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Abstrakt 
 

Bakalářská práce prezentuje vybrané části etických kodexů, především Etický 

kodex zdravotnického pracovníka nelékařských oborů a Etický kodex Práva pacientů a 

sleduje jejich naplňování v praxi. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a 

empirické. 

V teoretické části práce jsou objasněny základní pojmy z oblasti etiky, 

problematika ošetřovatelské etiky, vybrané etické kodexy a v závěrečné podkapitole je 

uveden přehled dříve realizovaných studií na podobné téma. 

V empirické části práce jsou pomocí dotazníkové metody zjišťovány názory 

studentů týkající se vybraných částí etických kodexů a jejich dodrţování všeobecnými 

sestrami v praxi. Zmíněné dokumenty byly podkladem k tvorbě dotazníku slouţícímu 

k průzkumnému šetření. Zjištěná data jsou zpracována pomocí tabulek a grafů. 

Cílem bakalářské práce je prezentovat relevantní poznatky týkající se vybraných 

etických kodexů ve zdravotnictví a zároveň zjistit, do jaké míry jsou vybrané body výše 

uvedených kodexů naplňovány v praxi všeobecnými sestrami z pohledu studentů. 

Záměrem práce je současně přispět k informovanosti týkající se vybraných dokumentů a 

upozornit na nezbytnost výuky etiky na lékařských a zdravotnických fakultách. 

Výsledky práce prokazují různou míru dodrţování vybraných bodů zmíněných 

dokumentů.  

 

Abstract 

Bachelor work is focused on meeting selected codes of ethics, especially on code 

of ethics reffering to medical staff and on Patients‘ Rights, in practice. This work is 

devided into two parts, theoretical and empirical. 

In the theoretical part of this work are clarified basic concepts from ethical field, 

nursing ethics issues, selected codes of ethics. In conclusion are mentioned previosly 

realised thesis studying similar topic. 

The empirical part of this work detects, how students perceive respecting 

selected parts of codes of ethics by nurses in practice using questionnaire method. 

Mentioned documents were used to create the questionnaire, which is used in 

exploratory investigation. Recorded data are presented by tables and graphs. 

The objective of the Bachelor work is to present relevant knowledge concerning 

the selected codes of ethics in health care and at the same time to determine to what 



 

 

extent are selected points of above codes meeting in practice by nurses from the 

perspective of students. The intention of the bachelor work is to contribute to the 

awareness on selected codes of ethics and highlight necessity of teaching ethics on 

medical faculties. 

The results of the work demonstrate different levels of compliance with selected 

points of mentioned documents. 

 

Klíčová slova 

etika, ošetřovatelská etika, etické kodexy, Etický kodex sester, Práva pacientů 

 

Keywords 

ethics, nursing ethics, codes of ethics, Code of ethics for nurses, Patients rights 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně pod vedením PhDr. Marie 

Hlaváčové, uvedla všechny pouţité literární a odborné zdroje a dodrţovala zásady 

vědecké etiky. Dále prohlašuji, ţe stejná práce nebyla pouţita k získání jiného nebo 

stejného akademického titulu. 

 

V Praze 9. 3. 2011  Petra Guznarová  

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování  

Děkuji PhDr. Marii Hlaváčové za odborné vedení, cenné rady, podněty a připomínky 

při zpracování mé bakalářské práce. Poděkování téţ patří Mgr. Romaně Kuboňové 

za jazykovou recenzi. Dále děkuji také všem respondentům, kteří mi pomohli při 

realizaci průzkumného šetření. 



Bakalářská práce                                                                          Naplňování vybraných etických kodexů  

                                                                                      ve zdravotnické praxi očima studentů 

 

 

Obsah 

1. ÚVOD .................................................................................................................................................... 11 

1.1 CÍLE PRÁCE .................................................................................................................................. 13 

2. TEORETICKÁ ČÁST ......................................................................................................................... 14 

2.1 ETIKA ............................................................................................................................................... 14 

2.1.1 Základní pojmy související s etikou ........................................................................................ 14 

2.1.2 Základní etické teorie .............................................................................................................. 15 

2.1.3 Etika a právo ............................................................................................................................ 16 

2.2 ETIKA V OŠETŘOVATELSTVÍ ............................................................................................................. 18 

2.2.1 Vývoj etiky v ošetřovatelství ................................................................................................... 18 

2.2.2 Etické principy v ošetřovatelství ............................................................................................. 20 

2.2.3 Etika v ošetřování nemocných ................................................................................................. 20 

2.3. ETICKÝ KODEX ................................................................................................................................ 22 

2.3.1 Význam etických kodexů ve zdravotnictví .............................................................................. 22 

2.3.2 Etický kodex všeobecných sester ............................................................................................ 23 

   2.3.2.1 Cíle etických kodexů v ošetřovatelství .............................................................................. 24 

2.3.3 Práva pacientů ......................................................................................................................... 24 

   2.3.3.1 Charta práv hospitalizovaných dětí ................................................................................... 25 

2.4 PŘEHLED DŘÍVE REALIZOVANÝCH STUDIÍ ........................................................................................ 27 

3. EMPIRICKÁ ČÁST ............................................................................................................................ 29 

3.1 CÍLE A PRACOVNÍ HYPOTÉZY ........................................................................................................... 29 

3.2 METODIKA ....................................................................................................................................... 30 

3.3 ORGANIZACE PRŮZKUMNÉHO ŠETŘENÍ ............................................................................................ 32 

3.4 CHARAKTERISTIKA A POPIS ZKOUMANÉHO VZORKU ........................................................................ 33 

3.5 VÝSLEDKY VLASTNÍ PRÁCE .............................................................................................................. 34 

3.6 DISKUSE ........................................................................................................................................... 70 

4. ZÁVĚR ................................................................................................................................................. 75 

REFERENČNÍ SEZNAM ....................................................................................................................... 77 

SEZNAM OBRÁZKŮ ............................................................................................................................. 81 

SEZNAM TABULEK .............................................................................................................................. 82 

SEZNAM PŘÍLOH .................................................................................................................................. 83 

 

 

 



Bakalářská práce  Naplňování vybraných etických kodexů  

  ve zdravotnické praxi očima studentů 

 

 

SEZNAM ZKRATEK 
 

atd.  a tak dál 

č.  číslo 

ICN  International Council of Nurses 

mj.  mimo jiné 

MZČR  Ministerstvo zdravotnictví České republiky 

n  absolutní četnost 

např.  například 

OBR.  obrázek 

PP  Práva pacientů 

s.  strana 

SZŠ  střední zdravotnická škola 

TAB.  tabulka 

tj.  to je, to jest 

tzv.  tak zvané 

tzn.  to znamená 

ZPNO  zdravotnický pracovník nelékařských oborů 

UK 2. LF Univerzita Karlova 2. lékařská fakulta 

 

 



Bakalářská práce  Naplňování vybraných etických kodexů  

  ve zdravotnické praxi očima studentů 

11 

1. ÚVOD 

Předkládaná bakalářská práce se zabývá vybranými etickými kodexy 

ve zdravotnictví a jejich naplňováním v praxi. Téma etických kodexů ve zdravotnické 

praxi je bezesporu tématem aktuálním a důleţitým. V dnešní době se stále častěji 

setkáváme s pojmem dehumanizace medicíny, kdy pacient přestává být člověkem, ale 

stává se anonymním případem s přidělenou diagnózou. Naše uspěchaná a 

přetechnizovaná doba pacientovi poskytuje vysoce odbornou péči, ale na vlídnost 

lidského slova se mnohdy zapomíná. Vytrácí se lidský a laskavý přístup, který obzvláště 

nemocný člověk potřebuje. Etické kodexy týkající se zdravotnictví mohou být a jsou 

důleţitým vodítkem k etickému přístupu nejenom k pacientům, ale i k našim kolegům a 

ostatním spoluobčanům. 

Etické kodexy se ve zdravotnictví vztahují na konkrétní profese, jakými jsou 

všeobecné sestry, lékaři, fyzioterapeuti a další. Jsou to stěţejní dokumenty, které by 

všichni příslušníci zmíněných profesí měli nejenom znát, ale hlavně dodrţovat. Kodexy 

by neměly být pouhým formálním ustanovením, nepopulárním textem, který najdeme 

na nemocniční nástěnce, ale měly by být zásadním nástrojem pro všechny zdravotníky 

slouţící k zachování etického pojetí péče o nemocné. Kodexy jsou a budou inspirací pro 

všechny, kteří budou ochotní se nad jejich obsahem zamyslet. 

Struktura bakalářské práce sleduje dvě tradiční linie, a to linii teoretickou a 

empirickou. Téma etiky a etických kodexů ve zdravotnictví je velmi rozsáhlé, proto 

jsem se v teoretické části této práce soustředila především na vysvětlení základních 

pojmů souvisejících s tématem bakalářské práce. Za důleţité jsem povaţovala objasnit 

pojem ošetřovatelská etika, protoţe celá práce mapuje, jakým způsobem jsou etické 

kodexy ve zdravotnictví naplňovány v praxi všeobecnými sestrami. Teoretická část 

nejprve objasňuje etický kodex obecně a poté konkrétně vysvětluje význam etických 

kodexů ve zdravotnictví. V neposlední řadě je popsán Etický kodex sester, včetně 

Etického kodexu zdravotnického pracovníka nelékařských oborů a Etický kodex Práva 

pacientů. 

Empirická část bakalářské práce je zaměřena na analýzu a prezentaci dat, která 

byla získána prostřednictvím průzkumného šetření, realizovaného pomocí dotazníkové 

metody. Šetření se zúčastnili studenti 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. 

Motivem ke zpracování práce bylo zjistit, jakým způsobem studenti vnímají 

naplňování vybraných částí etických kodexů ve zdravotnické praxi všeobecnými 
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sestrami. Kaţdý student se během odborné praxe v nemocnicích setkává s rozličným 

přístupem sester k pacientům. Bohuţel i já sama jsem byla mnohdy svědkem neetického 

chování sester k nemocným, a právě proto jsem chtěla zjistit, jaké jsou zkušenosti 

ostatních studentů. 

 Bakalářská práce by v konečném výsledku mohla přispět k větší informovanosti 

v oblasti vybraných etických kodexů, především Etického kodexu zdravotnického 

pracovníka nelékařských oborů a Etického kodexu Práva pacientů. Záměrem práce je 

současně zdůraznit nezbytnost výuky etiky na lékařských a zdravotnických fakultách. 

S výsledky práce bych ráda seznámila širší odbornou veřejnost. 
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1.1 Cíle práce 

Záměrem předkládané bakalářské práce je prezentovat relevantní poznatky 

týkající se vybraných etických kodexů ve zdravotnictví a zároveň stanovit, zda jsou 

etické kodexy, tj. Etický kodex zdravotnického pracovníka nelékařských oborů a Etický 

kodex Práva pacientů, naplňovány v praxi. K naplnění tohoto záměru byly stanoveny 

následující cíle práce. 

Prvním cílem bakalářské práce je zjistit, zda jsou vybrané části Etického kodexu 

zdravotnického pracovníka nelékařských oborů naplňovány všeobecnými sestrami 

v praxi očima studentů. 

Druhým cílem práce je zjistit, zda jsou vybrané části Etického kodexu Práva 

pacientů respektovány sestrami z pohledu studentů. 

 

 V souvislosti se shora vymezenými cíli byly stanoveny následující pracovní 

hypotézy:  

 

Hypotéza 1: Předpokládám, ţe většina studentů nebyla přítomna rasové diskriminaci 

pacientů ze strany sester. 

 

Hypotéza 2: Předpokládám, ţe většina studentů byla přítomna familiárního oslovení 

pacientů ze strany sester. 

 

Hypotéza 3: Očekávám, ţe podle názorů studentů sestry dostatečně informují pacienty 

o jejich právech. 

  

Hypotéza 4: Předpokládám, ţe většina studentů bude znát nejméně dva názvy etických 

kodexů. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

V úvodu teoretické části práce jsou objasněny základní pojmy související 

s etikou, jsou zmíněny základní etické teorie a v neposlední řadě vztah etiky a práva. 

Současně teoretická část pojednává o oblasti etiky v ošetřovatelství a o vybraných 

etických kodexech. Závěrečná podkapitola je zaměřena na přehled dosavadních 

realizovaných studií v dané oblasti. 

2.1 Etika 

Etika je definována jako věda o mravnosti. V minulosti byla etika známá pod 

pojmy dobrověda, praktická filozofie, nebo téţ mravověda. Etika určuje, co je mravné a 

nemravné, kdy se platné názory mravné odlišují od názorů správných. Zkoumá 

zákonitosti mravního chování nejen jednotlivců, ale také společnosti. (Haškovcová, 

2002) 

Haškovcová (2000) dále uvádí, ţe: „tradičním obsahem této disciplíny je 

posuzování dobra a zla, a následně také pravdy a lži, spravedlnosti a nespravedlnosti 

atd.“ (Haškovcová 2000, s. 8) 

Úkolem etiky podle Buţgové (2008): „…není jen stanovovat mravní povinnosti 

nebo přikázání, ale především nalézat pro člověka platná kritéria, podle kterých by 

mohl spolehlivě rozlišit dobré od zlého a stanovit, co je tou nejvyšší hodnotou, k níž by 

mělo jeho jednání směřovat. Konat dobro a vyhýbat se zlu, je primum principium celé 

etiky.“ (Buţgová, 2008, s. 9) 

Etika se řadí k základním filozofickým disciplínám a za její vznik se připisuje 

zásluha řeckému mysliteli Sokratovi, i kdyţ první zmínky najdeme jiţ v Etice 

Nikomachově od Aristotela. (Ivanová, 2005) 

Vácha (2008) dodává, ţe: „etika je podle Aristotela uměním žít. Pokud si 

představíme svůj život jako velké bílé plátno, každé naše slovo a každý náš skutek je tah 

štětcem. Smyslem etiky pak je, aby byl výsledný obraz krásný.“ (Vácha, 2008, s. 9) 

2.1.1 Základní pojmy související s etikou 

Mezi nejzákladnější pojmy, které souvisejí s etikou, řadíme následující: morálka, 

bioetika, lékařská etika, zdravotnická etika, etika v ošetřovatelství a deontologie. 

