. vyd. Bratislava: Práca, 1986. 238s. ISBN 

74-029-86-07 

19. KUTNOHORSKÁ, J. Etika v ošetřovatelství. vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 164s. 

ISBN 978-80-247-2069-2 

20. KUTNOHORSKÁ, J. Historie ošetřovatelství. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 208s. 

ISBN 978-80-247-3224-4  

21. MASTILIAKOVÁ, D. Úvod do ošetřovatelství, systémový přístup I. Díl. 1. vyd. 

Praha: Karolinum, 2004. 187s. ISBN 80-246-0429-9 

22. MELLANOVÁ, A. Za všechno můţe Komenský. Sestra. Praha: Strategie. ISSN 

1210-0404. 2002.  roč.12, č.3, s. 57  

23. MIČUDOVÁ, E. Zamyšlení nad postavením sester v české společnosti. Sestra. 

Praha: Strategie. ISSN 1210-0404. 2007. roč. 17, č.5, s. 20 

24. Ministerstvo zdravotnictví české republiky. Tisková konference - Stabilizace sester 

ve zdravotnických zařízeních České republiky. [online]. [cit 2010-11-12]. Dostupné 

z WWW< http://www.mzcr.cz/dokumenty/stabilizace-sester-ve-zdravotnickych-

zarizenich-cr_1295_868_1.html> 

25. Ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky. Učební osnova pro 

střední zdravotnické školy. Studijní obor 55 09 6 - zdravotní sestry. Brno: Ústav 

pro další vzdělávání středních zdravotnických pracovníků. 1972. 140s. výrobní 

číslo 537/72 

26. MIOVSKÝ, M. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. 1. vyd. 

Praha: Grada, 2006. 332s. ISBN 80-247-1362-4 

27. MUNZAROVÁ, M. Zdravotnická etika od A do Z. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. 

153s. ISBN 80-247-1024-2 

28. NAKONEČNÝ, M. Motivace lidského chování. 1. vyd. Praha: Academia, 1997. 

270s. ISBN 80-200-05927 

29. Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů : Drţitel 

certifikátu ISO 9001: 2008 [online] c 2008 – 2010 [cit. 2010-11-10]. Jak získat 

http://www.mzcr.cz/dokumenty/stabilizace-sester-ve-zdravotnickych-zarizenich-cr_1295_868_1.html
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stabilizace-sester-ve-zdravotnickych-zarizenich-cr_1295_868_1.html


75 

 

osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Dostupné 

z WWW< http://www.nconzo.cz//downoload/Jak_získat_osvědčení.pdf> 

30. Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů : Drţitel 

certifikátu ISO 9001 : 2008 [online] c 2008 – 20010 [cit. 2011-03-03]. Nconzo – 

Statistika. Dostupné z WWW<http://www.nconzo.cz/web/registr/10 

31. NIGHTINGALOVÁ, F. Kniha o ošetřování nemocných. Praha: J. Otto, 1874. 

171s. č. XVV. 

32. PACOVSKÝ, J. O moderním ošetřovateltví. 1. vyd. Praha: Avicenum, 1975. 72s. 

ISBN 08-030-75 

33. PAULÍNOVÁ, L. Psychologie pro Tebe. 2. vyd. Praha: Informatorium, 1998. 

123s. ISBN80-85427-30-0 

34. PLEVOVÁ, I., SLOWIK, R. Vybrané kapitoly z historie ošetřovatelství. 1. vyd. 

Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Zdravotně sociální fakulta, 2008. 120s. 

ISBN 978-80-7368-506-5 

35. PRUDÍKOVÁ, O. Celkový dojem sestry na pacienty a veřejnost. Sestra. Praha: 

Strategie. ISSN 1210-0404. 2007. roč. 17, č.3, s. 21 

36. ROZSYPALOVÁ, M., HALADOVÁ, E. O sestrách pro sestry. 1. vyd.  Praha: 

Avicenum, 1981. 126s. ISBN 08-054-81 

37. ROZSYPALOVÁ, M., SVOBODOVÁ, H., ZVONÍČKOVÁ, M. Sestry 

vzpomínají. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 86s. ISBN 80-247-1503-1 

38. SADLER, J. Who wants to be a nurse: Motivation of the new generation. Journal 

of professional nursing. ISSN 8755-7223.2003. roč. 19, č.3(May- June), s. 173-175 

39. SLABIHOUDEK, F. Ošetřovatelská etika. 1. vyd. Brno: Pramen, 1946. 56s.  

40. STAŇKOVÁ, M. České ošetřovatelství 7. Galerie historických osobností, 

praktická příručka pro sestry. 1. vyd. Brno: IDPVZ, 2001. 86s. ISBN 80-7013-

329-5 

41. STAŇKOVÁ, M. České ošetřovatelství 11. Sestra – reprezentant profese, příručka 

pro sestry. 1. vyd. Brno: IDPVZ, 2002. 78s. ISBN 80-7013-368-6 

42. STAŇKOVÁ, M. Ochrana zdraví sestry. Sestra. Praha: Strategie. ISSN 1210-

0404. 2002. roč. 12, č.3, s. 55-56 

43. STRAUSS, A., CORBINOVÁ, J. Základy kvalitativního výzkumu. 1.vyd. 

Boskovice: Albert, 1999. 228s. ISBN 80-85834-60-X 

44. ŠKRLOVI, P.a M. Kreativní ošetřovatelský management. 1. vyd. Praha: Advent- 

Orion, 2003. 477s. ISBN 80-7172-841-1 

http://www.nconzo.cz/downoload/Jak_získat_osvědčení.pdf


76 

 

45. ŠKUBOVÁ, J., CHVÁTALOVÁ, H. Sestra: o ţivotní cestě ţeny, která dala svému 

povolání smysl. 1. vyd. Brno: NCO NZO, 2004. 141s. ISBN 80-7013-407-0 

46. ŠTIKAR, J., RYMEŠ, M., RIEGEL, K., HOSKOVEC, J. Metody psychologie 

práce a organizace. 1. vyd.  Praha: Karolinum, 2000. 188s. ISBN 80-246-0048-X 

47. ŠTIKAR, J., RYMEŠ, M., RIEGEL, K., HOSKOVEC, J. Psychologie ve světe 

práce. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2003. 461s. ISBN 80-246-0448-5 

48. VÁGNEROVÁ, M. Základy psychologie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2004. 356s. 

ISBN 80-246-0841-3 

49. WÁGNEROVÁ, R. Jak šel čas, očima sestry Růţeny Wágnerové. 1.vyd, Brno: 

NCO NZO, 2007. 82s. ISBN 978-80-7013-461-0 

50. ZACHAROVÁ, E. Motivační faktory v sesterském povolání. Sestra. Praha: 

Strategie. ISSN 1210-0404. 2010. roč. 20, č.6, s.30-31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 

 

 

Seznam diagramů 

Diagram č. 1 Hlavní kategorie výzkumu…………………………………………47 

 

Seznam tabulek 

Tabulka č. 1 Fáze profesního dráhy sestry………………………………………...25 

Tabulka č. 2 Současné pracovní zařazení……………………………………….…46 

Tabulka č. 3 Hlaní kategorie a subkategorie…………………………………….....47 

Tabulka č. 4 Profesní vývoj respondentky č. 1………………………………….…52 

Tabulka č. 5 profesní vývoj respondentky č. 2…………………………………….53 

Tabulka č. 6 Profesní vývoj respondentky č. 3…………………………………….54 

Tabulka č. 7 Profesní vývoj respondentky č. 4…………………………………….54 

Tabulka č. 8 Profesní vývoj respondentky č. 5…………………………………….55 

Tabulka č. 9 Profesní vývoj respondentky č. 6…………………………………….56 

Tabulka č. 10 Profesní vývoj respondentky č. 7…………………………………...56 

Tabulka č. 11 Profesní vývoj respondentky č 8……………………………………57 

Tabulka č. 12 Počet pracovních míst během profeního ţivota respondentek……...57 

Tabulka č. 13 Pomaturitní specializační studium………………………………….59 

Tabulka č. 14 Opětovná volba profese………………………………………….….62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 

 

Seznam příloh 

Příloha č. 1 Otázky pro kvalitativní výzkum ……………………………….……..79 

Příloha č. 2 Desatero péče o zdraví sestry………………………………...….……80 

Příloha č. 3 Rozhovory……………………………………………………….…….81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 

 

Přílohy 
 

Příloha č.1: Otázky pro kvalitativní výzkum - Retrospektivní pohled na profesní vývoj 

zdravotní sestry 

 

1. Co vás vedlo ke studiu zdravotnické školy, jaké byly tenkrát podmínky přijetí ? 

2. Popište, jak probíhalo studium? Jak jste toto období proţívala? Jak se měnil váš pohled 

na profesi sestry během studia? Jak nyní, s odstupem času hodnotíte toto období, co nyní 

oceňujete, co vám dodnes vadí? Jak se nyní, s odstupem času díváte na sebe samu, jako 

ţákyňku a jak se díváte na vaši třídu? 

3. Jak byste charakterizovala přechod ze školy do praxe? Za prvé v rámci školní praxe a za 

druhé v rámci nástupu do zaměstnání, střetnutí se skutečným ţivotem. Co vám utkvělo 

v paměti dobrého a co špatného? 

4. Nastoupila jste do zaměstnání dle své volby nebo tam, kde bylo místo? Co bylo tehdy 

pro vás rozhodující? 

5. Jak byste srovnala moţnosti pomaturitního vzdělávání v minulosti a dnes? Vyhovuje 

vám dnešní systém celoţivotního vzdělávání nebo máte nějaké výhrady? 

6. Pokud byste se měla pro toto povolání rozhodnout dnes, po všech zkušenostech, volila 

byste stejně? Uveďte své argumenty. Kdybyste měla dát radu do ţivota začínající sestře, co 

byste jí po všech těch zkušenostech řekla? 
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Příloha č. 2: Desatero péče o zdraví sestry 

 Ţij zdravě - kaţdý dobře víme, co to znamená, pokus se však všechna tato pravidla 

skutečně ve svém ţivotě dodrţovat. 

 Pracovní zátěţ kompenzuj příjemnými mimopracovními záţitky a zálibami: radost 

z blízkých, kulturou, sportovní aktivitou, setkávání s přáteli, veřejnou a dobrovolnou 

činností. 

 Nepodceňuj biologická ani psychická rizika náročného sesterského povolání. 

 V zaměstnání dodrţuj hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy. Nevytvářej 

zbytečně aerosoly nešetrnou manipulací a potřísněnými pomůckami. 

 Občas se cíleně zamysli nad svými pocity, projevy, vystupováním, chováním, nad svoji 

image. 

 Občas se cíleně ptej svého okolí - spolupracovníků, přátel, pacientů, atd., zda se 

nechováš jinak - lhostejně, podráţděně, odcizeně, hrubě. 

 Pečuj o své zdraví, objeví-li se potíţe, nesnaţ se léčit sama, ale včas navštiv odborného 

lékaře a staň se řádným pacientem (nikoliv jen konzultující spolupracovnicí). 

 V případě nemoci dodrţuj léčebný reţim tak, jak by sis přála, aby ho dodrţovali tvoji 

pacienti. 

 Zvaţ, co potřebuješ udělat pro své zdraví zejména ty osobně, a doplň tím desatero, aby 

bylo úplné… 
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Příloha č. 3: Rozhovory 

 

Rozhovor č. 1 

Co Vás vedlo ke studiu zdravotní školy, jaké byly tenkrát podmínky  přijetí? 

Já jsem byla od malička typ samaritána a neustále jsem měla potřebu někomu 

pomáhat, a nebyla v tom líbivá uniforma nebo takovéto věcičky. Já jsem věděla od svých 

10 let, co chci dělat. Přestoţe mi to rozmlouvali - mnoho zdravotníků, nedala jsem si říct, 

takţe já jsem měla absolutně jasno, prostě zdravotní škola je to jediné řešení.  A kdyţ se 

tam nedostanu, ať si se mnou dělají, co chtějí.  

A ty podmínky přijetí byly tenkrát docela dost krušný. Přesto, ţe jsem měla 3 

dvojky na vysvědčení, byl docela problém se na zdravotní školu dostat, takţe si myslím, ţe 

tenkrát tam chodily sestry, které měly o tu práci skutečně zájem a ne jen proto, aby měly 

maturitu. Jinak k tomu není co říct.   

Popište, jak probíhalo studium? Jak jste toto období prožívala? Jak se měnil Váš 

pohled na profesi sestry během studia? Jak nyní - s odstupem času - hodnotíte toto 

období (co nyní oceňujete, co Vám dodnes vadí?) Jak se nyní - s odstupem času -

díváte na sebe samu jako žákyni a jak se díváte na Vaši třídu?  

 Jak probíhalo studium? Myslím, ţe bylo na tu dobu dosti náročné. Bylo známo, ţe 

naše zdravotní škola byla jedna z nejnáročnějších, na studentky byly kladeny vysoké 

nároky, ale  myslím ţe to  bylo  pro praxi jedině v pořádku. 

A jak jsem to období proţívala?  Já, v pohodě. Školu jsem brala tak trochu jako 

nutné zlo, protoţe jsem měla jen vidinu práce, kterou chci dělat, odborné předměty jsem 

milovala, nebyly pro mě problém, no a takové předměty jako občanská výchova, fyzika , 

dějepis  ty šly tak trochu bokem, takţe jsem  byla takový  průměrný student. 

A jak se měnil můj pohled na profesi sestry během studia? Vůbec nijak. Já tím, ţe jsem 

měla od svých deseti let svou vizi, a musím přiznat, ţe se  můj pohled na tuto  profesi 

nezměnil ani  mnoho let po ukončení  studia,  takţe tam  nebylo  co řešit, a bylo mi jedno 

jestli budu dělat u mladých, starých, prostě tak to bylo a bylo to v pohodě.  A jak jsem 

říkala, na ţákyni jsem byla tak trochu fracek, ale uţívala jsem si prostě mládí.     

A třída? No, ţádná sláva to nebyla. Ale nelituji toho, myslím, ţe škola mi dala do 

ţivota dost, i kdyţ dva  měsíce  praxe dají víc neţ  čtyři roky školy.   
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Jak byste charakterizovala přechod ze školy do praxe? Za prvé v rámci školní praxe 

a za druhé v rámci nástupu do zaměstnání „střetnutí se skutečným životem“. Co Vám 

utkvělo v paměti dobrého a co špatného?   

Přechod ze školy do praxe? Já jsem se na to strašně těšila a byla jsem strašně 

spokojená. Protoţe v tu dobu nebylo moc času na zapracování, jakmile jsme nastoupily do 

praxe, dostaly jsme týden, abychom se okoukaly a zaběhly a byly jsme v tu chvilku jako 

plnohodnotné sestry, a myslím si, ţe jsme si této důvěry nesmírně váţily a nechtěly jsme 

zklamat  lidi kolem sebe, ale také hlavně ani sami sebe. A protoţe byly na nás kladeny 

vysoké nároky ve škole, nedělalo nám problém přejít do praxe, a u mě zase se potvrdilo to, 

ţe jsem chtěla tuto profesi dělat.  Během školní praxe jsme měly velmi dobrou byť 

pedantskou instruktorku, která nás fakt velmi dobře připravila na praxi, a tak nás nemělo 

co překvapit. Nechali nás, sice pod dohledem, ale dělat všechno, bylo to perfektní.   A co 

mi utkvělo špatného, nic. A dobrého, pro mě všechno, já jsem si splnila svůj ideál.   

Nastoupila jste do zaměstnání dle své volby nebo tam kde bylo místo? Co bylo tehdy 

pro Vás rozhodující? 

Měla jsem štěstí, nastoupila jsem podle volby, na chirurgii, kterou jsem preferovala. 

Milovala jsem ji uţ z toho důvodu, ţe sem přicházeli pacienti v dost špatném stavu, 

odoperovali se, dali se do kupy a po týdnu, čtrnácti dnech odcházeli.  

Byla to práce náročná, pacienti se hodně střídali, ale bylo to smysluplné, mělo to 

spád, líbilo se mi to. Takţe pro mě bylo rozhodující, ţe jsem byla tam, kam jsem fakt 

chtěla.  

Jak byste srovnala možnosti pomaturitního vzdělávání v minulosti a dnes? Vyhovuje 

Vám dnešní systém celoživotního vzdělávání nebo máte nějaké výhrady? 

Jak to bylo s pomaturitním vzděláváním v minulosti toho moc nevím. Podmínky 

nebyly běţně dostupné.  Měla jsem zájem udělat si nástavbu porodní asistentky, coţ ale 

nebylo moţné, protoţe to bylo pouze pro absolventy gymnázií. O jiných moţnostech, 

pokud nějaké byly, jsem nevěděla.  A pomaturitní celoţivotní vzdělávání dnes?   Dnes je 

velice dobré pomaturitní specializované studium. Kaţdý by jím měl projít, protoţe jsou i 

obory, které se během studia na zdravotní škole tolik neprobírají nebo jen tak okrajově, 

jako například neurologie, kde jsem potom byla. Velmi dobrý je i např.  ARIP  nebo 

podobné vzdělávání, je to velice dobré. Dobré je i to, ţe tam nedají nic zadarmo, je to sice 
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náročné studium, ale pro ţivot ideál, velice dobré nejen pro profesi odbornou, ale i pro 

komunikaci s lidmi, vše to má co do sebe.  Obrovské výhrady mám ale k současnému 

celoţivotnímu systému vzdělávání. Pomaturitní odborné vzdělávání je nutné, protoţe 

vývoj jde mohutně dopředu, ale nesouhlasím se systémem, který je.  Toto vzdělávání by 

mělo probíhat formou seminářů, přednášek, ale ne nucené akce a honba za body. Chodíme 

na nesmyslné semináře, jen abychom urvaly body, aniţ by se to týkalo oboru. Semináře, 

přednášky by měly souviset co nejvíce s profesí, i kdyţ nemyslím, ţe by sestry neměly mít 

všeobecný rozhled, ale to jen okrajově. Ale v současnosti to není zájem o vzdělávání, ale 

honba za body. Mám proti tomuto velkou averzi. Je to hrozné. V některých zdravotních 

zařízeních umoţní toto vzdělávání sestrám, takţe to jde, aby body získaly. Ale na 

některých odděleních si sestry musí brát na tyto semináře a přednášky dovolenou. A to si 

myslím, ţe při náročném povolání sestry, je dovolená především na zotavenou a regeneraci 

sil a ne na zvyšování vzdělávání, spíše honbou za body. Tento způsob mě přímo zvedá ze 

ţidle, a vzhledem k tomu, ţe mi je jiţ padesát a celý ţivot jsem pracovala ve zdravotnictví, 

si myslím, ţe toto mohu hodnotit. A s tímto způsobem nemohu zásadně souhlasit, jsou to 

body pro body, coţ neplní absolutně cíl pro vzdělávání.  

  

 Pokud byste se měla pro toto povolání rozhodnout dnes, po všech těch zkušenostech, 

volila byste stejně?  Uveďte své argumenty. Kdybyste měla dát „radu do života“ 

začínající zdravotní sestře, co byste jí po všech těch zkušenostech řekla? 