Pojem morálka je definován jako souhrn zvyků a norem, které představují 

pravidla lidského jednání. Morálka spočívá ve vnitřní sankci kaţdého jedince. Hodnotí, 
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zda je naše jednání v rozporu s morálními záměry a zájmy ostatních lidí. Za základ 

morálky se povaţuje víra v závaznost mravních norem. (Jankovský, 2003) 

 Kutnohorská dodává, ţe: „morálka v ošetřovatelství je to, co se dotýká dobra a 

prospěchu nebo škody a ublížení nemocnému. Všechny ošetřovatelské úkony mají 

morální dopad. Morálka jsou reálné mravní vztahy lidí, jsou to vztahy mezi jednotlivci, 

mezi jednotlivcem a skupinou a také vztahy k sobě samému.“ (Kutnohorská 2007, s. 12) 

Pojem bioetika v obecném významu řeší etickou problematiku veškerého ţivota 

na zemi. Bioetika se podle Dolisty (2004) snaţí: „…nacházet odpovědi na morální 

otázky, které vyplývají z pokroku vědy v biologii a medicíně.“(Dolista, 2004, s. 212) 

V uţším slova smyslu bioetika zkoumá etické problémy související s výkonem lékařské 

praxe a s lékařským výzkumem. Bioetika je nadřazena pojmu lékařská etika. 

(Haškovcová, 2002) 

Lékařská etika se zabývá etikou v lékařství. Kořenek (2005) dodává, ţe: 

„lékařská etika je tedy informačním zdrojem a především mravním skeletem medicíny, 

protože jejím úkolem není nic menšího než přispívat k udržování důstojnosti lidského 

života a k záchraně života vůbec.“ (Kořenek, 2005, s. 91)  

Zdravotnická etika se zabývá etikou ve zdravotnictví, tj. etikou zdravotnických 

systémů. Zdravotnická etika zahrnuje také etiku v ošetřovatelství, která se zaměřuje 

na činnosti sesterské péče. Zároveň se s pojmy lékařská a zdravotnická etika pojí pojem 

deontologie, coţ je nauka o povinnostech. Mluvíme-li o lékařské etice, jedná se v této 

souvislosti o nauce o povinnostech lékaře, na rozdíl od zdravotnické etiky, kde se jedná 

o nauku o povinnostech zdravotníků. Tyto povinnosti jsou shrnuty 

v tzv. deontologických kodexech, např. v Hippokratově přísaze. (Buţgová, 2008) 

2.1.2 Základní etické teorie 

V etice byly samozřejmě jako v jiných vědních disciplínách zformulovány různé 

etické teorie, které se zprvu jeví odlišně, protoţe vycházejí z mnohých filozofických 

směrů. Na druhou stranu všechny jsou nástroji, které nás vedou k tomu, abychom ţili 

dobře svůj ţivot. Kaţdá z těchto teorií vzájemně odráţí etiku společnosti. (Loewy, 

1989) 

Munzarová zařadila mezi základní etické teorie konsekvencialismus, 

deontologismus, etiku práv a intuicionismus. Teorie konsekvencialismu zvaţuje 

následky různých východisek a za etické povaţuje východisko, které povede k většímu 

dobru pro co největší počet lidí. Rizikem této teorie je fakt, ţe můţe být 
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upřednostňováno blaho společnosti před významem pro konkrétního člověka. 

(Munzarová, 2005) 

Další uváděnou teorií je deontologismus, který dle Ivanové (2005): „spočívá 

v tom, že jsou specifikovány určité závazky, povinnosti a odpovědnost člověka (např. 

biblickým desaterem), a člověk jedná mravně tehdy, pokud tyto závazky plní.“ (Ivanová, 

2005, s. 57) 

Jako další uváděnou teorií je etika práv. Tato teorie v prvé řadě určí práva 

či morální nároky jednotlivců a poté stanoví hierarchii daných práv. Výhodou etiky práv 

je respekt k důleţitosti mravních nároků jednotlivce. Zmíněná teorie ovšem nestanoví, 

jakým způsobem postupovat při vzájemném konfliktu práv, kdy se práva jednotlivců 

střetnou. (Munzarová, 2005) 

Poslední uváděnou teorií je intuicionismus. Tato teorie, na rozdíl od ostatních, 

klade velký důraz na intuici člověka. Podle této teorie kaţdý člověk ví, co má dělat, aby 

jednal správně, nedrţí se ţádných přesně definovaných práv. Rizikem této teorie není 

přesvědčení samotného jedince, ţe jeho jednání je správné, riziko tkví v tom, ţe jedinec 

musí najít způsob, kterým by přesvědčil své okolí o tom, ţe právě toto jeho východisko 

je to pravé a správné. (Munzarová, 2005) 

2.1.3 Etika a právo 

Právo i etika se vyvinuly původně z jednotné vědy, filosofie. Právo a etika jsou 

dvě rozdílné kategorie, které jsou nezastupitelné pro fungování společnosti. 

(Matochová&Lajkep, 2005) 

Právo představuje souhrn závazných předpisů vydávaných a sankcionovaných 

státní mocí, která reguluje ţivot jednotlivců i společnosti v rozsáhlém komplexu 

vzájemných vztahů a vazeb. (Glasa et al., 1998) 

Dle Haškovcové (1996): „Etika vždy předbíhá právo a právo lze chápat jako 

minimum morálky“. (Haškovcová, 1996, s. 15) 

Lze říci, ţe v ideálním případě se etická norma shoduje s normou právní. Právo 

je neosobní, zaručuje minimální standardy vynutitelné prostřednictvím sankcí a trestů. 

Etika je mnohem osobnější a závislá na svědomí člověka (Kutnohorská, 2007) 

Ivanová (2005) dodává, ţe „zákon a etika se ovšem mohou navzájem posilovat. 

Zákon chrání proti nespravedlnosti a zajišťuje práva, zatímco etika vyžaduje, abychom 
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jednali podle zásad, které často přesahují povinnosti dané zákonem.“ (Ivanová, 2005, 

s. 64) 
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2.2 Etika v ošetřovatelství 

Pacovský (2008) uvádí, ţe: „ošetřovatelství je nepostradatelnou součástí 

medicíny, samostatným oborem s charakteristickými rysy a nemůže být nahrazeno ničím 

a nikým. Není to spoutaná profese, kterou úkolují jiní.“ (Pacovský, 2008, s. 20) 

Etika v ošetřovatelství je specificky zaměřena na činnosti profesionální sesterské 

péče. Zabývá se ţádoucím a neţádoucím chováním a jednáním sester. Věnuje se také 

příčinám, které k němu vedou. (Buţgová, 2008) 

 Předmětem ošetřovatelské etiky jsou morální problémy ošetřovatelské praxe, tj. 

vztahy a postoje sestry k pacientovi, projevující se etickým chováním a verbální 

i neverbální komunikací. Dále je to kolegiální vztah mezi sestrami, ale také vztah sester 

k lékařům a jiným spolupracovníkům. (Fišerová, 1996) 

 Mezi úkoly ošetřovatelské etiky řadíme zkoumání kvality vztahů a postojů mezi 

sestrou a pacientem a vytyčení ţádoucích mezilidských vztahů. Dále pak stanovování 

mravní normy profese, studování interpersonálních vztahů na pracovišti a formulování, 

co je správné a ţádoucí. Dalším úkolem je analyzování eticky komplikovaných situací. 

(Fišerová, 1996) 

 Mezi cíle ošetřovatelské etiky zahrnujeme především humanizaci lidských 

vztahů, a to zejména mezi nemocným a sestrou. Za důleţité se povaţuje porozumění 

člověku, pochopení obtíţnosti jeho situace a podle zjištěných skutečností nalézt způsob, 

jak mu pomoci. Cílem je tedy úsilí o uspokojení terapeutických, psychických, 

kulturních, sociálních, duchovních a jiných potřeb v péči o nemocného. (Fišerová, 

1996) 

 Heřmánková, Němcová (2010) dodávají, ţe „ošetřovatelská etika je nezbytná při 

ošetřování nemocných a patří k ní trpělivost, svědomitost a poctivost. Je to poslání, 

které je úzce spjato s ošetřovatelstvím. Současné ošetřovatelství je založené na etických 

hodnotách, které vznikaly historickým vývojem ošetřovatelství.“ 

(Heřmánková&Němcová, 2010, s. 20) 

2.2.1 Vývoj etiky v ošetřovatelství 

 Etiku v ošetřovatelství ovlivnilo v průběhu staletí mnoho českých, ale také 

zahraničních osobností. Nejvýraznější zahraniční osobností byla bezesporu Florence 

Nightingalová, která formulovala etické zásady ošetřovatelky v přístupu k pacientům. 



Bakalářská práce  Naplňování vybraných etických kodexů  

  ve zdravotnické praxi očima studentů 

19 

V roce 1860 publikovala knihu Notes on Nursing, kde ošetřovatelky nabádá k tomu, aby 

byly vţdy spolehlivé, svědomité, střídmé a počestné. (Kutnohorská, 2007) 

Haškovcová (2000) k tomuto tématu uvádí citaci z textu s názvem Řád a návod 

pro diakonky (ošetřovatelky chudých a nemocných) a začátečnice (v roli řádových 

sester) z roku 1908, který osvětluje pravidla chování diakonek takto: „Ve svém chování 

k domácím, příbuzným a jiným známým má diakonka osvědčovati moudrou, skromnou 

přívětivostí zdobenou zdrženlivost. Ať se cele věnuje nemocnému a nepouští se 

do světských řečí aneb do hádek ve věcech duchovních. …Vše, co v domě uvidí a uslyší, 

nechť je to, jako by toho neviděla a neslyšela, tak aby skrze ni nepovstalo žádné 

pohoršení“. (Haškovcová, 2000, s. 26) 

V českých zemích byla etice věnována značná pozornost v období první 

republiky, kdy byla v roce 1920 vydána Učebnice zdravotnictví a mravouky 

od Alexandra Baťka. V prvním díle, nazvaném Sebevýchova, autor popisuje povinnosti 

k bliţním, ale zmiňuje se také o povinnostech k vyšším celkům, tj. vlasti, lidstvu, a dále 

pojednává o vztahu člověka k Bohu. (Buţgová, 2008) 

Další výjimečnou knihou je Etika v ošetřovatelství od Estrid Rodheové 

ze Švédska. V knize se dočteme, ţe ošetřovatelství je krásné, ale zároveň těţké 

povolání, jehoţ hlavním smyslem je povzbuzovat a těšit nemocného. Rodheová čtenáře 

v knize vyzývá, aby začátečnicím nebyly zatajovány „stíny tohoto povolání“. Klade 

důraz na nesobeckou chuť pomáhat, solidaritu k nemocným, obětavost, odpovědnost, 

potřebu mlčenlivosti, spořivost a kázeň. (Buţgová, 2008) 

Další publikaci s názvem Ošetřovatelská etika, která vyšla roku 1946, napsal 

František Slabihoudek. Autor se zamýšlí hlavně nad tématy výběru povolání, smyslu 

ţivota, ţenské otázky, ale také nad posláním sestry, jejími povinnostmi a sluţbou 

nemocnému. (Buţgová, 2008) 

Výraznou osobností zabývající se etikou českých ošetřovatelek byla také Alice 

Masaryková, která usilovala o vysoký morální kredit tehdy československých sester – 

ošetřovatelek. (Kutnohorská, 2007) 

V současné době se o etice v ošetřovatelství můţeme dočíst v knihách a 

manuálcích Heleny Haškovcové, která má bohaté zkušenosti s etickou problematikou. 

Její publikace jsou velkou studnicí informací a bohatstvím poznání, a to nejenom pro 

obor ošetřovatelství. (Ivanová, 2005) 
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2.2.2 Etické principy v ošetřovatelství 

 K základním etickým principům zahrnujeme především konání dobra, vyhýbání 

se zlu, podporování spravedlnosti, respektování autonomie, pravdomluvnost, 

dodrţování slibů a vyhýbání se zabíjení. Těmto principům jsou často přiřazována 

jména, respektive to jsou principy spravedlnosti, beneficence, nonmaleficence, 

autonomie, veracity a věrnosti. Vyhýbání se zabíjení je často bráno jako princip 

posvátnosti ţivota. Některé etické teorie tvrdí, ţe existuje více etických principů, neţ 

oněch sedm výše jmenovaných. Někteří teoretici navrhují, aby princip beneficence byl 

jediným etickým principem. (Veatch&Fry, 1987) 

Kutnohorská zařadila k základním etickým principům v ošetřovatelství 

autonomii, důvěryhodnost, spravedlnost, veracitu a beneficenci. Etický princip 

autonomie poukazuje na to, ţe kaţdý jedinec by měl mít právo se chovat a jednat dle 

svých etických zásad a přesvědčení. Dalším etickým principem v ošetřovatelství je 

důvěryhodnost, která se vyznačuje věrností ke svým závazkům a k jejich dodrţování. 

Etický princip spravedlnosti, vyţaduje rovné jednání s lidmi. A veracita, tj. 

pravdomluvnost je závazek říkat lidem pravdu a neobelhávat je. Pravdomluvnost je 

něco, čím jsme jiným povinováni. (Kutnohorská, 2007) 

Princip beneficence, tj. dobřečinění dle Ivanové (2005): „…představuje pozitivní 

dimenzi neškodění, předcházet poškození, odstraňovat je, a současně podporovat dobro. 

Všechno co děláme, děláme pro dobro nemocného, naše činnost musí být vedena 

snahou prospět nemocnému.“ (Ivanová, 2005, s. 52)  

2.2.3 Etika v ošetřování nemocných 

 Veškerá ošetřovatelská péče je etická péče, dokonce i to, jakým způsobem 

pacientovi popřejeme dobré ráno, je podstatné. A pro pacienty je důleţité, jak je o ně 

pečováno. (Tschudin, 2003) 

  Během ošetřovatelské péče je jedním z nejdůleţitějších etických poţadavků 

zachování úcty a respektování lidské důstojnosti nemocného. Je důleţité brát v úvahu 

pacientovy zájmy, nechovat se k němu lhostejně, a uvědomit si, ţe před námi leţí 

skutečný člověk. Dále je nutné respektovat autonomii pacienta, respektovat jeho názor, 

uspokojovat jeho potřeby. Respekt a úctu k nemocnému lze projevit také komunikací 

s ním. Najít si čas a aktivně naslouchat. Nezapomenout na slovíčka prosím a děkuji. 

Za nepřípustné se povaţuje oslovování pacienta familiárním způsobem, tj. babi, dědo, 
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zlato. Za nevhodné se povaţuje zesměšňování a poniţující výroky. Je důleţité si 

uvědomit, ţe i při komunikaci s kolegy je třeba mít na paměti důstojnost pacienta a 

výroky typu ten žlučník na pětce nikdy nevyslovit. Ošetřovatelská péče bez patřičné 

komunikace značí nezájem zdravotníka. (Buţgová, 2008) 

Za závaţný etický prohřešek sestry Goldmann, Cichá (2004) povaţují: „… její 

diferencovaný přístup k nemocným. Může to být např. hostilita vůči nemocným – 

cizincům, nepřístojné chování vůči nemocným homosexuální orientace, nebo naopak 

protekční chování vůči nemocným stejné národnosti či stejného náboženského vyznání, 

jaké má sestra.“ (Goldmann&Cichá, 2004, s. 112)  

Velkou chybou je i nerespektování holistického pojetí člověka, kdy sestra často 

zapomíná, ţe ošetřuje nemocného s psychickými, sociálními a duchovními potřebami a 

tudíţ nepřistupuje k pacientovi celostně. Sestra by se měla zajímat o to, ţe se pacient 

bojí, ţe má strach ze smrti, odloučení od rodiny atp. Zásadním etickým závazkem pro 

sestry je tedy aktivní ošetřovatelská péče, tj. aktivní vyhledávání potřeb nemocného a 

jejich uspokojování tím nejvhodnějším způsobem. (Buţgová, 2008) 
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2.3 Etický kodex 

 Etický kodex je formální ustanovení, které vyjadřuje ideály a hodnoty určité 

skupiny. Je to soubor etických zásad, které jsou sdíleny všemi členy dané skupiny. 

Odráţejí jejich morální cítění v průběhu času, a také slouţí jako standard pro jejich 

profesní činnost. (Kozier et. al., 2008) 

 K základním etickým kodexům řadíme Desatero (viz příloha A) a Hippokratovu 

přísahu (viz příloha B). Desatero boţích přikázání najdeme v teologické literatuře pod 

pojmem Dekalog. Bez ohledu na naše náboţenské vyznání je Desatero důleţitým 

kodexem, který ovlivnil a stále ovlivňuje společenské i kulturní klima celé Evropy. 

Hippokratova přísaha vymezuje povinnosti lékařů vůči pacientům, kolegům a 

veřejnosti. Přísaha byla původně napsána řecky ne samotným Hippokratem, ale jeho 

ţáky, kteří jsou označováni jako hippokratovští lékaři. (Haškovcová, 2001) 

 Etické kodexy hrají důleţitou roli ve vztahu mezi profesními skupinami a 

společností. Vytváření těchto kodexů je povaţováno za součást profesionalizace. Etické 

kodexy hrají důleţitou roli ve vzájemných vztazích různých profesních skupin. (Lemon, 

1996) 

Richards (2004) dodává ţe, etický kodex: „…udává směr a formu orgánům, pro 

které byl vytvořen. Etické kodexy se staly základem mnoha důležitých směrnic a slouží 

jako vzor, podle kterého se posuzuje správnost počínání zdravotnických pracovníků. 

Proto je důležité tyto kodexy znát a obracet se k nim při diskusích o jednotlivých 

případech jak na odděleních, tak v učebnách.“ (Richards, 2004, s. 24) 

2.3.1 Význam etických kodexů ve zdravotnictví 

 Etické kodexy ve zdravotnictví vytvářejí standardy, jsou základnou pro profesní 

profilaci, poskytují pomoc veřejnosti při porozumění profesionálnímu jednání 

zdravotníků, jsou základnou pro regulaci vztahů mezi ošetřujícím a pacientem, 

společností a profesí. (Kozier et. al., 2008) 

 Etické kodexy řadíme do aplikované etiky. Ta by měla být běţnou součástí 

odborné kvalifikace a ovlivňovat správné jednání zdravotníků. Také poskytuje základní 

rámec, podle něhoţ by zdravotníci měli činit svá vlastní etická rozhodnutí.
 

(Kutnohorská, 2007) 

 Etický kodex můţe být velmi uţitečný při hodnocení chování sester jak v rámci 

profesní skupiny, tak při jejich kontaktu s okolím. Jeho normy mohou být dokladem 
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k diskusi např. o tom, do jaké míry tyto normy zlepšují respektování lidské důstojnosti 

ve zdravotnictví i v ošetřovatelské péči. (Lemon, 1996) 

Orientovat se v důleţitých etických dokumentech bezpodmínečně patří 

k základnímu vzdělání a k etické výbavě všech sester. (Kutnohorská, 2007) 

2.3.2 Etický kodex všeobecných sester 

 Etické kodexy sester jsou velmi různorodé. Některé jsou stručné a globální, jiné 

zpracovávají různé specifické aspekty funkce sestry. První písemný dokument na toto 

téma je Slib, který napsala Florence Nightingalová v roce 1893. (Lemon, 1996) 

 V tomto Slibu se Nightingalová zavazuje před Bohem, ţe bude vést mravný 

ţivot a vykonávat své povinnosti věrně, a ţe se zdrţí všeho, co je zhoubné a špatné, a 

nepoţije ani nepodá vědomě špatný lék. Učiní vše, aby pozvedla úroveň svého 

povolání. Ponechá si pro sebe vše, co jí bylo s důvěrou svěřeno. Věrně se bude snaţit 

pomáhat lékařům při jejich práci a oddá se všem pacientům, kteří jí budou svěřeni 

do péče. (Grippando, 1989) 

Dle Kutnohorské (2007): „Kodex sester poskytuje základní rámec, podle něhož 

by sestry měly činit vlastní etická rozhodování. Přestože jednotlivé situace mohou svou 

povahou podmiňovat použití specifických morálních zásad, jsou základní filozofické 

hodnoty, nařízení a předpoklady v něm obsažené lehce přizpůsobitelné situacím 

vzniklým při praktickém poskytování péče.“ (Kutnohorská, 2007, s. 40) 

 Zásady chování sester vycházejí z principů přijatých Mezinárodní radou sester 

(ICN), která byla zaloţena roku 1899 a jejímţ sídlem pro Evropu je v současnosti 

Ţeneva. ICN jako největší mezinárodní organizace zdravotních sester a ošetřovatelek 

přijala svůj vlastní etický kodex. V roce 1985 byla v Tel Avivu za řádného člena přijata 

také Československá společnost sester za garance polské sesterské společnosti. 

Současná Česká asociace sester byla do ICN přijata roku 1994. (Haškovcová, 2002)  

ICN – kodex pro zdravotní sestry (viz příloha D) je pravidelně revidován, 

naposledy roku 2006. Tento kodex byl poprvé schválen roku 1953 a od té doby slouţí 

jako mezinárodní standard pro zdravotní sestry. Kodex objasňuje, ţe pro ošetřovatelské 

povolání by mělo být vlastní respektování lidských práv, zahrnující právo na ţivot, úctu 

a ošetřování s respektem. (www.icn.ch) 

 Haškovcová (2002) uvádí, ţe „Kodex sester nemůže být zázračným prostředkem, 

v jehož intencích je možné zabezpečit morální jednání sestry. To není v silách žádného 

kodexu. Mravního jednání lze dosáhnout pouze za předpokladu vnitřního chtění 
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jednajícího subjektu. Vnitřní zakotvení morálky, tento vnitřní hlas člověka, jeho 

svědomí, společně s láskou k lidem jsou skutečně jediným a opravdovým zdrojem 

morálky.“ (Haškovcová, 2002, s. 79)  

Ministerstvo zdravotnictví České republiky vydalo ve Věstníku částka 7/2004 

Etický kodex zdravotnického pracovníka nelékařských oborů (viz příloha B), který je 

závazný na národní úrovni. V úvodu se mimo jiné dočteme, ţe by zdravotnický 

pracovník měl při své práci zachovávat úctu k ţivotu, respektovat lidská práva a 

důstojnost kaţdého jednotlivce bez ohledu na věk, pohlaví, rasu, národnost, víru, 

politické přesvědčení a sociální postavení. Tento etický kodex je dále rozdělen na 

následující podkapitoly: zdravotnický pracovník a spoluobčané, zdravotnický pracovník 

a praxe, zdravotnický pracovník a společnost, zdravotnický pracovník a spolupracovníci 

a zdravotnický pracovník a profese. (www.mzcr.cz) 

2.3.2.1 Cíle etických kodexů v ošetřovatelství 

Cílem etických kodexů v ošetřovatelství je ukázat společnosti, ţe sestry chápou 

důvěru, které se jim dostává, a ţe přijímají odpovědnost, která z ní vyplývá. Dalším 

cílem je poskytnout směrnice profesionálních vztahů jako podklad pro eticky 

odpovědné skutky. Dále téţ popsat postavení sestry ve vztahu k pacientovi jako jeho 

zástupkyně a obhájkyně, k jiným pracovníkům jako kolegyně, k ošetřovatelské profesi 

jako loajální zaměstnankyně a ke společnosti jako zástupkyně zdravotnických sluţeb. A 

v neposlední řadě také poskytnout profesní skupině prostředek k sebekontrole. (Lemon, 

1996) 

2.3.3 Práva pacientů 

Práva pacientů jsou morálním kodexem. Dávají na vědomí, jaká přání pacienti 

mají, a jelikoţ tato přání ostatní vnímají jako opodstatněná, společně je povyšují na 

morální právo. (Haškovcová, 1996) 

Za jeden z prvních kodexů, týkajících se práv pacientů, je povaţován kodex, 

napsaný v tzv. ich-formě, který formuloval virginský farmakolog David Anderson. 

Zmíněný kodex byl prezentován poprvé v roce 1971 v Ústavu lékařských interakcí a 

komunikativních dovedností. (Doleţal&Doleţal, 2007)  

Haškovcová (2002) cituje z preambule Andersonova takto: „ Já pacient, chci být 

léčen jako jedinec. Nejsem číslo, nejsem kus papíru, nejsem zboží na prodej, nejsem 

někdo, s kým se smlouvá. Nejsem stroj na získávání náročných informací, ani ten, kdo se 
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řadí do soukolí naprogramovaných dat. Jsem opravdu žijící jedinec, obdařený pocity, 

obavami, tužbami, ale i zábranami. Neznám vás dobře a odmítám vaše úsilí proniknout 

do mého těla, do mé duševní rovnováhy a do mého soukromí, když jsem nemocen. Chci 

s vámi spolupracovat, ale jen do té míry, pokud já a mně podobní pacienti mohou 

očekávat z vašeho počínání prospěch.“ (Haškovcová, 2002, s. 97) 

Práva pacientů se odvíjejí od Všeobecné deklarace lidských práv přijaté Valným 

shromáţděním Spojených národů v roce 1948. V roce 1984 vznikla Evropská charta 

práv pacientů, přijatá jako rezoluce Evropským parlamentem. Zmíněná charta je 

vyjádřena ve čtrnácti bodech a mj. uvádí, ţe pacient má právo si stěţovat, má právo na 

bezpečnost, ale ţe má také právo na respektování svého času. (Hegyi, 2006) 

 Česká verze Práv pacientů (viz příloha H) byla zpracována na podkladě 

Vzorových práv pacientů uveřejněných v roce 1985 Americkým svazem občanských 

svobod. Při tvorbě kodexu byla respektována česká specifika a přihlédlo se také 

k mínění odborné veřejnosti. A dne 25. 2. 1992 byla vyhlášena definitivní verze práv 

pacientů. (Kořenek, 2002) 

 Dle Haškovcové (1996) jsou: „práva pacientů etickým kodexem, tzn., že jejich 

závaznost je mravní povahy. Důležité je vědět, že česká verze Práv pacientů není 

v rozporu s platnými zdravotnickými zákony České republiky a že vhodně doplňuje, 

někde i koresponduje s Etickým kodexem České lékařské komory. To znamená, že to, co 

je v Právech pacientů jen mravním nárokem, je více či méně zřetelně dáno také 

zákonem a uvaleno jako povinnost na každého lékaře.“ (Haškovcová, 1996, s. 29) 

 Česká verze práv pacientů obsahuje 11 bodů. Tento etický kodex mj. uvádí, ţe 

pacient má právo znát jméno lékaře, který ho ošetřuje, ţe má právo omítnout léčbu, a ţe 

má právo na citlivou péči v závěru svého ţivota. (Haškovcová, 1996) 

Mezi etické kodexy řadíme také charty a deklarace, které rovněţ poskytují etický 

návod pro zdravotnické pracovníky. (Lemon, 1996) 

2.3.3.1 Charta práv hospitalizovaných dětí 

 Kaţdá skupina nemocných, tj. i skupina dětských pacientů, má své typické 

problémy, a proto by obecná verze práv pacientů měla být specifikovaná s ohledem 

na určité skupiny nemocných. A tak z iniciativy Markéty a Jiřího Královcových a 

ve spolupráci s osobností české pediatrie Janem Jandou byl vypracován návrh Charty 

práv dětí v nemocnici (viz příloha I). A tento dokument byl roku 1993 prohlášen 

za platný v České republice. (Haškovcová, 2002) 
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 Haškovcová (2004) dále uvádí, ţe: „česká verze charty Práva hospitalizovaných 

dětí vychází z textu Charty práv dětských pacientů britské organizace NAWCH 

(National Association for the Welfare of Children) a z Charty práv hospitalizovaných 

dětí, která byla schválena na 1. evropské konferenci o hospitalizovaných dětech v roce 

1988.“ (Haškovcová, 2004, s. 44) 

  



Bakalářská práce  Naplňování vybraných etických kodexů  

  ve zdravotnické praxi očima studentů 

27 

2.4 Přehled dříve realizovaných studií 

V oblasti zkoumané problematiky byly v minulosti realizovány následující 

studie. Jedna z nich bude slouţit k porovnání některých výsledků průzkumného šetření 

popsaného v empirické části této práce (viz s. 72-73). 