  Rozhodla bych se pro tuto profesi znovu, i přesto, ţe jsem jiţ ve zdravotnictví 

skončila a to vzhledem k tomu, ţe jsem jiţ totálně vyhořela, protoţe jsem této profesi dala 

vše, dělala jsem ji stále naplno. Byla to práce velmi náročná, člověk musel někdy dělat, co 

by nikdy nedělal, nebyl vţdy zcela zajištěný a zařízený provoz, někdy byl nedostatek 

sester. Často to byl velký nával na nervy, velmi špatní pacienti a vy jste věděla jedny ruce 

málo, druhé nejsou, a proto jsem to jiţ psychicky nezvládala. I tak ty roky práce stály za to. 

A zvolila bych tuto profesi znovu.  

Co bych doporučila začínající sestře? To je velmi sloţité. To, co já jsem nedokázala 

udělat, to je nedělat práci naplno.  Tak, aby přeţily, nesměly by dělat právě tuto svoji 

profesi naplno, svědomitě, coţ jim doporučit nemohu, protoţe profese sestry bez plného 

nasazení dělat nejde, takţe opravdu nevím. Na to si musí kaţdý přijít sám.   
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Rozhovor č. 2 

Co vás vedlo ke studiu zdravotní školy, jaké byly tenkrát podmínky přijetí? 

Zdravotní školu jsem chtěla určitě studovat uţ jako dítě. Co mě k tomu vedlo? Já 

jsem byla, jako malá hodně nemocná, a vţdy kdyţ přišel pan doktor, strašně se mi to líbilo 

a chtěla jsem být původně paní doktorka. Jenomţe to bylo velmi náročné. Ve zdravotnictví 

jsem ale chtěla pracovat uţ odmala, a to mi vydrţelo, o ničem jiném jsem nemluvila a 

touţila jsem po tom celou dobu být zdravotnicí.  

A podmínky přijetí? Tenkrát se dělaly písemné zkoušky z jazyka českého a 

matematiky a na základě té zkoušky jste byla přijata nebo ne. Měla jsem smůlu a moc mě v 

té době mrzelo, ţe jsem měla z českého jazyka jedničku a z matematiky dvojku a přesto 

jsem se na zdravotní školu nedostala, aţ na základě odvolání. Já jsem tak strašně chtěla 

tuto školu dělat, jinak mi bylo jedno, co budu dělat, třeba prodavačku, protoţe na jinou 

školu jsem jít nechtěla.  Co ale v té době docela fungovalo, byla protekce. Vím, ţe se třeba 

na zdravotní školu dostala dcera nejmenované vrchní sestry z nemocnice, která zkoušky 

vůbec neudělala. 

  

Popište, jak probíhalo studium? Jak jste toto období prožívala? Jak se měnil Váš 

pohled na profesi sestry během studia? Jak nyní - s odstupem času - hodnotíte toto 

období (co nyní oceňujete, co Vám dodnes vadí?) Jak se nyní - s odstupem času - 

díváte na sebe samu jako žákyni a jak se díváte na Vaši třídu? 

Čtyřleté studium s maturitou.   Musím říct, ţe velmi náročný byl první ročník, měly 

jsme nejvíce všeobecné, ale i odborné předměty, a je pravda, ţe ten první ročník byl sítem 

pro studentky, sedm jich odešlo nebo bylo vyloučeno, protoţe studium nezvládaly. Pro mě 

byl největší problém latina, vzhledem k tomu, ţe nejsem jazykový typ. S latinou jsem 

bojovala.  

Druhý a i další ročníky uţ byly o poznání lepší, odpadaly nám některé všeobecné 

předměty jako fyzika, chemie, a přibývaly odborné předměty a ty mi nedělaly problémy, 

bavily mě. Zvládala jsem to dobře. A jak jsem toto období proţívala? Na období studia si 

vůbec nemohu stěţovat. Byla jsem mladá, měly jsme velmi dobrý kolektiv, lyţařský 

výcvik, mimoškolní činnost, bylo to úţasné, krásné období. A jak se měnil pohled na 

profesi?   Trochu se na tuto profesi začal měnit pohled, kdyţ jsme začaly chodit na praxi, 

bylo to takové vystřízlivění z té krásné sestřičky. Mně se strašně líbilo dětské oddělení, 
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chtěla jsem tam pracovat, ale kdyţ jsem se dostala na toto oddělení při praxi, změnila jsem 

názor. Představovala  jsem si, ţe si budu hrát s dětmi, krásné, roztomilé dětičky, ale přišla  

tvrdá realita, kdyţ jsem jim měla píchnout injekci, kdyţ jsem tam viděla děti i  těţce 

nemocné, a kdyţ jsem byla ve druhém ročníku zemřelo na  tomto  oddělení při praxi dítě. 

Chtěla jsem studium ukončit, protoţe jsem říkala, tak tohle ne.  Postupem času se z toho, 

ale člověk dostane.  Určitě se můj pohled na tuto profesi měnil právě touto zkušeností a 

realitou. Najednou člověk vidí staré lidi, lidi těţce nemocné.  Musím říct, ţe na mě strašně 

zapůsobila smrt toho dítěte, ale určitě jsem dál studovala.  

A jak na to vzpomínám s odstupem času? Studium bylo opravdu super, třída dobrá. 

Prvák, to bylo především stlaní postelí na praxi, ale ve druháku a pak jsme se postupně 

dostávaly k odborným činnostem. Tady musím hlavně vzpomenout naší paní profesorky, 

která nás učila psychologii, teorii ošetřovatelství, péče o nemocné a měla nás na praxi, byla 

přísná. Snaţila se nám ukázat a naučit nás co nejvíce. Třeba ve druháku nás dostala na 

operační sál, ale ne jen se podívat, ale připravovaly jsme stolky. Je pravda, ţe jsme to 

během studia tak neocenily, spíše jsme brblaly, ţe nás všude cpe, strká, ale pak ve čtvrtém 

ročníku, jsme to opravdu ocenily, kdyţ jsme zjistily, ţe toho známe oproti jiným 

studentkám o mnoho více, ţe umíme vše, a ţe jsme perfektně připraveny  na praktickou 

maturitní zkoušku.     I po tom dál jsem si na ni často vzpomněla, ţe nás vlastně dokopala 

do všeho.   

A co mi vadilo?  Kdyţ jsem začínala zdravotní školu, začínaly se pomalu ve 

zdravotnictví pouţívat jednorázové pomůcky. Jednorázové stříkačky, injekce. Ale bylo 

toho strašně málo. Je pravda, ţe se šetřilo, ale mě to šetření hrozně vadilo. Věděla jsem, ţe 

jsou tyto jednorázové pomůcky a já musela pacienty píchat tou šílenou tlustou jehlou 

s háčkem, mnohokrát vysterilizovanou.  Já vím, ţe to pro nemocnici nebylo jednoduché, 

ale  mě to vadilo, ţe uţ to je, ţe se to fasuje, a já ţe tady svým způsobem ty lidi ne mučím, 

ale bylo to vše takové horší.  

  No a třída? Jak jsem jiţ říkala, byly jsme dobrý kolektiv, také se tam našly šprtky, 

které nezapadaly, ale jinak to bylo v pořádku. Pořádaly jsme mnoho i mimoškolních 

aktivit, a myslím si, ţe jsme byly dobrá třída.  

Jak byste charakterizovala přechod ze školy do praxe? Za prvé v rámci školní praxe 

a za druhé v rámci nástupu do zaměstnání “střetnutí se skutečným životem“. Co Vám 

utkvělo v paměti dobrého a co špatného?  
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Takţe jak jsem o tom mluvila, to první vystřízlivění bylo uţ ve druhém ročníku. A 

přechod do praxe? Tím, ţe jsem nastoupila do odborné léčebny, kde byly děti. Probíhaly 

tam hlavně rehabilitace, děti nedostávaly injekce, nebyla bolestivá vyšetření. Byly to děti 

vlastně zdravé s defektem kyčelního kloubu.  Moţná  bylo  na škodu, ţe tím, ţe to byly 

děti zdravé, tak té odborné praxe bylo málo, a to co se člověk ve škole naučil, tady  

zapomněl. Tady to byla hlavně činnost výchovná, pedagogická, nebylo tam tolik odborné 

práce, děti dostávaly pouze nějaké perorální léky a cvičili jsme s nimi. Proto mohu říct, ţe 

ten přechod byl jednoduchý. Dnes ale s odstupem času vidím, ţe to můţe být na škodu, 

protoţe hodně věcí, které měl člověk v paměti ze školní praxe, tím ţe z ní vypadne a 

odbornou praxi nevyuţívá, zapomene. Střetnutí se ţivotem? Já jsem pracovala u dětí  bylo 

to fajn. Ale přece jen mi něco vadilo, odborná léčebna se specializovala na Parkinsonovu 

chorobu a dětskou mozkovou obrnu.  Já jsem pracovala na ortopedickém pavilonu. 

Vzhledem k tomu, ţe toto byla jediná léčebna v celé republice, byly zde děti z celé 

republiky, tedy i ze Slovenska. Já jsme pracovala u malých dětí, byly zde děti od jednoho 

do pěti let.  Nepříjemné na tom bylo, ţe návštěvy dětí byly jedenkrát za měsíc. Bylo to 

dané i vzdáleností, ţe návštěvy nemohly jezdit častěji, protoţe by dětem jistě vadilo, ţe 

někdo má návštěvu a někdo ne. V tento návštěvní den přijeli všichni rodiče, ale po jejich 

odjezdu to bylo hrozné. Děti zvracely, protoţe byly přecpané, vzhledem k tomu, ţe rodiče 

jim navezli různé dobrůtky, dlouho plakaly, protoţe se jim stýskalo, a nejméně týden se 

dávaly do normálu. Bylo to smutné.  

A co mi utkvělo?  Pracovní kolektiv. Dostala jsem se do kolektivu starších sester, 

tak ve věku moji maminky, a hrozně hezky mě do svého kolektivu přijaly, chovaly se ke 

mně jako k dceři, bylo to velmi příjemné. 

Nastoupila jste do zaměstnání dle své volby nebo tam, kde bylo místo? Co bylo tehdy 

pro Vás rozhodující?  

Já jsem do zaměstnání nastoupila, kde bylo místo. V době kdy já jsem končila 

školu, do zaměstnání se nastupovalo na základě umístěnek. Měla jsem moţnost do Prahy, 

někam na sever, domov důchodců, ústav ve Slatiňanech nebo tuto léčebnu. Dalším 

rozhodujícím faktorem pro mě bylo, abych nemusela bydlet nikde v podnájmu, chtěla jsem 

dojíţdět kaţdý den domů. Takţe to bylo pro volbu rozhodující, sem jsem měla spojení 

Jak byste srovnala možnosti pomaturitního vzdělávání v minulosti a dnes? Vyhovuje 

Vám dnešní systém celoživotního vzdělávání nebo máte nějaké výhrady?  
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Pomaturitní vzdělávání dříve?  Já si myslím, ţe dříve se pomaturitní vzdělávání 

tolik neřešilo, udělala se maturita, sice pak něco bylo, fungovalo Brno, ale nedbalo se na, 

aby to vzdělávání bylo.  Pokud jste potřebovala ke svému oboru nějaké odborné vzdělání 

nebo vás něco zajímalo, udělala se maturitě nástupní praxe a na závěr se udělala zkouška 

po roce. Semináře nebyly, a pokud, ano, tak velmi málo, nikdo to v té době neřešil.  A 

vezměte si, jste mladá, komu by se chtělo dále studovat?  Nechtělo se, a nikdo to ani 

neřešil.    

A pomaturitní celoţivotní vzdělávání dnes?  Uplatňování vyhlášky 96/2004 Sb., 

nastolení systémů kreditů.   Trochu mně na tom vadí to, hodnotím první období, ţe po  

získání  registraci začala najednou honba za kredity. Za šest let musíte získat 40 kreditů, 

coţ kaţdý viděl, ţe je strašně moc.  Semináře byly jednobodové. Takţe začala honba na 

semináře.   V současné době je to jiţ lepší, seminářů je podstatně více, je moţné si vybírat.  

Já sama nejsem přednáškový typ, abych sama vedla přednášku a získala více kreditů. Vím, 

ţe to není správné, ale je i to, ţe se vybírá seminář, ha, tady je l0 kreditů.  Také mi vadí, ţe 

třeba přečtení článku v časopise, z oboru, kde pracuji a který mě zajímá, mi dá mnohem 

více neţ seminář, ale tam získám kredit.  Nebo si dnes najdu oblast zájmu na internetu, kde 

se s tím seznámím i podrobně.  Dnes je sice daleko více různých kongresů a konferencí, 

takţe uţ se budou body lépe sbírat, ale nejsem spokojená s tím, ţe zaměstnavatel nic na 

tyto semináře nepřispívá nebo velmi málo. A tyto konference jsou dosti drahé. Kdyţ 

vezmete dvoudenní seminář třeba v Praze, úhrada semináře, cesta, ubytování. Peníze na to 

nejsou.  Já pracuji v jednosměnném provozu a zaměstnavatel mi zaplatí za rok dvě 

sluţební cesty.  Myslím, ţe to moc šťastné řešení není. Je samozřejmé, ţe kaţdá sestra ví, 

ţe jsou moderní trendy, nové technologie, moderní postupy a není moţné pomíjet 

celoţivotní vzdělávání, člověk by zakrněl.  Myslím, ţe by se kaţdý, ale měl vzdělávat 

především v oboru, kde pracuje, a který ho zajímá.  

Dnes ze zdravotní školy vycházejí po maturitě vlastně zdravotní asistenti, s určitou 

kompetencí, vyšší odborné vzdělání a vysokoškolské vzdělání ve zdravotnictví však není 

patřičně finančně oceněno.  

Víte, já mám teď na oddělení jednu dlouhodobě nemocnou sestřičku, a tak jsem si 

sehnala na záskok zdravotní sestru, která je jiţ v důchodu. Tato zdravotní sestra, pracovala 

celý ţivot ve zdravotnictví, 15 - 20 let byla staniční sestrou, nyní je dva roky v důchodu. 

Ale protoţe věděla, ţe půjde do důchodu jiţ nesbírala kredity, protoţe nepředpokládala, ţe 

by v důchodu ještě chodila pracovat a dnes tato sestra s celoţivotními všeobecnými i 

odbornými  zkušenostmi  musí pracovat pod odborným dohledem, protoţe nemá potřebný 
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počet kreditních bodů.  Rovněţ tak nemůţe tato zkušená sestra slouţit noční sluţbu, 

protoţe nemá odborný dohled.  To je opravdu smutné, a řekla bych naprosto nesmyslné.  

Pokud byste se měla pro toto povolání rozhodnout dnes, po všech těch zkušenostech, 

volila byste stejně? Uveďte své argumenty. Kdybyste měla dát “radu do života“ 

začínající zdravotní sestře, co byste jí po všech těch zkušenostech řekla?  

Pokud o tom přemýšlím, šla bych do zdravotnictví dělat znovu. Mě nebaví dlouho 

sedět u počítače, takţe v kanceláři bych dělat nechtěla. Povolání zdravotní sestry je krásné 

povolání, musí se dělat s láskou, není tam vidina velkého výdělku, nesmí se koukat ani na 

přesčasy. Ne vţdy má člověk dobrou náladu, ale nesmí svoje problémy nosit do práce. 

Dělám tuto práci ráda, mám ji ráda a neumím si představit, ţe bych dělala něco jiného, i 

kdyţ není tato profese dostatečně finančně ohodnocena. Volila bych dnes stejně.  

Víte, chodí ke mně studentky na praxi, jednak studentky po zdravotní škole a 

jednak studentky po gymnáziu.  Nechtěla bych je házet všechny do jednoho pytle, ale řekla 

bych ţe  na absolventkách zdravotní školy je vidět, ţe jejich přístup je jiný, mají lepší 

vztah k této profesi,  ţe  tuto profesi chtějí dělat. Je to asi i tím, ţe se pro ni rozhodly uţ 

studiem na zdravotní škole. U absolventek gymnázií se to říct nedá. Nelze říct, ţe by 

takové byly všechny, ale moţná se tam odráţí i fakt, ţe je k tomu vedla škola, ţe se cítí na 

řídící funkce, na staniční sestry, ale nechce se jim dělat běţná zdravotní práce.  Je to třeba i 

tím, ţe se nedostaly na vysokou školu a toto berou, jako náhradu.   

A jednu radu mladým sestrám.  Aby se vţdy chovaly slušně k pacientům, aby si 

představily, ţe na místě pacienta by mohl být kdokoliv z jeho nejbliţších a také by jistě 

chtěly, aby se k nim choval zdravotnický personál co nejlépe. Víte, kdyţ jsme měla 

špatnou noční sluţbu, a třeba kaţdých 20 minut mě volal jeden a týţ pacient, nikdy jsem 

nedala znát, ţe jsem uţ naštvaná, a vţdy jsem dokázala potlačit zlost, protoţe jsem si právě 

představila, ţe tam třeba leţí někdo z mých nejbliţších, a chtěla bych, aby se k němu 

chovali hezky a tak i já jsem se snaţila vţdy chovat slušně a hezky.  
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Rozhovor č. 3 

Co vás vedlo ke studiu zdravotní školy, jaké byly tenkrát podmínky přijetí? 

 Moje matka byla zdravotní sestra, mně se ta její práce líbila, voněla mi, a tak jsem 

šla na zdravotní školu, i kdyţ maminka nechtěla, abych zdravotní školu studovala. Udělala 

jsem přijímačky a na školu jsem se dostala. Dodnes si pamatuji 13.3. - den přijímaček.  

Popište, jak probíhalo studium? Jak jste toto období prožívala? Jak se měnil Váš 

pohled na profesi sestry během studia? Jak nyní - s odstupem času - hodnotíte toto 

období (co nyní oceňujete, co Vám dodnes vadí?). Jak se nyní - s odstupem času - 

díváte na sebe samu jako žákyni a jak se díváte na Vaši třídu? 

Krásná studentská léta, i kdyţ hodně přísný přístup, zdravotní škola nás chtěla 

vycepovat, někdy jsme říkaly, ţe je to jako klášter, ale mělo to něco do sebe, a svůj důvod 

to také mělo. Je fakt, ţe nás zdravotní škola velmi dobře připravila pro povolání sestry. Od 

prvního ročníku jsme chodily na praxi, od prvního ročníku jsme věděly dobře, do čeho 

jdeme, a je fakt, ţe také několik studentek v prvním ročníku odešlo. Začínalo nás 35 a 

skončilo 26.  Bylo to náročné studium, na zdravotní školu se dostávaly ţákyně s průměrem 

1,2 a s trojkou nebyla šance se na tuto školu dostat.   A dnes to hodnotím, tak, ţe to bylo 

správné. 

Myslíte si, ţe je lepší se rozhodovat ve věku patnácti let nebo aţ déle?  

 No já to hodnotit nemohu, já bych šla na zdravotní školu zase. Mám dvě dcery, obě 

ekonomicky zaměřené, a obě měly odmala jasno, ţe tuto moji profesi dělat nechtějí a 

nebudou. Myslím si, ţe na zdravotní školu by měly chodit opravdu studentky, které chtějí 

tuto práci skutečně dělat, ne jen proto, aby se dostaly do školy a měly maturitu. Ty by ani 

ve zdravotnictví nevydrţely.  My se scházíme, naše třída, kaţdé čtyři roky a mohu říct, ţe 

pouze dvě z nás nedělají tuto profesi.  A to potvrzuje fakt, ţe dříve na zdravotní školu 

chodily jen ty, které chtěly toto povolání skutečně vykonávat, vykonávaly ho rády a 

vydrţely u něj. 