Na Fakultě humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně byla dne 24. 6. 

2010 obhájena Hanou Šebelovou bakalářská práce na téma „Pohled studentů 

na odpovědnost sester při poskytování ošetřovatelské péče“. Šebelová svou práci 

rozdělila na dvě části, tj. na část teoretickou a empirickou. V teoretické části se zabývala 

vymezením činností sester, etickým kodexem sester, právy pacientů a pojmem 

odpovědnost. V empirické části se autorka zaměřila na prezentaci výsledků 

dotazníkového šetření. Šetření zjišťovalo, jak studenti pohlíţejí na práci sester a co si 

představují pod pojmem odpovědnost při poskytování ošetřovatelské péče. (Šebelová, 

2010) 

Zkoumaným vzorkem respondentů Šebelové byli studenti Vyšší odborné školy 

zdravotnické oboru Diplomovaná všeobecná sestra a studenti vysoké školy 

bakalářského studijního oboru Všeobecná sestra. Tento průzkum byl proveden 

v Jihomoravském a Zlínském kraji. (Šebelová, 2010) 

Šebelová zvolila pro své průzkumné šetření dotazníkovou metodu. Studentům 

výše jmenovaných oborů rozdala 110 dotazníků. Návratnost činila 100 dotazníků, tj. 

90,91%. (Šebelová, 2010) 

Průzkumným šetřením autorka zjistila, ţe studenti v práci sester shledali 

nedostatky a zamýšlela se jak se těmto nedostatkům vyvarovat. Navrhovala lepší 

motivaci vrchních a staničních sester, a zároveň sankce plynoucí z nevhodného chování 

a jednání sester v péči o pacienty. (Šebelová, 2010) 

Na zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích byla 

v roce 2010 obhájena Martinou Hrubešovou diplomová práce na téma „Realizace prvků 

Etického kodexu sester a Práv pacientů v praxi“. Hrubešová rozdělila práci na dvě 

tradiční linie, tj. linii teoretickou a empirickou. V teoretické části vysvětlovala pojmy 

etika a morálka, dále se zabývala historickým vývojem zdravotnické etiky, etikou 

v ošetřovatelské péči a vztahem etiky a práva. V závěrečné kapitole teoretické části 

zmínila programy kvality zdravotní péče. V empirické části práce se Hrubešová 

zaměřila na prezentaci kvalitativně-kvantitativního šetření. Kvalitativní šetření 
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uskutečnila formou polostrukturovaného rozhovoru a kvantitativní šetření dotazníkovou 

metodou.(Hrubešová, 2010) 

Zkoumaným vzorkem kvalitativního šetření bylo deset sester z níţe uvedených 

nemocnic. (Hrubešová, 2010) 

Zkoumaným vzorkem kvantitativního šetření byli hospitalizovaní pacienti 

na chirurgických a interních klinikách těchto nemocnic: Nemocnice Tábor a.s., 

Nemocnice Ţatec o.p.s., Nemocnice Český Krumlova a.s. a Fakultní nemocnice Hradec 

Králové. Hrubešová do kaţdé z těchto nemocnic zaslala 40 dotazníků k vyplnění. 

Do výzkumného šetření zařadila 78 dotazníků (100%) z původních 160 dotazníků. 

Celková návratnost činila 48,6%. (Hrubešová, 2010) 

Porovnáním výsledků šetření autorka došla k závěru, ţe dodrţování vybraných 

bodů Etického kodexu sester a Práv pacientů: ochrana studu, soukromí a důstojnost 

pacientů, poskytování dostatek informací před jednotlivými výkony, není příliš 

optimistické a domnívá se, ţe je zde velký prostor ke zkvalitnění ošetřovatelské péče. 

Jako vhodné řešení Hrubešová navrhuje pravidelnou propagaci a medializaci Práv 

pacientů a to nejen u odborné veřejnosti, ale i mezi laiky. Dále navrhuje systematické 

vzdělávání zdravotnických pracovníků a v příloze přikládá návrh interaktivního 

semináře zaměřený na oblast etického přístupu k nemocným. (Hrubešová, 2010) 
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3. EMPIRICKÁ ČÁST 

Cílem empirické části práce je zjistit, jak studenti vnímají dodrţování vybraných 

částí etických kodexů všeobecnými sestrami v praxi. Součástí práce je prezentace 

výsledků průzkumného šetření zjištěných pomocí dotazníkové metody s následnou 

analýzou a komparací dat. 

 

3.1 Cíle a pracovní hypotézy 

Cílem bakalářské práce bylo zjistit, do jaké míry jsou vybrané etické kodexy, tj. 

etický kodex zdravotnického pracovníka nelékařských oborů a etický kodex Práva 

pacientů, naplňovány v praxi, a to z pohledu studentů. S tímto obecným záměrem 

souvisí níţe uvedené cíle empirické části práce: 

 

Cíl 1: U vybraných skupin studentů provést dotazníkové šetření zaměřené na vybrané 

části Etického kodexu zdravotnického pracovníka nelékařských oborů a Etického 

kodexu Práva pacientů a jejich naplňování v praxi. 

 

Cíl 2: Provést primární analýzu získaných dat a prezentovat výsledky vlastního 

průzkumného šetření.  

 

 Stanovené cíle byly doplněny o následující pracovní hypotézy: 

 

Hypotéza 1: Předpokládám, ţe většina studentů nebyla přítomna rasové diskriminaci 

pacientů ze strany sester. 

 

Hypotéza 2: Předpokládám, ţe většina studentů byla přítomna familiárního oslovení 

pacientů ze strany sester. 

 

Hypotéza 3: Očekávám, ţe podle názoru studentů sestry dostatečně informují pacienty o 

jejich právech.  

 

Hypotéza 4: Předpokládám, ţe většina studentů bude znát nejméně dva názvy etických 

kodexů. 
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3.2 Metodika 

 Průzkumnému šetření předcházela pilotní studie, při níţ bylo vydáno deset 

dotazníků mezi studenty druhého ročníku magisterského studijního programu oboru 

Všeobecné lékařství 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Cílem pilotní 

studie bylo ověřit celkovou srozumitelnost dotazníku. Na základě vyhodnocení pilotní 

studie, nedošlo ke změně ve formulaci otázek. 

 Průzkumné šetření bylo provedeno dotazníkovou metodou. Dotazník byl 

anonymní a skládal se celkem z 20 otázek. Podkladem pro vytvoření dotazníku byly 

vybrané části etických kodexů, tj. etický kodex zdravotnického pracovníka a etický 

kodex Práva pacientů. Dotazník je v  plném znění součástí přílohy I.  

 Úvodní část dotazníku byla kontaktní. Seznamovala respondenty s dotazníkem a 

s důvody průzkumného šetření a také vysvětlovala, jakým způsobem se dotazník 

správně vyplňuje. 

 V další části dotazníku byla prostřednictvím poloţek č. 1 – 4 získávána 

identifikační data (pohlaví, věk, nejvyšší dosaţené vzdělání, studijní obor), poloţka č. 5 

byla zaměřena na důleţitost výuky etiky u zdravotnických oborů. Poloţky č. 6 – 14 byly 

orientovány na naplňování etického kodexu zdravotnického pracovníka nelékařských 

oborů a vztahovaly se k prvnímu cíli bakalářské práce. Druhého cíle se týkaly poloţky 

č. 15 – 19, které byly zaměřeny na respektování práv pacientů všeobecnými sestrami 

z pohledu studentů. V závěrečné poloţce č. 20 byli respondenti vybídnuti k tomu, aby 

vyjádřili svůj vlastní názor na danou problematiku a přispěli svými náměty ke zlepšení 

propagace zmíněných dokumentů.  

V dotazníku bylo pouţito několika typů otázek. Z celkového počtu dvaceti 

otázek bylo 14 otázek strukturovaných. V těchto otázkách měli respondenti na výběr 

z několika moţností. Čtyři otázky, tj. otázky č. 9, č. 10, č. 12 a č. 13, byly polouzavřené, 

kde u kaţdé z těchto otázek byla nabídnuta moţnost uvedení konkrétního příkladu. 

Tímto bylo respondentům umoţněno vyjádřit svou vlastní zkušenost. Dále byly pouţity 

dvě otázky otevřené, tj. otázky č. 4 a č. 20, které umoţnily dotazovaným projevit své 

vlastní myšlenky a názory.  

 Po vyhodnocení dotazníku byla zjištěná data uspořádána do přehledných 

tabulek. Výsledky byly vyjádřeny v absolutních číslech a pomocí relativní četnosti 

v procentech. K jednotlivým tabulkám byly přiřazeny grafy v podobě výsečových 

diagramů a válcových histogramů vyjadřující procentuální vyjádření, které bylo 
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zaokrouhleno na dvě desetinná čísla. Jednotlivé tabulky a grafy byly vytvořeny 

v programu Microsoft Office Excel 2007. 
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3.3 Organizace průzkumného šetření 

 Pilotní studie, která předcházela dotazníkovému šetření, se uskutečnila 

v listopadu 2010. 

Dotazníkové šetření probíhalo od prosince 2010 do ledna 2011. Třem skupinám 

studentů bylo celkem vydáno 150 dotazníků, vráceno bylo 127 dotazníků, z čehoţ 3 

byly vyřazeny pro neúplnost údajů. Vyhodnotitelných dotazníků tedy bylo 124. Celková 

návratnost činila 83%. Pro lepší přehlednost výše uvedených dat slouţí TAB. 1. 

 

TAB. 1 – Návratnost dotazníků 

 

Studijní obor vydáno návratnost vyhodnotitelných 

  n n n % 

Všeobecná sestra 50 46 44 35,48 

Všeobecné lékařství 50 44 43 34,68 

Fyzioterapie 50 37 37 29,84 

Celková četnost 150 127 124 100,00 

 

Legenda: n=absolutní četnost (dále jen n), %=relativní četnost (dále jen %) 
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3.4 Charakteristika a popis zkoumaného vzorku 

Kvantitativní průzkumné šetření bylo provedeno u tří skupin studentů 2. lékařské 

fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Kaţdé z těchto tří skupin studentů bylo vydáno 50 

dotazníků Dotazníkové šetření proběhlo na základě předem schválené ţádosti, která 

byla adresována přednostovi Ústavu ošetřovatelství UK 2. LF Danielu Jirkovskému (viz 

Příloha K).  

První skupinu respondentů tvořili studenti třetího ročníku bakalářského 

studijního programu Ošetřovatelství oboru Všeobecná sestra, včetně studentů prvního a 

druhého ročníku bakalářského studijního programu Ošetřovatelství oboru Všeobecná 

sestra s rozšířenou výukou v pediatrickém ošetřovatelství. Byli tudíţ osloveni všichni 

studenti bakalářského studijního programu Ošetřovatelství. 

Druhou skupinu tvořili studenti třetího ročníku magisterského studijního 

programu oboru Všeobecné lékařství. Třetí ročník studentů zmíněného oboru byl 

záměrně vybrán proto, ţe v závěru druhého ročníku studenti absolvovali letní odbornou 

ošetřovatelskou praxi. Ve třetím ročníku tohoto oboru studuje celkem 147 studentů, 

kteří jsou rozděleni do osmi kruhů. Prostým náhodným výběrem byly vylosovány čtyři 

kruhy z celkového počtu osmi kruhů. Kruh obsahuje 17 aţ 20 studentů.  

Třetí skupinu respondentů tvořili studenti bakalářského studijního programu 

Specializace ve zdravotnictví oboru Fyzioterapie. 
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3.5 Výsledky vlastní práce 

 Výsledky zpracování získaných dat jsou prezentovány prostřednictvím absolutní 

četnosti a relativní četnosti za pomoci tabelárních přehledů a grafových výstupů. 

Položka č. 1 - Pohlaví: 

TAB. 2 -  Pohlaví respondentů 

Kategorie odpovědí n % 

muţ 35 28,23 

ţena 89 71,77 

Celková četnost 124 100 

 

Z TAB. 2 vyplývá, ţe z celkového počtu 124 dotazovaných studentů, bylo 35 

(28,23%) muţů a 89 (71,77%) ţen. 

 

OBR. 1 – Pohlaví respondentů 
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Položka č. 2 – Věk: 

TAB. 3 – Věk respondentů 

Kategorie odpovědí n % 

18-20 21 16,94 

21-25 96 77,42 

26 a více 7 5,65 

Celková četnost 124 100 

 

TAB. 3 vyjadřuje, jaké procentuelní zastoupení v daných věkových skupinách 

má zkoumaný vzorek studentů. V největším počtu se nacházejí respondenti ve věku 21 

aţ 25 let 96 (77,42%). Věková skupina v rozmezí 18 aţ 20 let byla tvořena 21 (16,94%) 

respondenty. Nejméně zastoupená je skupina respondentů ve věku 26 a více let 7 

(5,65%). 

 

OBR. 2 – Věk respondentů 
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Položka č. 3 – Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

TAB. 4 – Nejvyšší dosaţené vzdělání respondentů 

Kategorie odpovědí n % 

středoškolské 113 91,13 

vyšší odborné 2 1,61 

SZŠ+specializační 4 3,23 

vysokoškolské 5 4,03 

Celková četnost 124 100 

 

 Soubor dotazovaných respondentů (viz TAB. 4) tvořilo převáţně 113 (91,13%) 

studentů se středoškolským vzděláním, 5 (4,03%) dotazovaných uvedlo vysokoškolské 

vzdělání. Ukončené studium na střední zdravotnické škole následované specializačním 

studiem uvedli 4 (3,23%) studenti, vyšší odborné vzdělání uvedli 2 (1,61%) dotazovaní. 

 

OBR. 3 – Nejvyšší dosaţené vzdělání respondentů 
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Položka č. 4 – Jaký obor na 2. LF UK studujete? 

TAB. 5 – Studijní obor 

Kategorie odpovědí n % 

Všeobecná sestra 44 35,48 

Všeobecné lékařství 43 34,68 

Fyzioterapie 37 29,84 

Celková četnost 124 100 

 

 Z celkového počtu 124 dotazovaných studuje obor Všeobecná sestra 44 

(35,48%) studentů, obor Všeobecné lékařství 43 (34,68%) studentů a obor Fyzioterapie 

37 (29,84%) studentů (viz TAB. 5). 