Jak byste charakterizovala přechod ze školy do praxe? Za prvé v rámci školní praxe 

a za druhé v rámci nástupu do zaměstnání “střetnutí se skutečným životem“. Co vám 

utkvělo v paměti dobrého a co špatného? 

Školní praxi jsme měly, jak jsem říkala od 1. ročníku, od třetího ročníku jsme 

chodily na soustředěnou praxi, mnoho spoluţaček prošlo právě rukama mojí mamky. Pro 
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mě to, ţe moje matka byla zdravotní sestra, mělo své výhody, mohla mi více při studiu 

pomoci, ale i nevýhody, kdyţ jsem na chirurgii nastoupila, kaţdý mě srovnával, jestli jsem 

také tak dobrá jako moje mamka. Někdy mě to i dost zaskočilo.  Za kaţdý nedostatek mě 

všichni tepali, ale dnes vím, ţe to bylo asi proto, abych byla pro svou profesi co nejvíce 

připravená.  A i kdyţ jsem se snaţila, abych byla dobrá, stala se mi nepříjemná věc hned 

po začátku po nástupu do praxe.  Myslím, ţe to nebyl takový přestupek, pokárání 

následovalo a dodnes si to pamatuji a uţ by se to nikdy nestalo. Vzhledem k tomu, ţe jsme 

s pacienty byly ve styku vlastně od prvního ročníku, po nástupu jsme byly hned brány 

adekvátně jako sestry. Bylo to tak, a bylo to dobře.  Většina sester po dvou aţ třech letech 

odcházela na mateřskou dovolenou. Uţ při praxi jsme většinou vybíraly obor, který nám 

více vyhovoval, některá byla spíše na chirurgii, jiná na internu.   Kaţdý si to musí projít ten 

základ a zaţít si to, a pak si vybrat co nejvíce sedí. Mně se nelíbí to, jak se to dělá dnes. 

   

Nastoupila jste do zaměstnání dle své volby nebo tam, kde bylo místo? Co bylo tehdy 

pro Vás rozhodující? 

 Já jsem chtěla na chirurgii. Byla jsem svobodná, nevadil mi ani směnný provoz, 

bavilo mě to. Po narození první dcery mi pomáhal manţel, vlastně celá rodina, takţe po 

druhém dítěti jsem se vrátila po roce mateřské dovolené  do práce a to na ARO.   

Jak byste srovnala možnosti pomaturitního vzdělávání v minulosti a dnes? Vyhovuje 

Vám dnešní systém celoživotního vzdělávání nebo máte nějaké výhrady? 

Pomaturitní studium? To já dost dobře neposoudím, já jsem se nechtěla nikdy učit, 

poslouchala jsem ve škole, doma se mi učit nechtělo.  Myslím si, ţe nejlepší učení je 

z praxe, a já jsem takový praktik. Na pomaturitní studium bych se nehlásila. I nyní pracuji 

u soukromníka, abych nemusela dělat ţádné atestace, protoţe ţádný soukromník nebude 

platit sestře další vzdělávání. Já jsem neměla nikdy problémy s tím, ţe bych práci 

nezvládala, byla jsem zručná, uměla jsem si vţdy poradit. 

Víte, mně se nikdy nelíbil nemocniční přístup k lidem. Měla jsem z toho někdy 

trauma, kdyţ jsem byla mladá, tak jsem to ještě tak nevnímala, ale postupem času stále 

více, ty lidé jsou chudáci, protoţe se mluví o ţlučníku, kýle, ale nejsou za tím vidět lidi. 

Nemocnice, to je taková továrna na lidi.  A tady sestry odvedly kus práce.  Je fakt, ţe 

doktor mi dal volnou ruku pro výběr spolupracovníků, vybrala jsem si lidi, kteří mi 



91 

 

vyhovovali, byli jsme stejná krevní skupina, velmi dobrý kolektiv. V soukromých 

zařízeních je to trochu jiné.  

Registrace, honba za body. Víte, já proto nejsem. Nevím, já jsem to řekla všem, i 

kdyţ asi to tak nesmí být, ale mně vyhovovalo, ţe jsme mívali provozní schůze, kde jsme 

se seznámili s problémy týkající se naší práce, zpracovávali jsme na ně témata související 

s naší profesí, nebo třeba při chybě, zpracovali jsme na toto téma práci a při těchto 

schůzích jsme se s tím seznámili, doktoři nám to zkontrolovali, ale bylo to pro potřeby 

toho kterého oddělení. Pan doktor Liška říkával, ţe dospělé lidi se nesluší zkoušet. A já se 

tohoto rčení drţím celý ţivot.   Nejsem příznivce shánění kreditních bodů. Je potřeba stále 

se vzdělávat, přicházejí nové přístroje, jsou nové technologie, ale to je odborné vzdělávání 

patřící přímo k oboru, a na takové semináře a přednášky chodíme, ty mají smysl.  Nevím, 

proč bych měla chodit na semináře o oborech, se kterými se vůbec nesetkám, vůbec nic mi 

nedají pro moji profesi, jen proto, abych získala bod.  Myslím si, ţe na těch kreditech si 

někdo zaloţil dobrou ţivnost.  Proč by právě zdravotníci, kteří jsou jiţ tak vytíţení, v rámci 

svého volna, kdy by měli regenerovat po náročné práci podle svého gusta, měli sedět na 

přednáškách jenom proto, aby získali bod.  Je to nesmysl.  

 

Pokud byste se měla pro toto povolání rozhodnout dnes, po všech těch zkušenostech, 

volila byste stejně?  Uveďte své argumenty. Kdybyste měla dát “radu do života“ 

začínající zdravotní sestře, co byste jí po všech těch zkušenostech řekla? 

Zdravotnictví mám ráda, šla bych znovu na tuto profesi. Je pravda, ţe prochází 

velkými změnami, já jsem začínala za socialismu, nyní je zde kapitalismus, ale ve 

zdravotnictví přetrvává socialismus, nyní chtějí udělat kapitalismus. Uvidíme, co bude. Já 

proto nejsem.  Já jsem předsedkyně odborů, s levicovými názory. Na zdraví má nárok 

kaţdý.  

 Je pravda, ţe se mi nelíbí proč třeba věnovat takovou péči například o 

bezdomovce, kteří o své zdraví absolutně nedbají. Kaţdý by si měl váţit podstatně více 

svého zdraví. Pokud by chtěli dělat reformu, tak na to přihlíţet. Jsou takoví, kteří o své 

zdraví dbají, nekouří, sportují, dodrţují ţivotosprávu. Velkým problémem je dnes obezita.  

Pokud má někdo 20 kilo nad váhu, jedná se uţ o nemoc.   
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Rozhovor č. 4 

Co vás vedlo ke studiu zdravotní školy, jaké byly tenkrát podmínky přijetí? 

Vţdy jsem chtěla dělat toto povolání.  Na zdravotní školu se dělaly písemné 

přijímací zkoušky. Dříve bylo podstatně niţší procento ţáků, kteří studovali střední školu 

ve srovnání se současností.  

Popište, jak probíhalo studium? Jak jste toto období prožívala? Jak se měnil Váš 

pohled na profesi sestry během studia? Jak nyní - s odstupem času - hodnotíte toto 

období (co nyní oceňujete, co Vám dodnes vadí?). Jak se nyní  - s odstupem času - 

díváte na sebe samu jako žákyni a jak se díváte na Vaši třídu?  

Studium probíhalo, hlavně tam byl velký objem praxe, snaha nás uvést k práci. Já 

jsem toto období proţívala dobře, i kdyţ dobou je dán určitý druh nespokojenosti, ale to 

bylo spíš jako celkově společenská záleţitost. Můj pohled na tuto profesi se ani postupem 

času mnoho neměnil, vyvíjelo se to tak, jak jsem to očekávala, určitým způsobem pro 

mladého člověka byl překvapivý kontakt s tvrdou realitou. Odstupem doby to hodnotím 

tak, ţe si myslím, ţe tam byl nedostatek teoretického vzdělání, i kdyţ se to cenilo moţná 

trochu více. Způsob studia byl takový, ţe bylo nedostatečné všeobecné vzdělání, ale to se 

nemohlo do těch čtyřech let vejít a byl zaměřený jen na základní praktické věci, určitým 

způsobem vedení k samostatnosti. Tato profese mě zajímala, bavilo mě to, a i kdyţ jsem 

měla nedostatky jako kaţdý mladý člověk. A třída? Taková klasická normální třída, 

sloţená ze samých děvčat, nic zvláštního. 

 

Jak byste charakterizovala přechod ze školy do praxe? Za prvé v rámci školní praxe 

a za druhé v rámci nástupu do zaměstnání „střetnutí se skutečným životem.“ Co Vám 

utkvělo v paměti dobrého a co špatného? 

No to je právě to jedno, o čem mluvím, ze školy rovnou do praxe bez větší úrovně 

teoretických znalostí. V té praxi, jak bych to hodnotila s odstupem času, se nám tolik 

nevěnovali, prostě nás někde vrhli, měli jsme suplovat vlastně pracovní síly. Po ukončení 

školy jsem si vybrala oddělení, kde bych chtěla pracovat, těšila jsem se tam, protoţe jsem 

tam chodila uţ během studia na brigádu. Byla jsem tam velmi spokojená. Byl tam velmi 

dobrý kolektiv, zájem o práci mezi kolegyněmi. A co je pro mě dodnes dominantní, 

výborný pan primář, který byl schopen se zastat sestry, a to i sestry nastoupivší.  Byl to 
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výborný člověk. Pokud bych měla odpovědět na otázku, zda je lepší současný trend, coţ je 

nástup sester aţ v pozdějším věku, v osmnácti letech nebo dříve, kdyţ chodily na praxi jiţ 

od patnácti let, vlastně od prvního ročníku zdravotní školy, tak zastávám současný trend. 

V patnácti letech to je nesmysl.  

  

Nastoupila jste do zaměstnání dle své volby nebo tam, kde bylo místo? Co bylo tehdy 

pro Vás rozhodující?  

Nastoupila jsem, jak jsem jiţ říkala, na oddělení, které jsem si vybrala. Byla jsem 

nadšená. Ani pozdější můj ţivot mi tato profese a její specifika neovlivnila, a měla jsem 

štěstí, ţe se mi to dařilo vţdy skloubit do sebe a postupně stabilizovat.   

Jak byste srovnala možnosti pomaturitního vzdělávání v minulosti a dnes? Vyhovuje 

Vám dnešní systém celoživotního vzdělávání nebo máte nějaké výhrady?  

Dneska si myslím, ţe je celkový systém vzdělávání oproti předchozímu lepší, 

určitě, protoţe to je s čím se neztotoţňuji, aby po čtyřech letech školy, kde nedostanete ani 

teorii odbornou ani obecnou teorii toho vzdělání, tak vlastně to byly takové pracovní síly. 

Takţe dnes je lepší ţe děvčata mají moţnost, nebo i chlapci, po základním obecném 

vzdělání se takhle nasměrovat. Mají moţnost dalšího studia magisterského. Trochu vidím 

rozpor v tom pomaturitním vzdělání, ale samozřejmě se profilují magisterské obory, které 

jsou specializované na něco, a to je výborné. Ale mělo by pak to, a to si nejsem jistá, jestli 

se to ztotoţní s tím pomaturitním vzděláním po stránce odbornosti. Předpokládám, ţe to 

bude vyšší úroveň.  Jinak dnes je moţnost pomaturitního vzdělání v podstatě pro všechny. 

Výhrady, ale mám, co se týče  placení. Třeba ve vazbě na kreditní systém. To je špatně. Uţ 

ten vývoj je dnes lepší, nemocnice se snaţí vytvářet vzdělávací programy, aby byly 

dostupné a lidi nemuseli objíţdět přednášky, hledat na internetu. Nemělo by se platit, a 

pokud ano, tak by to měl platit zaměstnavatel.  

Pokud byste se měla proto toto povolání rozhodnout dnes, po všech těch 

zkušenostech, volila byste stejně? Uveďte své argumenty. Kdybyste měla dát “radu 

do života“ začínající zdravotní sestře, co byste ji po všech těch zkušenostech řekla?   

Já bych se dnes rozhodla stejně. Nevím, jaké argumenty bych k tomu uvedla, spíše 

kdyby byly negativní. Já jsem spokojená. A radu začínajícím zdravotním sestrám.  Radu 

takovou, aby se snaţily co nejvíce se naučit a studovat dokud to jde. Nalovit co nejvíce 
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praktických zkušeností. Kdyţ to hodnotím zpětně, je spousta pracovních zkušeností, které 

jsem získala před mnoha lety a dodnes z nich čerpám.  

 

Rozhovor č. 5 

Co Vás vedlo ke studiu zdravotní školy, jaké byly tenkrát podmínky přijetí? 

Tak jak to bylo, dříve nebylo tolik moţností, gympl jsem měla na druhém místě, na 

průmyslovku jsem jít nechtěla, tak jsem se rozhodla, jak jsem se rozhodla a pak se mi tam 

opravdu líbilo. 

Popište, jak probíhalo studium, Jak jste toto období prožívala? Jak se měnil Váš 

pohled na profesi sestry během studia? Jak nyní - s odstupem času - hodnotíte toto 

období (co nyní oceňujete, co Vám dodnes vadí?). Jak se nyní - s odstupem času 

díváte na sebe samu jako žákyni a jak se díváte na Vaši třídu? 

 Studium na zdravotní škole probíhalo dobře, učení mi šlo. Měly jsme dobrý 

kolektiv. Školní praxe se mi líbila čím dál víc, i kdyţ nám dávali dělat práce, které sami 

nechtěli dělat, ale to mělo dobrý základ pro praxi. Měli jsme dobrou třídní profesorku, 

která měla ráda nás a my ji, dobrá byla i mimoškolní činnost, třeba sportovní. Období 

studií hodnotím jako dobré. 

Jak byste charakterizovala přechod ze školy do praxe? Za prvé v rámci školní praxe 

a za druhé v rámci nástupu do zaměstnání, „střetnutí se skutečným životem“. Co 

Vám utkvělo v paměti dobrého a co špatného? 

Po skončení školy jsem nastoupila na traumatologické oddělení, bylo to naprosto 

něco jiného, neţ kdyţ jsme chodily na školní praxi. Byl tam velmi dobrý kolektiv, dobré 

vedení, staniční sestra, která vše tak lidsky vysvětlila, velmi zajímavá a hlavně různorodá 

práce. A opravdu pozitivní bylo, ţe odtud odcházeli často pacienti zdraví. A co špatného, 

kdyţ zemřel někdo mladý.   

Nastoupila jste do zaměstnání dle své volby nebo tam, kde bylo místo?  Co bylo tehdy 

pro Vás rozhodující?   

 Tak já jsem byla dětská sestra, ale to jsem dělat nechtěla, dostala jsem tedy 

umístěnku na chirurgii, a kamarádka na traumačku, tak jsme si to vyměnily.  Práce na 
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traumačce , jak jsem jiţ říkala, se mi líbila, bylo zde ode všeho něco. Byla jsem mladá, 

svobodná, takţe mi vyhovoval i směnný provoz, myslím, ţe jsem měla více času. Později, 

kdyţ jsem pracovala jen na dopolední směnu, coţ bylo od půl osmé do čtyřech hodin, 

připadalo mi, ţe nemám ţádné volno, vůbec nic jsem nestíhala. Takţe mně ten směnný 

provoz vyhovoval.  

Jak byste srovnala možnosti pomaturitního vzdělávání v minulosti a dnes? Vyhovuje 

Vám dnešní systém celoživotního vzdělávání nebo máte nějaké výhrady? 

Dříve moţnosti pomaturitního studia nebyly. Určitě bych nějaké studium zkusila. 

Mohlo se jít pouze na vysokou školu na medicínu, tam jsem se bohuţel nedostala. Jinak 

jsme hned nastupovaly do praxe. Dnes jsou podstatně jiné moţnosti. Určitě bych těchto 

dnešních moţností vyuţila.  A kreditní body? Ty se mi nelíbí, protoţe se sestry honí za 

těmito kreditními body na nesmyslných seminářích, jen aby je získaly. To nemá pro práci 

ţádný význam.  My máme dvakrát za rok semináře nejen pro sestry, ale i lékaře, týkající se 

našeho oboru, coţ je pro nás velký přínos, neboť nám to hodně přinese z našeho oboru a 

přitom víme, o co se jedná.  To si myslím, má smysl.  

Pokud byste se měla pro toto povolání rozhodnout dnes, po všech těch zkušenostech, 

volila byste stejně? Uveďte své argumenty.  Kdybyste měla dát „radu do života“ 

začínající zdravotní sestře, co byste ji po všech těch zkušenostech řekla?  

Nevím, jestli bych se pro své povolání rozhodla znovu, asi bych dělala něco jiného, 

i kdyţ mě tato práce baví. Ale měla jsem celou dobu pocit, ţe zdravotní sestra je stále 

nedoceněná.  Je fakt, ţe teď při moţnosti vyššího vzdělání, budou mít i sestry snad i více 

pravomocí a tak to snad bude lepší.  Také mi, ale připadá, ţe dnes se hlavně hledí na 

papíry, a pacient je aţ na dalším místě. Mělo by to být obráceně, nejprve by měl být 

pacient, a potom teprve papíry. I kdyţ je dobře, ţe se vše zaznamenává a pod vše se 

podepíše, ale nemělo by to být na úkor pacienta. Dříve se vyplnilo jedno hlášení a v první 

řadě byl pacient.  
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Rozhovor č. 6 

Co vás vedlo ke studiu zdravotní školy, jaké byly tenkrát podmínky přijetí?  

Tak ke studiu zdravotní školy mě přivedl asi seriál o paní doktorce. Se 

zdravotnictvím jsem neměla ţádné zkušenosti.  Věděla jsem, ţe na gymnasium jít nechci, 

protoţe jsem nepočítala se studiem vysoké školy, na ekonomickou školu jsem také 

nechtěla, protoţe jsem si neuměla představit, ţe budu sedět celé dny v kanceláři.  Chtěla 

jsem se pohybovat mezi lidmi.  A podmínky přijetí?   Podmínky byly přísné. Dělaly jsme 

písemné přijímačky a dostávalo se tam poměrně málo uchazeček.  

Popište, jak probíhalo studium? Jak jste toto období prožívala? Jak se měnil váš 

pohled na profesi sestry během studia? Jak nyní - s odstupem času - hodnotíte toto 

období (co nyní oceňujete, co Vám dodnes vadí?). Jak se nyní - s odstupem času 

díváte na sebe samu jako žákyni a jak se díváte na Vaši třídu? 

Studium na zdravotní škole na mě tak trochu působilo strašidelně, měly jsme strach 

z kantorů, chodili tam i učit lékaři, kteří byli v té době váţení, chtěli po nás většinou věci, 

které jsme nevěděly, ale svým způsobem nás připravovali na obecné vzdělání a rozhled -  

to je z pohledu dneška. Chtěli prostě, abychom měli všeobecný rozhled.  Při chirurgii se 

nás lékař zeptal na autora románu, a pokud jsme nevěděly, dostaly jsme za pět. Tehdy mi 

to připadalo naprosto scestné, ale dnes vím, ţe rozhled by měl určitě být, ale je jiná doba.  