 

OBR. 4 – Studijní obor 

 

 

 

Položka č. 5 – Myslíte si, že je výuka etiky u zdravotnických oborů důležitá? 

TAB. 6a – Důleţitost výuky etiky 

Kategorie odpovědí n % 

ano  115 92,74 

ne 9 7,26 

Celková četnost 124 100 

 

 Z  TAB. 6a vyplývá, ţe 115 (92,74%) studentů povaţuje výuku etiky 

u zdravotnických oborů za důleţitou, na rozdíl od 9 (7,26%) dotazovaných, kteří ji 

za důleţitou nepovaţují. 
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OBR. 5a – Důleţitost výuky etiky 

 

 

 

TAB. 6b – Důleţitost výuky etiky 

Studijní obor Kategorie odpovědí Celková četnost 

  ano ne     

  % % n % 

Všeobecná sestra 93,18 6,82 44 100 

Všeobecné lékařství 93,02 6,98 43 100 

Fyzioterapie 91,89 8,11 37 100 

 

Z TAB. 6b vyplývá, ţe 93,18% studentů oboru Všeobecná sestra povaţuje 

výuku etiky u zdravotnických oborů za důleţitou, na rozdíl od 6,82% studentů téhoţ 

oboru. 93,02% studentů oboru Všeobecné lékařství povaţuje výuku etiky za důleţitou, 

na rozdíl od 6,98% studentů téhoţ oboru. 91,89% studentů Fyzioterapie, pokládá výuku 

etiky u zdravotnických oborů za důleţitou, na rozdíl od 8,11% studentů téhoţ oboru. 

Pro lepší přehlednost prezentovaných údajů slouţí OBR. 5b. 
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OBR. 5b – Důleţitost výuky etiky 

 

 

 

Položka č. 6 – Jaké znáte etické kodexy? 

TAB. 7a – Znalost etických kodexů  

Kategorie odpovědí n % 

ano 82 66,13 

ne 42 33,87 

Součet celkem 124 100 

 

Z TAB. 7a vyplývá, ţe 82 (66,13%) dotazovaných respondentů prokázalo 

znalost názvů dvou a více etických kodexů, na rozdíl od 42 (33,87%) dotazovaných, 

kteří neznali ani jeden název etických kodexů. 
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OBR. 6a – Znalost etických kodexů 

 

 

 

TAB. 7b – Znalost etických kodexů 

Studijní obor Kategorie odpovědí Celková četnost 

  ano ne     

  % % n % 

Všeobecná sestra 72,73 27,27 44 100 

Všeobecné lékařství 60,47 39,53 43 100 

Fyzioterapie 59,46 40,54 37 100 

 

Z dat prezentovaných v TAB. 7b vyplývá, ţe z celkového počtu 44 studentů 

oboru Všeobecná sestra, zná alespoň dva názvy etických kodexů 72,73% dotazovaných 

a 27,27% studentů daného oboru ţádný nezná. Z tabulky dále vyplývá, ţe z celkového 

počtu 43 studentů oboru Všeobecné lékařství zná alespoň dva názvy etických kodexů 

60,47% studentů a ţe 39,53% dotazovaných kodexy nezná. TAB. 7b dále ukazuje, ţe 

z celkového počtu 37 studentů oboru Fyzioterapie, zná alespoň dva názvy etických 

kodexů 59,46% studentů, a ţe 40,54% ţádný etický kodex nezná. Z dat prezentovaných 

v tabulce 6b vyplývá, ţe největší znalost etických kodexů prokázali studenti oboru 

Všeobecná sestra. Pro přehlednost zjištěných dat slouţí OBR. 6b. 
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OBR. 6b – Znalost etických kodexů 

 

 

Položka č. 7 – Víte o existenci Etického kodexu zdravotnického pracovníka 

nelékařských oborů (vydaný MZČR ve Věstníku 7/2004)? 

TAB. 8a – Etický kodex ZPNO 

Kategorie odpovědí n % 

ano 39 31,45 

ne 85 68,55 

Celková četnost 124 100 

 

 Z celkového počtu 124 respondentů ví o existenci Etického kodexu 

zdravotnického pracovníka nelékařských oborů 39 (31,45%) dotazovaných. 85 

(68,55%) studentů uvedlo, ţe zmíněný dokument neznají (viz TAB. 8a) 
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OBR. 7a – Etický kodex ZPNO 

 

 

 

TAB. 8b – Etický kodex ZPNO 

Studijní obor Kategorie odpovědí Celková četnost 

  ano ne     

  % % n % 

Všeobecná sestra 63,64 36,36 44 100 

Všeobecné lékařství 6,98 93,02 43 100 

Fyzioterapie 21,62 78,38 37 100 

 

 Z TAB. 8b je zřejmé, ţe 63,64% studentů oboru Všeobecná sestra ví o existenci 

Etického kodexu zdravotnického pracovníka nelékařských oborů, na rozdíl od 36,36% 

studentů téhoţ oboru. Z tabulky dále vyplývá, ţe 93,02% studentů oboru Všeobecné 

lékařství daný kodex nezná, na rozdíl od 6,98% studentů téhoţ oboru. Tabulka dále 

ukazuje, ţe 78,38% studentů oboru Fyzioterapie výše uvedený kodex nezná, na rozdíl 

od 21,62% studentů téhoţ oboru. K lepší přehlednosti uvedených dat slouţí OBR. 7b. 
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OBR. 7b – Etický kodex ZPNO 

 

 

Položka č. 8 – Zachovávají podle Vás sestry úctu k lidskému životu? 

TAB. 9a – Úcta k lidskému ţivotu 

Kategorie odpovědí n % 

ano 35 28,23 

spíše ano 77 62,10 

ne 0 0,00 

spíše ne 12 9,68 

Celková četnost 124 100 

 

 Z celkového počtu 124 dotazovaných na otázku, zda podle nich všeobecné sestry 

zachovávají úctu k lidskému ţivotu, odpovědělo 77 (62,10%) studentů „spíše ano“, 35 

(28,23%) studentů zvolilo odpověď „ano“ a 12 (9,68%) studentů označilo odpověď 

„spíše ne“.  Ţádný z respondentů nezvolil odpověď „ne“ (viz TAB. 9a). 
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OBR. 8a – Úcta k lidskému ţivotu 

 

 

 

TAB. 9b – Úcta k lidskému ţivotu 

Studijní obor   Kategorie odpovědí   Celková četnost 

  ano spíše ano ne spíše ne     

  % % % % n % 

Všeobecná sestra 18,18 65,91 0,00 15,91 44 100 

Všeobecné lékařství 39,53 60,47 0,00 0,00 43 100 

Fyzioterapie 27,03 59,46 0,00 13,51 37 100 

 

 Z dat prezentovaných v TAB. 9b vyplývá, ţe 65,91% studentů oboru Všeobecná 

sestra označila odpověď „spíše ano“, 18,18% studentů zvolilo odpověď „ano“ a 

15,91% studentů uvedlo odpověď „spíše ne“. Ţádný student tohoto oboru nezvolil 

odpověď „ne“. Z tabulky dále vyplývá, ţe 60,47% studentů oboru Všeobecné lékařství 

zvolilo odpověď „spíše ano“, 39,53% dotazovaných označilo odpověď „ano“ a ţádný 

ze studentů daného oboru nezvolil odpovědi „ne“ a „spíše ne“. Tabulka dále ukazuje, 

ţe 59,46% studentů uvedlo odpověď „spíše ano“, 27,03% označilo odpověď „ano“ a 

13,51% studentů uvedlo odpověď „spíše ne“. Ţádný student tohoto oboru nezvolil 

odpověď „ne“. Pro lepší přehled ve výše uvedených datech slouţí OBR. 8b. 
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OBR. 8b – Úcta k lidskému ţivotu 

 

Položka č. 9 – Setkal/a jste se někdy s rasovou diskriminací pacientů ze strany 

sester? 

TAB. 10a – Rasová diskriminace 

Kategorie odpovědí n % 

ano 17 13,71 

ne 107 86,29 

Celková četnost 124 100 

 

Z TAB. 10a je zřejmé, ţe absolutní většina dotazovaných se nesetkala s rasovou 

diskriminací vůči pacientům ze strany sester, tedy 107 (86,29%) respondentů. S rasovou 

diskriminací se setkalo 17 (13,71%) studentů.  

Poloţka č. 9 vybízela studenty k uvedení konkrétního příkladu rasové 

diskriminace. Ze 17 (13,71%) studentů, kteří byli přítomni rasové diskriminaci pacientů, 

se 11 (8,87%) setkalo s diskriminací romské menšiny, 2 (1,61%) studenti se setkali 

s diskriminací Araba a 4 (3,23%) studenti neuvedli konkrétní příklad diskriminace. 
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OBR. č. 9a – Rasová diskriminace 

 

 

 

TAB. 10b – Rasová diskriminace 

Studijní obor Kategorie odpovědí Celková četnost 

  ano ne     

  % % n % 

Všeobecná sestra 29,55 70,45 44 100 

Všeobecné lékařství 4,65 95,35 43 100 

Fyzioterapie 5,41 94,59 37 100 

 

Z dat prezentovaných v TAB. 10b vyplývá, ţe z celkového počtu 44 studentů 

oboru Všeobecná sestra, se 70,45% nesetkalo s rasovou diskriminací pacientů ze strany 

sester, a ţe 29,55% studentů tohoto oboru se s rasovou diskriminací pacientů setkalo. 

Tabulka dále uvádí, ţe z celkového počtu 43 studentů oboru Všeobecné lékařství, se 

s rasovou diskriminací nesetkalo 95,35% studentů a 4,65% studentů tohoto oboru se 

s diskriminací setkalo. Tabulka dále ukazuje, ţe z celkového počtu 37 studentů oboru 

Fyzioterapie se 94,59% nesetkalo s rasovou diskriminací. Diskriminaci pacientů ze 

strany sester bylo přítomno 5,41% studentů daného oboru. Pro lepší přehlednost 

prezentovaných dat slouţí OBR. 9b. 
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OBR. 9b – Rasová diskriminace 

 

 

 

Položka č. 10 – Setkal/a jste se někdy s nerespektováním pacientovy víry a jeho 

duchovních potřeb ze strany sester? 

TAB. 11a – Nerespektování pacientovy víry 

Kategorie odpovědí n % 

ano 2 1,61 

ne  122 98,39 

Celková četnost 124 100 

 

 Z TAB. 11a je patrné, ţe 122 (98,39%) dotazovaných studentů, se během 

odborné praxe nesetkala s nerespektováním pacientovy víry a jeho duchovních potřeb 

ze strany sester. Z celkového počtu 124 dotazovaných se pouze 2 (1,61%) studenti 

setkali s nerespektováním pacientovy víry a jeho duchovních potřeb. I kdyţ byla tato 

otázka otevřená a dávala prostor k uvedení konkrétního případu, tito dva studenti 

konkrétní případ neuvedli. 
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OBR. 10a – Nerespektování pacientovy víry 

 

 

 

TAB. 11b – Nerespektování pacientovy víry 

Studijní obor Kategorie odpovědí Celková četnost 

  ano ne     

  % % n % 

Všeobecná sestra 0,00 100,00 44 100 

Všeobecné lékařství 2,33 97,67 43 100 

Fyzioterapie 2,70 97,30 37 100 

 

 Z TAB. 11b vyplývá, ţe 100% studentů oboru Všeobecná sestra nebylo 

přítomno nerespektování pacientovy víry ze strany sester. Z tabulky je dále zřejmé, ţe 

97,67% studentů oboru Všeobecné lékařství nebylo přítomno nerespektování 

pacientovy víry, na rozdíl od 2,33% studentů téhoţ oboru. Tabulka dále ukazuje, ţe 

97,30% studentů oboru Fyzioterapie nebylo přítomno nerespektování pacientovy víry, 

na rozdíl od 2,70% studentů daného oboru. Pro větší přehlednost prezentovaných údajů 

slouţí OBR. 10b. 
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OBR. 10b – Nerespektování pacientovy víry 

 

 

 

Položka č. 11 – Mají podle Vás sestry zájem o rozvoj svého profesního zaměření a 

zvýšení své odborné způsobilosti? 

TAB. 12a – Rozvoj své profese 

Kategorie odpovědí n % 

ano 11 8,87 

spíše ano 58 46,77 

ne 4 3,23 

spíše ne 32 25,81 

nevím 19 15,32 

Celková četnost 124 100 

 

 Z celkového počtu 124 respondentů (viz TAB. 12a) na otázku, zda si studenti 

myslí, ţe mají sestry zájem o rozvoj svého profesního zaměření a zvýšení své odborné 

způsobilosti, odpovědělo „spíše ano“ 58 (46,77%) studentů. Odpověď „spíše ne“ 

zvolilo 32 (25,81%) studentů. Odpověď „nevím“ označilo 19 (15,32%) respondentů. 

Odpověď „ano“ uvedlo 11 (8,87%) studentů a odpověď „ne“ zvolili 4 (3,23%) 

dotazovaní. 
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OBR. 11a – Rozvoj profese 

 

 

 

TAB. 12b – Rozvoj profese 

Studijní obor   Kategorie odpovědí     Celková četnost 

  ano spíše ano ne spíše ne nevím     

  % % % % % n % 

Všeobecná sestra 13,64 47,73 2,27 29,55 6,82 44 100 

Všeobecné lékařství 11,63 51,16 4,65 23,26 9,30 43 100 

Fyzioterapie 0,00 40,54 2,70 24,32 32,43 37 100 

 

 Z dat prezentovaných v TAB. 12b vyplývá, ţe 47,73% studentů oboru 

Všeobecná sestra odpovědělo „spíše ano“, a ţe 29,55% studentů zvolilo odpověď 

„spíše ne“, 13,64% označilo odpověď „ano“ a 6,82% studentů téhoţ oboru uvedlo 

odpověď „nevím“. Z tabulky dále vyplývá, ţe 51,16% studentů oboru Všeobecné 

lékařství zvolilo odpověď „spíše ano“, a ţe 23,26% studentů označilo odpověď „spíše 

ne“, a 11,63% studentů uvedlo odpověď „ano“ a odpověď „nevím“ zvolilo 9,30% a 

odpověď ne zvolilo 4,65% studentů daného oboru. Tabulka dále ukazuje, ţe 40,54% 

studentů oboru Fyzioterapie zvolilo odpověď „spíše ano“, 32,43% studentů označilo 

odpověď „nevím“, 24,32% studentů uvedlo odpověď „spíše ne“ a 2,70% označilo 

odpověď „ne“. Ţádný ze studentů oboru fyzioterapie neoznačil odpověď „ano“. Pro 

lepší přehlednost výše uvedených údajů slouţí OBR. 11b. 
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OBR. 11b – Rozvoj profese 

 

Položka č. 12 – Došlo během Vaší praxe k poškození pacienta v souvislosti 

s nevhodným chováním či jednáním sester? 