S profesí sestry jsem do doby studií neměla ţádné zkušenosti, protoţe jsem jako 

malá neleţela nikdy v nemocnici, takţe jsem nevěděla, co sestra má a co nemá, jaká by  

zdravotní sestra měla být.  Vţdy jsem ale povahově měla tendence někomu pomáhat, a 

taková byla i moje představa o tom, ţe by sestra měla především pomáhat lidem. A myslím 

si to dodnes. Pohled na to co má dělat sestra? Hlavně pomáhat pacientům. A všechny nové 

aspekty, co jsem se měla naučit, bylo to pro mě nové, jsem se naučila.   A kolektiv?  

Kolektiv naší třídy na zdravotní škole byl různorodý, uţily jsme i dost legrace, ale jak jsem 

jiţ říkala, období studia bylo období strachu z učitelů, doktorů, protoţe jsme měly z nich 

prostě respekt. Jednomu z doktorů se například nelíbilo, ţe jsme chodily v kalhotách, a tak 

jsme se převlékaly do sukní, taková byla ale doba. Aţ jedna studentka ho odrovnala 

poloţenou otázkou, on z toho měl málem infarkt, změnilo se to, přestal u nás učit.  

Dnešní studentky mají své postavení, respekt z kantorů se ztrácí, myslí si, ţe jsou ty 

nejdůleţitější, a neberou v potaz, co se po nich chce.  
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Jak byste charakterizovala přechod ze školy do praxe? Za prvé v rámci školní praxe 

a za druhé v rámci nástupu do zaměstnání „střetnutí se skutečným životem“. Co vám 

utkvělo v paměti dobrého a co špatného? 

Přechod ze školy do praxe? Bylo to nárazové, úplně o něčem jiném neţ byla škola. 

I kdyţ jsme byly školní praxí vychovávané, ale bylo vše takové učebnicové, ale skutečná 

praxe byla jiná.  Základ samozřejmě byl stejný, ale reţim na oddělení byl jiný neţ se učilo. 

Učilo se samozřejmě obecně, na oddělení byla konkrétní práce.   

Střetnutí se ţivotem? Já jsem šla zdravotní školu trochu s úvahou o studiu 

medicíny. Ale nemám na to povahu. Překvapilo mě, kdyţ jsme byly na praxi na interně a 

umírala tam babička, byť ji bylo přes osmdesát, a já jsem z toho byla zděšená, a vrchní mi 

řekla, ţe to mám jít říct paní doktorce, a odpověď paní doktorky zněla, co se dá dělat. To 

mě od mého úmyslu studovat medicínu naprosto odradilo, protoţe jsem si uvědomila, ţe já 

taky třeba nebudu vědět, co mám dělat. Doktor musí rozhodovat, tak nebo tak a neví, jestli 

to bude na l00 procent dobře.  Dnes je to trochu jiné. 

 

Nastoupila jste do zaměstnání dle své volby nebo tam, kde bylo místo? Co bylo tehdy 

pro Vás rozhodující? 

Nastoupila jsem po škole na traumatologické oddělení. Měla jsem výhodu, ţe uţ 

během studia jsem na toto oddělení chodila uklízet (na brigádu), takţe jsem znala 

zdravotnický personál, který na tomto oddělení pracoval. A věděla jsem, o co na tomto 

oddělení jde. Bylo to takové pozitivní oddělení, nebyla tady operativa,  přiváţeli sem 

pacienty, kteří byli sice  ve velmi špatném stavu, rozmlácení, ale  po určité době, i kdyţ 

někdy velmi dlouhé, tito pacienti odcházeli domů v pořádku a to se mi na této práci líbilo.  

Jak byste srovnala možnosti pomaturitního vzdělávání v minulosti a dnes? Vyhovuje 

Vám dnešní systém celoživotního vzdělávání nebo máte nějaké výhrady? 

 No, já jsem byla přesvědčená, ţe minulý systém byl dobrý.  Myslím, ţe v dnešní 

době, nevím, jestli jsme my byly vyspělejší v těch devatenácti letech neţ dnešní děti. Ono 

se to špatně posuzuje. My jsme byly tak trochu hozeny do ţivota, musely jsme se poprat. 

Ten systém dříve se mi líbil víc. Šly jsme do praxe, zjistily jsme, zda nám vyhovuje 

oddělení na, kterém pracujeme, nebo jsme poznaly na jiném oddělení, ţe by nám to 

vyhovovalo více.    
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Atestace nebo jiné specializované studium co obsahuje, ţe při zaměstnání si udělám 

nějakou specializaci, to se mi líbilo víc neţ dnes, kdyţ musí mít k tomu vysokoškolský 

diplom. Připadá mi to zbytečné. Na druhou stranu, dříve byla maturita povaţována za 

dosaţení nějakého vzdělání, a dnes mi připadá maturita jako ukončení základního vzdělání. 

To není chyba ve zdravotnictví, ale podle mě je to chyba v systému.  Dnes se vlastně končí 

maturitou a ne základní školou. Dříve měly hodnotu i učební obory, dnes snad uţ ani bez 

maturity nejsou.   

A kredity?   Myslím, ţe kredity by měly podle mého pohledu být i za to, ţe kaţdý 

den jste v práci, protoţe metody práce se mění, práce sama se mění a sestry se musí novým 

trendům přizpůsobovat, vstřebávat je, to je svým způsobem také vzdělávání. A proto si 

myslím, ţe by to mělo být kreditně ohodnoceno, alespoň u některých oborů, kde člověk  

nemůţe  zaostávat.  Nelíbí se mi to, a nevím, jestli se to bude rozvíjet dál nebo ne, ale 

připadá mi, ţe kdyby někdo zaplatil pět tisíc a dostal kredity tak to vyjde na stejno, jako 

kdyţ chodí na přednášky jenom proto, aby získal kredit.  Já jsem si zkusila vše od 

přednášek, poslouchání, nějaké kurzy.    V současné době je jiţ poměrně výběr přednášek. 

Dříve jsme se pachtily, abychom kredity získaly. Kdyţ jsme měly jiţ kreditů dost, nebyly 

jsme tak pod tlakem, začínaly jsme si vybírat témata, která nás zajímala, a tak by to asi 

mělo být. Měla by být sníţena sazba a přednášky, semináře z okruhu, který mě zajímá, 

nebo kde pracuji. Pokud budu dělat na sále, a zajímá mě diabetes, půjdu se ráda podívat. 

Bude to dle mého výběru a ne honba za kreditem.  

 

Pokud byste se měla pro toto povolání rozhodnout dnes, po všech těch zkušenostech, 

volila byste stejně? Uveďte své argumenty. Kdybyste měla dát „radu do života“ 

začínající zdravotní sestře, co byste ji po všech těch zkušenostech řekla?  

Nedovedu si představit, ţe bych dělala jiné povolání, nikdy jsem o tom 

nepřemýšlela, nikde jinde jsem to ani nezkoušela. Asi bych se tak rozhodla i dnes, i kdyţ 

nevím, jestli by mě v dnešní době neodradila ta vysoká škola.  

A začínajícím sestrám? Co říct.  Mě se to tolik na sále netýká, ale mrzí mě, ţe 

sestry se dnes hodně musí věnovat dokumentaci a nevěnují se tolik pacientům. Nevím jak 

to udělat, aby se sestry v prvé řadě a ze všeho nejvíce mohly věnovat pacientům, hovořily 

s nimi, věděly, co je trápí.  A pak teprve to ostatní.  A právě mladé začínající sestry by se 

měly od počátku co nejvíce s pacienty hovořit, ptát se jich co jim chybí. 
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Rozhovor č. 7 

Co vás vedlo ke studiu zdravotní školy, jaké byly tenkrát podmínky přijetí? 

Ke studiu na zdravotní škole mě vedlo přečtení  kníţky  v  osmé třídě, a od té doby 

uţ jsem nechtěla dělat nic jiného. Musím ale říct, ţe kdyţ jsem někde řekla, ţe chci jít na 

zdravotní školu, tak se kaţdý divil, co jsme si to vybraly, protoţe moje sestra, jsme 

dvojčata, studovala stejný obor.   Vím, ţe na školu bylo tenkrát hodně uchazeček, nevešla 

jsem se do limitu přijatých ke studiu, ale nakonec jsem se dostala na školu na odvolání.   

  Popište, jak probíhalo studium? Jak jste toto období prožívala? Jak se měnil Váš 

pohled na profesi sestry během studia?  Jak nyní - s odstupem času - hodnotíte toto 

období (co oceňujete, co Vám dodnes vadí?). Jak se nyní  - s odstupem času - díváte 

na sebe samu jako žákyni a jak se díváte na Vaši třídu? 

Samozřejmě, ţe jsme neměly z počátku představu o této profesi, ale jak jsme začaly 

chodit na praxi, tak jsme začaly sbírat zkušenosti. Musím říct, ţe se studiem jsem byla 

spokojená, měly jsme velmi pěkný přátelský kolektiv, bylo nás 20 děvčat místních a 20 

děvčat dojíţdějících z okolí, některé byly na internátě, a mohu říci, ţe dodnes se my místní 

scházíme.  Nikdy mě nenapadlo dělat něco jiného. Mohu říci, ţe skoro všechny jsme šly do 

zdravotnictví, pouze jedna z nás po škole neskončila ve zdravotnictví.  Na konci studia 

jsme měly exkurzi do Prahy, a po té jsme chtěly pracovat v Praze. A po skončení studia 

nás šest odjelo do Prahy, nevěděly jsme přesně kam, ale nakonec jsme jely do Motola, kde 

nás přidělili Ke Karlovu na dětskou chirurgii.     

A vzpomínky na studium? Jsou vlastně vzpomínkami na mládí, jsou jen dobré.  

Nemám ţádné negativní vzpomínky.  Je pravda, ţe nás při praxi leccos překvapilo, byly 

jsme vykulené. A kdyţ jsme se setkaly s prvními úmrtími, velice nás to zasáhlo. 