TAB. 13a – Poškození pacienta 

Kategorie odpovědí n % 

ano 33 26,61 

ne 91 73,39 

Celková četnost 124 100 

 

 Z TAB. 13a vyplývá, ţe absolutní většina, tj. 91 (73,39%) dotazovaných 

studentů nebyla svědkem poškození pacienta v souvislosti s nevhodným chováním či 

jednáním sester, na rozdíl od 33 (26,61%) studentů. 

Poloţka č. 12 byla polootevřená a dávala prostor k uvedení konkrétního příkladu 

poškození. Z výše uvedených 33 (26,61%) dotazovaných, kteří se setkali 

s poškozováním pacienta ze strany sester, 10 (8,06%) dotazovaných uvedlo, ţe bylo 

svědkem nestandardního postupu během ošetřovatelské péče o pacienty. Verbálnímu 

napadení pacienta ze strany sester bylo svědkem 10 (8,06%) studentů. Hrubému 

fyzickému zacházení s pacienty ze strany sester byli přítomni 4 (3,23%) dotazovaní. 

Poškození pacienta sestrou bylo přítomno 5 (4,03%) studentů, kteří však neuvedli 

konkrétní příklad daného poškození. S jiným typem poškození pacienta se setkali 4 

(3,23%) respondenti.  
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OBR. 12a – Poškození pacienta 

 

 

TAB. 13b – Poškození pacienta 

Studijní obor Kategorie odpovědí Celková četnost 

  ano ne     

  % % n % 

Všeobecná sestra 45,45 54,55 44 100 

Všeobecné lékařství 6,98 93,02 43 100 

Fyzioterapie 27,03 72,97 37 100 

 

 Z výše uvedené TAB. 13b vyplývá, ţe 54,55% studentů oboru Všeobecná sestra 

se nesetkalo s poškozením pacienta ze strany sester, na rozdíl od 45,45% studentů 

daného oboru. Z tabulky je dále zřejmé, ţe 93,02% studentů oboru Všeobecné lékařství 

nebylo přítomno poškození pacienta, na rozdíl od 6,98% studentů tohoto oboru. Tabulka 

dále ukazuje, ţe 72,97% studentů oboru Fyzioterapie se nesetkalo s poškozením 

pacientů ze strany sester, na rozdíl od 27,03% studentů daného oboru. Pro lepší 

přehlednost prezentovaných dat slouţí OBR. 12b. 
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OBR. 12b – Poškození pacienta 

 

Položka č. 13 – Byl/a jste někdy svědkem oslovení pacienta sestrou familiárním 

způsobem? (tzn. babi, dědo,…) 

TAB. 14a – Familiární oslovení pacienta 

Kategorie odpovědí n % 

ano 89 71,77 

ne 35 28,23 

Celková četnost 124 100 

 

 Oslovení pacienta ze strany sester familiárním způsobem (viz TAB. 14a) bylo 

přítomno 89 (71,77%) dotazovaných studentů, na rozdíl od 35 (28,23%) respondentů. 

Otázka č. 13 byla otevřená a dávala moţnost uvést příklad konkrétního oslovení. 

Z celkového počtu 89 (71,77%) studentů, kteří se setkali s familiárním oslovením 

pacienta sestrou, 43 (34,68%) neuvedlo konkrétní příklad oslovení. Oslovení pacienta 

formou „babi – dědo“ uvedlo 36 (29,03%) studentů. Jiný způsob familiárního oslovení 

uvedlo 10 (8,06%) dotazovaných. Jako příklad jeden z dotazovaných uvedl oslovení 

pacienta sestrou „kňourale“. Jiný uvedl příklad oslovení pacienta formou „kočičáku“. 
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OBR. 13a – Familiární oslovení pacienta 

 

 

 

TAB. 14b – Familiární oslovení pacienta 

Studijní obor Kategorie odpovědí Celková četnost 

  ano ne     

  % % n % 

Všeobecná sestra 79,55 20,45 44 100 

Všeobecné lékařství 74,42 25,58 43 100 

Fyzioterapie 59,46 40,54 37 100 

 

Z dat prezentovaných v TAB. 14b vyplývá, ţe z celkového počtu studentů oboru 

Všeobecná sestra bylo 79,55% svědkem familiárního oslovení pacienta sestrou, na 

rozdíl od 20,45% studentů daného oboru. Z tabulky je dále zřejmé, ţe z celkového počtu 

43 studentů oboru Všeobecné lékařství, se 74,42% setkalo s oslovením pacienta 

familiárním způsobem ze strany sester, na rozdíl od 25,58% studentů, kteří takovému 

typu oslovení nebyli přítomni. Z tabulky dále vyplývá, ţe z celkového počtu 37 studentů 

oboru Fyzioterapie, se 59,46% setkalo s familiárním oslovením, na rozdíl od 40,54% 

studentů daného oboru. Pro větší přehlednost prezentovaných dat slouţí OBR. 13b. 
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OBR. 13b – Familiární oslovení pacienta 

 

 

Položka č. 14 – Myslíte si, že sestry usilují o co nejvyšší kvalitu a úroveň 

poskytované zdravotní péče? 

TAB. 15a – Kvalita zdravotní péče 

Kategorie odpovědí n % 

ano 13 10,48 

spíše ano 73 58,87 

ne 8 6,45 

spíše ne 30 24,19 

Celková četnost 124 100 

 

 Odpověď „spíše ano“ (viz TAB. 15a) na otázku, zda si studenti myslí, ţe sestry 

usilují o co nejvyšší kvalitu a úroveň poskytované zdravotní péče, uvedlo 73 (58,87%) 

dotazovaných odpověď „spíše ano“. Odpověď „spíše ne“ označilo 30 (24,19%) 

respondentů. Odpověď „ano“ zvolilo 13 (10,48%) studentů a odpověď „ne“ uvedlo 8 

(6,45%) studentů. 
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OBR. 14a – Kvalita zdravotní péče 

 

 

 

TAB. 15b – Kvalita zdravotní péče 

Studijní obor   Kategorie odpovědí   Celková četnost 

  ano spíše ano ne spíše ne     

  % % % % n % 

Všeobecná sestra 6,82 54,55 6,82 31,82 44 100 

Všeobecné lékařství 13,95 67,44 6,98 11,63 43 100 

Fyzioterapie 10,81 54,05 5,41 29,73 37 100 

 

 Z dat prezentovaných v TAB. 15b vyplývá, ţe 54,55% studentů oboru 

Všeobecná sestra zvolilo odpověď „spíše ano“, a ţe 31,82% označilo odpověď „spíše 

ne“, odpověď „ano“ uvedlo 6,82% studentů a odpověď „ne“ zvolilo také 6,82% 

studentů daného oboru. Z tabulky dále vyplývá, ţe 67,44% studentů oboru Všeobecné 

lékařství zvolilo odpověď „spíše ano“, a ţe 13,95% studentů označilo odpověď „ano“, 

11,63% studentů uvedlo odpověď „spíše ne“ a 6,98% studentů daného oboru zvolilo 

odpověď „ne“. Tabulka dále ukazuje, ţe 54,05% studentů oboru Fyzioterapie označilo 

odpověď „spíše ano“, a ţe 29,73% studentů zvolilo moţnost „spíše ne“, a ţe 10,81% 

studentů uvedlo odpověď „ano“ a 5,41% studentů daného oboru zvolilo moţnost „ne“. 

K lepší přehlednosti výše uvedených dat slouţí OBR. 14b. 
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OBR. 14b – Kvalita zdravotní péče 

 

 

Položka č. 15 – Víte, že existuje Etický kodex Práva pacientů? (schválen centrální 

etickou komisí MZČR 25. 2. 1992) 

TAB. 16a – Práva pacientů 

Kategorie odpovědí n % 

ano 113 91,13 

ne 11 8,87 

Celková četnost 124 100 

  

TAB. 16a ukazuje, ţe z celkového počtu 124 dotazovaných studentů, ví 

o existenci Etického kodexu Práva pacientů 113 (91,13%) respondentů. O existenci 

Práv pacientů neví 11 (8,87%) respondentů. 
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OBR. 15a – Práva pacientů 

 

 

 

TAB. 16b – Práva pacientů 

Studijní obor Kategorie odpovědí Celková četnost 

  ano ne     

  % % n % 

Všeobecná sestra 90,91 9,09 44 100 

Všeobecné lékařství 97,67 2,33 43 100 

Fyzioterapie 83,78 16,22 37 100 

 

 Z dat prezentovaných v TAB. 16b je patrné, ţe 90,91% studentů oboru 

Všeobecná sestra ví o existenci Etického kodexu Práva pacientů, na rozdíl od 9,09% 

studentů daného oboru. Z tabulky dále vyplývá, ţe 97,67% studentů oboru Všeobecné 

lékařství ví o existenci zmiňovaného dokumentu, na rozdíl od 2,33% studentů tohoto 

oboru. Z tabulky je dále zřejmé, ţe 83,78% studentů oboru Fyzioterapie ví o existenci 

kodexu Práva pacientů, na rozdíl od 16,22% studentů daného oboru. Pro lepší 

přehlednost zmíněných dat slouţí OBR. 15b. 
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OBR. 15b – Práva pacientů 

 

 

Položka č. 16 – Myslíte si, že jsou pacienti sestrami dostatečně informováni o svých 

právech? 

TAB. 17a – Informovanost o PP 

Kategorie odpovědí n % 

ano 9 7,26 

spíše ano 39 31,45 

ne 23 18,55 

spíše ne 53 42,74 

Celková četnost 124 100 

 

 Na otázku, zda si studenti myslí, ţe jsou pacienti sestrami dostatečně 

informováni o svých právech, odpovědělo „spíše ne“ 53 (42,74%) studentů. Odpověď 

„spíše ano“ zvolilo 39 (31,45%) respondentů. Odpověď „ne“ uvedlo 23 (18,55%) a 

odpověď „ano“ označilo 9 (7,26%) dotazovaných (viz TAB. 17a).  
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OBR. 16a – Informovanost o PP 

 

 

 

TAB. 17b – Informovanost o PP 

Studijní obor   Kategorie odpovědí   Celková četnost 

  ano spíše ano ne spíše ne     

  % % % % n % 

Všeobecná sestra 9,09 45,45 11,36 34,09 44 100 

Všeobecné lékařství 9,30 34,88 13,95 41,86 43 100 

Fyzioterapie 2,70 10,81 32,43 54,05 37 100 

 

Z dat prezentovaných v TAB. 17b vyplývá, ţe z celkového počtu 44 studentů 

oboru Všeobecná sestra, odpovědělo 45,45% „spíše ano“, 34,09% označilo odpověď 

„spíše ne“, 11,36% studentů daného oboru zvolilo odpověď „ne“ a 9,09% respondentů 

uvedlo odpověď „ano“. Z tabulky dále vyplývá, ţe z celkového počtu 43 studentů 

oboru Všeobecné lékařství, odpovědělo „spíše ne“ 41,86% dotazovaných, odpověď 

„spíše ano“ zvolilo 34,88% studentů tohoto oboru, odpověď „ne“ označilo 13,95% 

respondentů a odpověď „ano“ uvedlo 9,30% studentů daného oboru. Tabulka dále 

ukazuje, ţe z celkového počtu 37 studentů oboru Fyzioterapie, označilo odpověď „spíše 

ne“ 54,05% dotazovaných, odpověď „ne“ zvolilo 32,43% studentů, odpověď „spíše 

ano“ uvedlo 10,81% studentů daného oboru a odpověď „ano“ zvolilo 2,70% 

respondentů. Pro lepší přehlednost uvedených dat slouţí OBR. 16b. 
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OBR. 16b – Informovanost o PP 

 

Položka č. 17 – Zajišťují podle Vás sestry v maximální možné míře intimitu 

pacienta při poskytování ošetřovatelské péče? 

TAB. 18a – Zajišťování intimity pacienta 

Kategorie odpovědí n % 

ano 9 7,26 

spíše ano 64 51,61 

ne 12 9,68 

spíše ne 39 31,45 

Celková četnost 124 100 

 

 Z celkového počtu 124 dotazovaných (viz TAB. 18a) odpovědělo na otázku, zda 

je podle nich sestrami v maximální moţné míře zajišťována intimita pacienta při 

poskytování ošetřovatelské péče, „spíše ano“ 64 (51,61%), „spíše ne“ 39 (31,45%), 

„ne“ 12 (9,68%) a „ano“ 9 (7,26%) dotazovaných.  
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OBR. 17a – Zajišťování intimity pacienta 

 

 

 

TAB. 18b – Zajišťování intimity pacienta 

Studijní obor   Kategorie odpovědí   Celková četnost 

  ano spíše ano ne spíše ne     

  % % % % n % 

Všeobecná sestra 6,82 61,36 6,82 25,00 44 100 

Všeobecné lékařství 6,98 48,84 9,30 34,88 43 100 

Fyzioterapie 8,11 43,24 13,51 35,14 37 100 

 

 Z dat uvedených v TAB. 18b vyplývá, ţe 61,36% studentů oboru Všeobecná 

sestra zvolilo odpověď „spíše ano“, a ţe 25,00% označilo odpověď „spíše ne“, 6,82% 

uvedlo odpověď „ano“ a 6,82% odpověď „ne“. Z tabulky je dále zřejmé, ţe 48,84% 

studentů oboru Všeobecné lékařství uvedlo odpověď „spíše ano“, 34,88% odpověď 

„spíše ne“, a ţe 9,30% zvolilo moţnost „ne“ a 6,98% studentů téhoţ oboru uvedlo 

odpověď „ano“. Z tabulky je také patrné, ţe 43,24% studentů oboru Fyzioterapie 

zvolilo odpověď „spíše ano“, a ţe 35,14% studentů téhoţ oboru uvedlo odpověď „spíše 

ne“, a ţe 13,51% označilo odpověď „ne“ a 8,11% zvolilo moţnost „ano“. Pro lepší 

přehlednost výše uvedených dat slouţí OBR. 17b. 
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OBR. 17b – Zajišťování intimity pacienta 

 

 

Položka č. 18 – Setkal/a jste se někdy s nepatřičnou sesterskou péčí o pacienta 

v terminálním stadiu nemoci? 

TAB. 19a – Terminální stadium 

Kategorie odpovědí n % 

ano 29 23,39 

ne 95 76,61 

Celková četnost 124 100 

 

 Z TAB. 19a je patrné, ţe 95 (76,61%) dotazovaných se nesetkalo s nepatřičnou 

sesterskou péčí o pacienty v terminálním stadiu nemoci, a ţe 29 (23,39%) respondentů 

se s takovouto péčí setkalo.  
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OBR. 18a – Terminální stadium 

 

 

TAB. 19b – Terminální stadium 

Studijní obor Kategorie odpovědí Celková četnost 

  ano ne     

  % % n % 

Všeobecná sestra 38,64 61,36 44 100 

Všeobecné lékařství 11,63 88,37 43 100 

Fyzioterapie 18,92 81,08 37 100 

 

 TAB. 19b vyjadřuje, ţe 61,36% studentů oboru Všeobecná sestra nebylo 

přítomno nepatřičné sesterské péči o pacienty v terminálním stadiu nemoci, na rozdíl od 

38,64% studentů téhoţ oboru. Z tabulky dále vyplývá, ţe 88,37% studentů oboru 

Všeobecné lékařství nebylo přítomno nepatřičné péči o nemocné, na rozdíl od 11,63% 

studentů daného oboru. Tabulka dále ukazuje, ţe 81,08% studentů oboru Fyzioterapie se 

nesetkalo s nepatřičnou péčí o pacienta v terminálním stadiu nemoci, na rozdíl od 

18,92% studentů téhoţ oboru. Pro větší přehlednost prezentovaných údajů slouţí OBR. 

18b. 
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OBR. 18b – Terminální stadium 

 

 

 

Položka č. 19 – Je, dle Vašeho názoru, sestrami zachovávána mlčenlivost o všech 

skutečnostech souvisejících se zdravotním stavem pacientů? 

TAB. 20a – Zachování mlčenlivosti 

Kategorie odpovědí n % 

ano 22 17,74 

spíše ano 62 50,00 

ne 8 6,45 

spíše ne 32 25,81 

Celková četnost 124 100 

 

 Na otázku, zda si studenti myslí, ţe je sestrami zachovávána mlčenlivost o všech 

skutečnostech souvisejících se zdravotním stavem pacientů (viz TAB. 20a), odpovědělo 

62 (50,00%) studentů „spíše ano“. Odpověď „spíše ne“ zvolilo 32 (25,81%) 

dotazovaných. Odpověď „ano“ uvedlo 22 (17,74%) respondentů. Odpověď „ne“ 

označilo 8 (6,45%) studentů. 
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OBR. 19a – Zachování mlčenlivosti 

 

 

 

TAB. 20b – Zachování mlčenlivosti 

Studijní obor   Kategorie odpovědí   Celková četnost 

  ano spíše ano ne spíše ne     

  % % % % n % 

Všeobecná sestra 15,91 45,45 11,36 27,27 44 100 

Všeobecné lékařství 25,58 51,16 4,65 18,60 43 100 

Fyzioterapie 10,81 54,05 2,70 32,43 37 100 

 

 Z dat prezentovaných v TAB. 20b je patrné, ţe 45,45% studentů oboru 

Všeobecná sestra uvedlo odpověď „spíše ano“, 27,27% zvolilo moţnost „spíše ne“, a 

ţe 15,91% studentů označilo odpověď „ano“ a odpověď „ne“ uvedlo 11,36% studentů 

téhoţ oboru. Z tabulky dále vyplývá, ţe 51,16% studentů oboru Všeobecné lékařství 

zvolilo odpověď „spíše ano“, 25,58% studentů uvedlo odpověď „ano“, 18,60% 

označilo moţnost „spíše ne“ a 4,65% studentů daného oboru zvolilo odpověď „ne“. 

Tabulka dále ukazuje, ţe 54,05% studentů oboru Fyzioterapie zvolilo odpověď „spíše 

ano“, 32,43% studentů uvedlo odpověď „spíše ne“, 10,81% zvolilo moţnost „ano“, a 

2,70% studentů téhoţ oboru označilo odpověď „ne“. Pro lepší přehlednost 

prezentovaných údajů slouţí OBR. 19b. 
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OBR. 19b – Zachování mlčenlivosti 

 

 

 

Položka č. 20 – Co byste učinil/a, aby se etický kodex zdravotnického pracovníka 

nelékařských oborů a etický kodex Práva pacientů, staly „živými“ dokumenty? 

Jak byste zlepšil/a propagaci těchto kodexů? 

TAB. 21a – Propagace kodexů 

Kategorie odpovědí n % 

design  17 13,71 

semináře/kurzy 27 21,77 

neví 41 33,06 

jiné 39 31,45 

Celková četnost 124 100 

 

 Poloţka č. 20 byla otevřená. Pro lepší přehlednost a zpracování odpovědí 

respondentů byly vytvořeny 4 kategorie odpovědí. První tři kategorie obsahují 

nejčastější odpovědi studentů. Čtvrtá kategorie „jiné“ obsahuje odpovědi, které nebyly 

příliš jasné nebo byly zastoupeny v minimálním počtu.  

Na otevřenou otázku, co by studenti učinili, aby se zmíněné kodexy staly 

„ţivými dokumenty“ a jak by zlepšili jejich propagaci, uvedlo 41 (33,06%) odpověď 

„nevím“. Z celkového počtu 124 respondentů bylo 39 (31,45%) dotazovaných studentů 

zařazeno do kolonky „jiné“ pro velkou rozdílnost názorů. „Semináře“ a různé typy 

„kurzů“ navrhovalo 27 (21,77%) studentů. Lepší „design“ kodexů navrhovalo 17 

(13,71%) respondentů. 
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OBR. 20a – Propagace kodexů 

 

TAB. 21b – Propagace kodexů 

Studijní obor   Kategorie odpovědí   Celková četnost 

  design semináře neví jiné     

  % % % % n % 

Všeobecná sestra 6,82 25,00 50,00 18,18 44 100 

Všeobecné lékařství 11,63 18,60 23,26 46,51 43 100 

Fyzioterapie 24,32 21,62 24,32 29,73 37 100 

 

 Z dat prezentovaných v TAB. 21b je zřejmé, ţe 50,00% studentů oboru 

Všeobecná sestra neuvedlo ţádný námět ke zlepšení propagace kodexů a bylo tedy 

zařazeno do kategorie „neví“. 25% studentů daného oboru navrhovalo „semináře“, 

46,51% studentů bylo zařazeno do kategorie „jiné“ a 6,82% by zlepšilo „design“ 

kodexů. Z tabulky dále vyplývá, ţe 46,51% studentů oboru Všeobecné lékařství bylo 

zařazeno do kategorie „jiné“, a ţe 23,26% studentů neuvedlo ţádný námět na zlepšení 

propagace kodexů, 18,60% studentů navrhlo „semináře“ a 11,63% studentů daného 

oboru by zlepšilo „design“ kodexů. Z tabulky je dále zřejmé, ţe 29,73% studentů oboru 

Fyzioterapie bylo zařazeno do kategorie „jiné“, 24,32% studentů navrhovalo zlepšení 

„designu“ kodexů, 24,32% nenavrhlo ţádný námět ke zlepšení a 21,62% studentů 

daného oboru navrhlo k lepší propagaci kodexů „semináře“. Pro lepší přehlednost výše 

uvedených dat slouţí OBR. 20b. 
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OBR. 20b – Propagace kodexů 
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3.6 Diskuse 

 Cílem bakalářské práce bylo zjistit, zda jsou vybrané části etického kodexu 

zdravotnického pracovníka nelékařských oborů a etického kodexu Práva pacientů 

naplňovány v praxi a to z pohledu studentů. Vzhledem k tomu, ţe je problematika 

daného tématu velice obsáhlá a její podrobné zmapování by výrazně překročilo rámec 

bakalářské práce, sledovala jsem především sedm vybraných bodů etického kodexu 

zdravotnického pracovníka nelékařských oborů a čtyři vybrané body etického kodexu 

Práv pacientů. Zároveň bylo zjišťováno, do jaké míry studenti vnímají potřebnost výuky 

etiky u zdravotnických oborů, jaké etické kodexy studenti znají a zda mají studenti 

povědomí o existenci zmíněných kodexů.  

Zkoumaný vzorek kvantitativního průzkumného šetření tvořily tři skupiny 

studentů 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. První z nich byla tvořena 

studenty bakalářského studijního programu Ošetřovatelství oboru Všeobecná sestra, 

včetně bakalářského studijního programu Ošetřovatelství oboru Všeobecná sestra 

s rozšířenou výukou v pediatrickém ošetřovatelství. Druhou skupinu tvořili studenti 

magisterského studijního programu oboru Všeobecné lékařství. Třetí skupinu tvořili 

studenti bakalářského studijního programu Specializace ve zdravotnictví v oboru 

Fyzioterapie. Snahou bylo získat stejný počet respondentů v kaţdé ze zmíněných 

skupin.  

Z celkového počtu 124 (100%) respondentů bylo 44 (35,48%) studentů oboru 

Všeobecná sestra, 43 (34,68%) studentů oboru Všeobecné lékařství a 37 (29,84%) 

oboru Fyzioterapie (viz TAB. 5). Z tohoto důvodu, data zjištěná v průběhu 

průzkumného šetření nejsou plně srovnatelná. Nejvíce zastoupenou věkovou skupinou 

(viz TAB. 3) byli studenti ve věku 21-25 let (77,42%), další byla skupina studentů 

ve věku 18-20 let (16,94%) a nejméně zastoupenou skupinou byli respondenti, řadící se 

do věkové kategorie v rozmezí 26 a více let (5,65%). V souboru respondentů bylo 

71,77% ţen a 28,23% muţů (viz. TAB. 2). Nejčastěji dosaţeným vzděláním studentů 

bylo vzdělání středoškolské 91,13%, vysokoškolské vzdělání 4,03%,vzdělání SZŠ a 

specializační studium 3,23% a vyšší odborné vzdělání 1,61% (viz TAB. 4). 

Část dotazníku tvořily otázky, kterými bylo zjišťováno povědomí studentů 

o vybraných etických kodexech. 68,55% studentů nemělo povědomí o existenci 

Etického kodexu zdravotnického pracovníka nelékařských oborů, na rozdíl od 31,45% 

studentů (viz TAB. 8a). Povědomí o Právech pacientů mělo 91,13% studentů, na rozdíl 
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od 8,87% studentů (viz TAB. 16a). Obecně lze říci, ţe studenti měli větší povědomí o 

Etickém kodexu Práva pacientů. Můţe to být způsobeno větší propagací tohoto kodexu 

ve sdělovacích prostředcích nebo také tím, ţe uţ se většina studentů ocitla v roli 

pacientů. 

Současně bylo zjišťováno, co by respondenti učinili, pro lepší propagaci výše 

zmíněných dokumentů (viz TAB. 21a). Studenti nejčastěji navrhovali různé typy kurzů 

a seminářů (21,77%) zaměřených na tuto problematiku, také zmiňovali, ţe by zlepšili 

design (13,71%) daných dokumentů. 33,06% studentů neuvedlo ţádný námět 

ke zlepšení a 31,45% studentů bylo zařazeno do kategorie „jiné“ pro velkou rozdílnost 

v názorech. 

Etický kodex zdravotnického pracovníka nelékařských oborů uvádí, ţe 

zdravotnický pracovník při své práci zachovává úctu k ţivotu. (www.mzcr.cz) Zajímalo 

mě, zda si studenti myslí, ţe sestry zachovávají úctu k lidskému ţivotu (viz TAB. 9a). 

Vysoké procento studentů 90,33% se přiklánělo ke kladným typům odpovědí. Odpověď 

„spíše ne“ zvolilo 9,68% studentů. Za pozitivní lze označit, ţe ţádný z dotazovaných 

nezvolil odpověď „ne“. 

 V etickém kodexu zdravotnického pracovníka nelékařských oborů se dále uvádí, 

ţe zdravotnický pracovník respektuje důstojnost kaţdého jednotlivce bez ohledu na jeho 

rasu. (www.mzcr.cz) Zajímalo mě, zda se studenti během své klinické praxe někdy 

setkali s rasovou diskriminací ze strany sester. Průzkumné šetření ukázalo, ţe se více 

neţ polovina studentů 86,29% s rasovou diskriminací ze strany sester nesetkala, na 

rozdíl od 13,71% studentů. Průzkumné šetření ukázalo, ţe nejvíce diskriminovanou 

skupinou pacientů, byli romští pacienti 8,87% (viz TAB. 10a). K této problematice se 

vztahuje hypotéza 1, ve které jsem předpokládala, že většina studentů nebyla 

přítomna rasové diskriminaci pacientů ze strany sester. Hypotézu 1 lze tedy 

přijmout. Dále jsem zjišťovala, která skupina studentů se s rasovou diskriminací 

setkávala nejvíce. Z TAB. 10b je zřejmé, ţe skupina studentů oboru Všeobecná sestra se 

s rasovou diskriminací pacientů setkávala nejčastěji. Můţe to být způsobeno tím, ţe 

právě studenti tohoto oboru přicházejí nejčastěji do kontaktu s všeobecnými sestrami 

během klinické praxe. 

 Jak bylo výše uvedeno, kaţdý zdravotnický pracovník by měl respektovat 

důstojnost kaţdého jednotlivce. Oslovování pacientů familiárním způsobem povaţuji za 

naprosto nedůstojné a degradující. K této problematice se vztahuje hypotéza 2, ve které 

jsem předpokládala, že většina studentů byla přítomna familiárního způsobu 
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oslovení pacienta ze strany sester. Tuto hypotézu lze rovněž přijmout. Průzkumné 

šetření ukázalo, ţe 71,77% studentů bylo přítomno familiárního oslovení pacienta, na 

rozdíl od 28,23% studentů (viz TAB. 14a).  