Myslíte si, ţe odsouvání praxe dnešním ţákyním je přínosem?  Nemohu to 

posoudit, nevím vlastně jaká je náplň praxe, jedině, ţe se jim oddálí nepříjemné okamţiky. 

Myslím ale, ţe začínají nejprve s ošetřovatelskou péčí.  Nemám, ale v blízkém okolí 

nikoho ze zdravotní školy, abych to mohla posoudit. Nevím, jestli jim to vadí či nikoliv.  Je 

pravda, ţe my jsme byly také velice mladé, chodily jsme na praxi od prvního ročníku, a 

kdyţ jsme měly někoho umýt, bylo nám to nepříjemné. Moţná to pro ně bude taky takové. 

Vidím to třeba i dnes, kdyţ jsou zde ţákyňky, a je zde třeba dospívající chlapec nemocný 

s genitálem, moţná, ţe je to z profesního hlediska špatně, ale připadá mi to hloupé, kdyţ 

kluk se stydí, a jsou tam třeba ještě medici, sestry a ţákyňka, tak ji klidně pošlu jinam.  
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 Jak byste charakterizovala přechod ze školy do praxe? Za prvé v rámci školní praxe 

a za druhé v rámci nástupu do zaměstnání “ střetnutí se skutečným životem“. Co 

Vám utkvělo v paměti dobrého a co špatného? 

Rozdíl samozřejmě byl, praxe a tak.  Člověk si pamatuje, na kolegyně kolem sebe, 

kdo ho zasvětí do problematiky, kdo řekne, tohle si dovolit můţeš a tohle si dovolit 

nemůţeš. Dodnes si ji pamatuji. Je velmi důleţité na koho se narazí. 

  

Nastoupila jste do zaměstnání dle své volby nebo tam, kde bylo místo? Co bylo tehdy 

pro Vás rozhodující?  

 Pro mě byla při výběru rozhodující jiţ zmíněná exkurze do Prahy, takţe jsem 

začínala v Praze.  Na určitou dobu.  Líbilo se mi tam.  

Jak byste srovnala možnosti pomaturitního vzdělávání v minulosti a dnes? Vyhovuje 

Vám dnešní systém celoživotního vzdělávání nebo máte nějaké výhrady? 

Výhrady k celoţivotnímu vzdělávání nemám. Vţdy se ráda dozvím něco nového. Já 

si nyní zase budu prodluţovat kredit, ale nyní mám kreditů dost, naskočily mi tím, ţe jsem 

měla aktivní účast. Nevím, ale jak to dělají tam, kde je jedna sestra. To musí být 

nepříjemné. To si neumím představit. Tady v nemocnici je to jinak.   Pro nás nemocnice 

dělala hodně, dříve byly kaţdý měsíc semináře, mohly jsme se přihlásit, částečně 

zasahovaly i do pracovní doby. Nyní to přešlo. Nemocnice dělá kurzy, co jde, to 

vyuţijeme, nemusíme je platit, pouze jednou jsem platila 500 Kč. Pro nás je to výhodné. 

Nevím, jak to dělají děvčata v soukromu.   

Nemohu ani posoudit práci sester s vyšším vzděláním, se ţádnými, třeba 

bakalářkami jsem nepracovala. Na oddělení pracují pouze dvě, tady byly  na brigádě, byly 

velice šikovné. Já mohu posoudit jenom ty, které přijdou k nám, jsou mezi nimi velice 

šikovné sestry, ale je také pravda, ţe jsou uţ starší, jsou to jiţ vyzrálé osobnosti.   Sama 

jsem nikdy pomaturitní vzdělání nevyuţila. 

Pokud byste se měla pro toto povolání rozhodnout dnes, po všech těch zkušenostech, 

volila byste stejně? Uveďte své argumenty. Kdybyste měla dát „radu do života“ 

začínající zdravotní sestře, co byste jí po všech těch zkušenostech řekla? 

Tak já bych nevolila jinak, já jsem se svou prací spokojená, pracuji na ambulanci, 

coţ je velká výhoda, takţe nemusím na směnný provoz, coţ kdyţ máte rodinu, je někdy 
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problém.   Práce mě baví, nevadí mi, ţe jí je hodně, ale mrzí mě, kdyţ jsou lidé 

nespokojení. Potěší mě, kdyţ to pěkně běţí.  Neměnila bych, i kdyţ je to práce velmi 

náročná, ale člověk má radost, kdyţ se něco povede.   Tady na ambulanci je také výhoda, 

ţe sem chodí vlastně zdravé děti, přivodí si úraz, coţ se spraví, nebo po interní operaci, to 

se chyba také napraví, takţe to také nemohu posoudit, protoţe tady nejsou dlouhodobě 

nemocní, takţe je z toho víceméně radost.  A radu nastupujícím sestrám? Úsměv udělá o 

mnoho víc neţ naštvání. Já chodím do práce ráda.  

 

 

Rozhovor č. 8 

Co Vás vedlo ke studiu zdravotní školy, jaké byly tenkrát podmínky přijetí? 

Ke studiu na zdravotní škole mě vedly podmínky v rodině. Rodiče oba pracovali ve 

zdravotnictví a tak jsem si ani neuměla představit, ţe bych dělala něco jiného neţ 

v nemocnici. Myslela jsem, ţe bych na to, abych studovala  gymnasium neměla, takţe jsem 

šla na zdravotní školu s tím, ţe aţ dostuduji zdravotní školu tak se pak uvidí, co bude dál. 

A přijímací zkoušky, byly tenkrát všude stejné, a uţ ani nevím, co tam bylo, čeština, 

matematika. Uţ je to strašně dávno.  

Popište, jak probíhalo studium? Jak jste toto období prožívala? Jak se měnil Váš 

pohled na profesi sestry během studia? Jak nyní - s odstupem času - hodnotíte toto 

období (co nyní oceňujete, co Vám dodnes vadí?). Jak se nyní - s odstupem času 

díváte na sebe samu jako žákyni a jak se díváte na Vaši třídu? 

Studium na zdravotní škole probíhalo v pohodě, měly jsme docela dobrý kolektiv 

ve třídě. Rády jsme chodily na praxi, kdy jsme obcházely různá oddělení nemocnice a 

seznamovaly jsme se s realitou, která ve zdravotnictví je. Všude se k nám chovali moc 

hezky, brali nás skoro jako partnery, nesetkaly jsme se, ţe by se k nám chovali způsobem,  

já jsem něco víc a vy jste jenom ţákyně.  Opravdu hezký přístup.  A pohled na profesi 

sestry, která je stále krásná, ale dříve si myslím, to bylo více o práci s lidmi ta hezká práce 

a dnes se z toho dělá věda, vyplňuje se plno papírů a vytrácí se z toho člověk jako takový.  
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Jak byste charakterizovala přechod ze školy do praxe? Za prvé v rámci školní praxe 

a za druhé v rámci nástupu do zaměstnání „střetnutí se skutečným životem“. Co Vám 

utkvělo v paměti dobrého a co špatného? 

Přechod ze školy do praxe? Já jsem nastoupila ještě s kamarádkou na oddělení, kde 

byla krize zdravotních sester, jedna sestra slouţila denní dvanáctky, druhá slouţila noční 

dvanáctky, takţe jsme naskočily jako ţákyně do plného provozu, nebyl čas na zkušební 

dobu, na zapracování. Po třech dnech jsem měla první noční, bála jsem se, bylo to trochu 

takové strašidelné, oddělení bylo v přízemí, takové tmavé. To bylo nepříjemné. Ale díky 

tomu, ţe jsme takhle vpadly naplno do praxe, nebyl přechod ze školy ţádný problém. 

Nastoupila jste do zaměstnání dle své volby nebo tam, kde bylo místo? Co bylo tehdy 

pro Vás rozhodující? 

Původně jsem chtěla nastoupit na psychiatrii, protoţe ve škole jsme měli pana 

doktora na psychiatrii, který uměl o tomto oboru velice dobře mluvit.   Ale musela bych 

dojíţdět. A tak jsem nakonec hledala místo blíţ svého bydliště.  Tady bylo volné místo, 

bylo to, i co se mi líbilo, čelistní chirurgie byl zajímavý obor, a tak to tak vyplynulo.  

Jak byste srovnala možnosti pomaturitního vzdělávání v minulosti a dnes? Vyhovuje 

Vám dnešní systém celoživotního vzdělávání nebo máte nějaké výhrady?  

Jaký byl systém pomaturitního vzdělání, nato nemám srovnání. Já jsem dělala 

atestaci z práce sestry na operačním sále, ale to bylo před dvaceti - dvacetipěti lety.  A jaké 

moţnosti jsou teď? Zařazování do těch kurzů nebo do pomaturitního studia nevím, nemohu 

odpovědět. Trend celoţivotního vzdělávání, myslím není nastaven šťastně - sbírání kreditů. 

Nenastavíte sestru na to, aby se vzdělávala, kdyţ sama nechce, takţe si sedne na 

přednášku, myslí si na svoje a vůbec se jí to nedotkne. A naopak bude-li chtít se vzdělávat, 

bude si sama aktivně vyhledávat věci, které ji zajímají, i kdyţ ţádný systém kreditů 

nebude. Myslím si, ţe tento systém celoţivotního vzdělávání je k ničemu.  

Pokud byste se měla pro toto povolání rozhodnout dnes, po všech těch zkušenostech, 

volila byste stejně? Uveďte své argumenty. Kdybyste měla dát „radu do života“ 

začínající zdravotní sestře, co byste jí po všech těch zkušenostech řekla?  

Určitě bych volila stejně. I kdyţ jsem po patnácti letech zkusila úplně jinou práci, 

byla jsem ráda, ţe jsem se vrátila, ţe jsem se mohla vrátit, ţe toto povolání mám a 
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neměnila bych.  A co říct budoucím sestrám?  Hlavně mít kladný vztah k lidem, to je úplně 

základní pro toto hezké povolání.   

 

  