Podobnou problematikou se zabývala Hana Šebelová (viz s. 27), která svým 

průzkumným šetřením zjistila, ţe z celkového počtu 100 (100%) respondentů, bylo 

přítomno oslovení pacienta formou „babi, dědo“ 13% respondentů. Mé průzkumné 

šetření ukázalo, ţe oslovením pacienta způsobem „babi, dědo“ bylo přítomno 29,03% 

studentů (viz TAB. 14a). Moţná je to způsobeno tím, ţe oba průzkumy probíhaly 

v odlišných lokalitách. Obecně lze říci, ţe oslovování pacientů familiárním způsobem 

sestrami není na ústupu, ale výrazně roste. 

Zjištěné poznatky jsou značně alarmující. Osobně povaţuji za nepřípustné, aby 

se sestry k pacientům chovaly s takovým despektem.  

 V Etickém kodexu zdravotnického pracovníka nelékařských oborů je dále 

uvedeno, ţe zdravotnický pracovník respektuje duchovní potřeby a náboţenské 

přesvědčení jednotlivců. (www.mzcr.cz) Pozitivním zjištěním je, ţe 98,39% studentů se 

v průběhu své klinické praxe nesetkalo s nerespektováním pacientovy víry a jeho 

duchovních potřeb ze strany sester. Pouhých 1,61% dotazovaných se s tímto problémem 

setkalo (viz TAB. 11a). 

 Výše uvedený kodex dále stanovuje, ţe se zdravotnický pracovník neustále snaţí 

o rozvoj své profese, o rozvoj svého profesního zaměření a zvýšení své odborné úrovně. 

(www.mzcr.cz) Zajímalo mě, zda si studenti myslí, ţe sestry mají o výše uvedené 

zájem. Průzkumné šetření vztahující se k dané problematice ukázalo, ţe 55,64% 

studentů se přiklánělo ke kladným typům odpovědí, ale ţe 29,04% studentů se 

přiklánělo k nesouhlasným typům odpovědí. Neutrální odpověď „nevím“ uvedlo 

15,32% respondentů (viz TAB. 12a). 

 Etický kodex zdravotnického pracovníka nelékařských oborů dále uvádí, ţe 

zdravotnický pracovník vystupuje jako ochránce pacienta, zejména pokud je péče 

o něho ohroţena nevhodným chováním či jednáním jiného zdravotníka nebo osoby. 

(www.mzcr.cz) Z tohoto hlediska mě zajímalo, zda byli studenti během své odborné 

praxe v nemocnicích přítomni poškození pacienta v souvislosti s nevhodným chováním 

či jednáním sester. Průzkumné šetření ukázalo, ţe většina studentů 73,39% se nesetkala 

s ţádným typem poškození pacienta, na rozdíl od 26,61% studentů (viz TAB. 13a). 

 Zmíněný kodex dále říká, ţe zdravotnický pracovník usiluje o co nejvyšší 

kvalitu a úroveň poskytované zdravotní péče. (www.mzcr.cz) V průzkumném šetření se 
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ukázalo, ţe 69,35% studentů se přiklánělo ke kladným typům odpovědí, na rozdíl od 

30,64% studentů, kteří se přikláněli k nesouhlasným typům odpovědí (viz TAB. 15a). 

V hypotéze 3 jsem očekávala, že podle názoru studentů sestry dostatečně informují 

pacienty o jejich právech. Tuto hypotézu však nelze přijmout. Z průzkumného 

šetření vyplynulo, ţe 61,29% studentů se přiklánělo k nesouhlasným typům odpovědí, 

na rozdíl od 38,71% studentů (viz TAB. 17a ). Lze tedy říci, ţe se studenti nedomnívají, 

ţe by byli pacienti o svých právech v dostatečné míře informováni. Dále bylo 

zjišťováno, která skupina studentů byla nejvíce zastoupena ve výše uvedeném názoru. 

Touto skupinou byli studenti oboru Fyzioterapie, kteří se z 86,48% přikláněli 

k nesouhlasným typům odpovědí (viz TAB. 17b). 

 V Etickém kodexu Práva pacientů je uvedeno, ţe pacient má právo na to, aby 

v souvislosti s léčbou byly brány maximální ohledy na jeho stud, a zároveň Etický 

kodex zdravotnického pracovníka nelékařských oborů uvádí, ţe zdravotnický pracovník 

při poskytování zdravotnické péče dbá v maximální moţné míře o zajištění intimity. 

(www.mzcr.cz) Průzkumným šetřením byly zjišťovány názory studentů týkající se dané 

problematiky. Z šetření vyplynulo, ţe 58,87% studentů se přiklánělo k tomu, ţe se 

sestry snaţí v maximální moţné míře zajistit intimitu pacienta, na rozdíl od 41,13% 

studentů, kteří se přikláněli k nesouhlasným typům odpovědí (viz TAB. 18a). Nejvíce 

kritičtí k porušování intimity pacientů byli studenti oboru Fyzioterapie, kdy se 

z celkového počtu 37 studentů daného oboru přiklánělo k nesouhlasným typům 

odpovědí 48,65% studentů (viz TAB. 18b). 

 Touto problematikou se zabývala také Hana Šebelová, která zjišťovala, jakým 

způsobem sestry zachovávají intimitu pacienta při hygienické péči nebo při vyšetřeních, 

či jakýchkoliv jiných činnostech, které souvisejí s narušením intimity pacienta. 

Z průzkumu Šebelové (viz s. 27) vyplynulo, ţe z celkového počtu 100% dotazovaných, 

49% respondentů zvolilo odpověď „snaží se, ale objevují se chyby“, a ţe 21% 

dotazovaných uvedlo odpověď „neuvědomují si chyby, kterých se při výkonu dopouštějí 

a nereagují na pacientovu potřebu intimity“, a ţe 16% dotazovaných zvolilo odpověď 

„dodržují intimitu v rámci možností daného oddělení“, a ţe 14% respondentů označilo 

odpověď „nevěnují tomu žádnou pozornost“.  

 Příčinou nedodrţování intimity pacienta můţe způsobovat několik faktorů. Můţe 

to být neochota sester zabývat se intimitou pacienta, jelikoţ to nepovaţují za důleţité, 

můţe to být také nedostatek závěsů či jiných pomůcek k zajištění intimity, nebo se také 

můţe jednat o nedostatek času sester. Téma zajišťování intimity pacientů je závaţné a 
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zjištěné nedostatky by mohly být podnětem k dalšímu zkoumání této problematiky, 

jejich příčin a zároveň důsledků pro samotné pacienty. 

 Desátý bod Etického kodexu Práva pacientů ustanovuje, ţe nemocný v závěru 

ţivota má právo na citlivou péči všech zdravotníků. (Haškovcová, 1996) Otázkou č. 18 

bylo zjišťováno, zda se studenti během odborné praxe setkali s nepatřičnou sesterskou 

péčí o pacienta v terminálním stadiu nemoci. Z průzkumného šetření vyplynulo, ţe 

76,61% studentů se s nepatřičnou péčí o pacienta v terminálním stadiu nemoci 

nesetkalo, na rozdíl od 23,39% studentů (viz TAB. 19a). 

 Etický kodex Práva pacientů dále uvádí, ţe pacient má právo očekávat, ţe 

veškeré zprávy a záznamy týkající se jeho léčby jsou povaţovány za důvěrné. 

(Haškovcová, 1996) Otázkou č. 19 bylo zjišťováno, zda si studenti myslí, ţe je sestrami 

zachovávána mlčenlivost o všech skutečnostech souvisejících se zdravotním stavem 

pacientů. Průzkumné šetření ukázalo, ţe se 67,74% studentů přiklánělo ke kladným 

typům odpovědí, na rozdíl od 32,26% studentů (viz TAB. 20a). 

V hypotéze 4 jsem předpokládala, že většina studentů bude znát nejméně 

dva etické kodexy. Tuto hypotézu lze přijmout. Průzkumné šetření ukázalo, ţe 

66,13% studentů prokázalo znalost více jak dvou etických kodexů, na rozdíl od 33,87% 

studentů (viz TAB. 7a). Z dotazníkového šetření vyplývá, ţe největší znalost kodexů 

prokázala skupina studentů 72,73% oboru Všeobecná sestra (viz TAB. 7b). Nejčastěji 

uváděnými etickými kodexy byly Práva pacientů, Etický kodex sester a Etický kodex 

České lékařské komory. Za zajímavé povaţuji to, ţe ţádný ze studentů oboru 

Fyzioterapie neuvedl etický kodex fyzioterapeuta. 

 Dále bylo zjišťováno, zda si studenti myslí, ţe je výuka etiky u zdravotnických 

oborů důleţitá. Myslím si, ţe výsledky dotazníkového šetření, jsou v tomto bodě velmi 

pozitivní. Ukázalo se, ţe 92,7% studentů povaţuje výuku etiky u zdravotnických oborů 

za důleţitou, na rozdíl od 7,26% studentů (viz TAB. 6a). Je zřejmé, ţe se studenti o 

problematiku etického přístupu k pacientům zajímají, a ţe povaţují výuku etiky u 

zdravotnických oborů za nezbytnou. 

 Z výše uvedených výsledků lze konstatovat, ţe průzkumné šetření poukazuje 

na různou míru dodrţování etických norem v ošetřovatelském povolání. Zároveň lze 

říci, ţe studenti nejsou lhostejní k přístupu k pacientům a jsou všímaví vůči porušování 

etických zásad, coţ věřím, povede k tomu, ţe se sami ve svém budoucím povolání 

vyvarují neetickému chování nejen vůči pacientům, ale i svým kolegům. 
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4. ZÁVĚR 

Bakalářská práce se věnovala problematice vybraných etických kodexů ve 

zdravotnictví a jejich naplňováním všeobecnými sestrami v praxi. Tato práce byla 

rozdělena na dvě tradiční části, tj. na část teoretickou a část empirickou. 

Teoretická část práce shrnuje základní poznatky týkající se etiky, ošetřovatelské 

etiky a etických kodexů. V závěrečné podkapitole teoretické části jsou zmíněny dříve 

realizované studie, které se zabývaly podobnou tématikou. 

V empirické části práce jsou analyzovány data získaná z dotazníkového šetření, 

ve kterém byly porovnávány názory studentů tří skupin zdravotnických studijních 

programů, tj. bakalářského studijního programu Ošetřovatelství oboru Všeobecná sestra, 

včetně oboru Všeobecná sestra s rozšířenou výukou v pediatrickém ošetřovatelství, dále 

magisterského studijního programu oboru Všeobecné lékařství a bakalářského 

studijního programu Specializace ve zdravotnictví oboru Fyzioterapie.  

Jedním z cílů bakalářské práce bylo zjistit, zda jsou vybrané části Etického 

kodexu zdravotnického pracovníka nelékařských oborů a Etického kodexu Práva 

pacientů naplňovány v praxi, a to očima studentů. Průzkumné šetření prokázalo různou 

míru v dodrţování vybraných bodů zmíněných dokumentů. Z výsledků práce vyplynulo, 

ţe studenti jsou citliví na porušování pravidel etického jednání vůči pacientům. Otázkou 

je, jakým způsobem zabránit tomu, aby k takovému jevu nedocházelo. 

Průzkumné šetření dále ukázalo, ţe studenti mají větší povědomí o Etickém 

kodexu Práva pacientů neţ o Etickém kodexu zdravotnického pracovníka nelékařských 

oborů. Obecně lze říci, ţe většina studentů znala nejméně dva názvy etických kodexů a 

v problematice se orientovala. Myslím si, ţe k propagaci zmíněných dokumentů, by 

bylo dobré vyuţít komunikačních médií, jako např. televize nebo internetu, a pomocí 

krátkých spotů upozorňovat na Práva pacientů. Dále se domnívám, ţe by stála za úvahu 

moţnost, dávat pacientům při příjmu vytištěný kodex Práv pacientů v zajímavém 

designovém provedení, který by pacienty oslovil moţná více neţ černobílé provedení 

zmíněného dokumentu. Zároveň se domnívám, ţe s Etickým kodexem zdravotnického 

pracovníka nelékařských oborů by měli být seznamováni studenti jiţ během svého 

studia na lékařských a zdravotnických fakultách a během výkonu své profese by měli 

mít povinné školení na dané téma minimálně jednou ročně. 
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Z výsledků práce dále vyplynulo, ţe studenti vnímají potřebnost výuky etiky 

u zdravotnických oborů. Analýzou dat z průzkumného šetření lze říci, ţe se podařilo 

cíle bakalářské práce naplnit. 

V průběhu zpracování bakalářské práce jsem postupně zjišťovala, ţe se vyskytly 

některé nedostatky, kterým bych se do budoucna chtěla vyvarovat. Na základě těchto 

zkušeností, bych pravděpodobně volila jinou formu některých poloţek v dotazníku. 

Snaţila bych se o větší konkretizaci a zároveň bych zvolila minimální počet otevřených 

otázek, vzhledem k tomu, ţe se z celého dotazníku nejhůře vyhodnocovaly. Zároveň 

jsem si vědoma, ţe zkoumaný vzorek respondentů není plně srovnatelný, pro velkou 

rozdílnost v počtech studentů v jednotlivých ročnících daných oborů. Zařadila jsem je 

do průzkumného šetření, jelikoţ mě zajímalo, jak nejenom studenti oboru Všeobecná 

sestra vnímají přístup sester k pacientům.  

Dodrţování etických zásad je jistým způsobem sebereflexí kaţdého z nás. 

Chovejme proto úctu k našim pacientům při poskytování kvalitní ošetřovatelské péče, 

ne proto, ţe musíme, ale proto, ţe chceme. 

 Důleţitost tématu etických kodexů ve zdravotnictví mě vede k tomu, ţe bych 

ráda s výsledky svého šetření seznámila širší odbornou veřejnost a publikovala tak dané 

téma v některém z odborných časopisů pro zdravotnické pracovníky. 
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