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Anotace 

Bakalářská práce „Pracovní adaptace absolventek v oboru Všeobecná sestra“ 

pojednává o vstupu všeobecných sester po absolvování školy do zaměstnání.  

Pracovní adaptace je velmi důležitým momentem každého absolventa školy. 

Zahrnuje bližší seznámení s námi vybraném povolání, orientaci v nové roli a začlenění 

do pracovního kolektivu. Nejen, že ověřuje naše dosavadní teoretické a praktické 

poznatky, ale učí nás také nové, pro dané pracoviště specifické a konkrétní znalosti. Je 

obdobím přizpůsobení se samotné práci a novým lidem. Dobrá adaptace v tomto 

náročném procesu je předpokladem pro další profesní růst. 

Cílem bakalářské práce je uvést relevantní přehled poznatků ovlivňujících 

pracovní adaptaci absolventek v oboru Všeobecná sestra. Pomocí dotazníkových šetření 

zjistit jejich motivaci k nástupu do vybrané fakultní nemocnice, obecné faktory 

spokojenosti se vstupem a adaptací v zaměstnání a spokojenost se svým přiděleným 

školitelem. Dalším záměrem je provést primární analýzu dat a získaná data výzkumu 

dále srovnat s dříve realizovaným šetřením. 

 

Annotation 

Bachelor thesis „Work adaptation of graduates in the field General Nurse“ deals 

with the entry of graduates into employment. The adaptation process at the workplace is 

a very important period in life of every graduate. This process helps us to transition 

smoothly into our professions. The work place is a check of our theoretical and practical 

knowledge and it helps us to attain a new wealth of knowledge. 

During this adaptation process, nurses should acclimatise themselves to new 

working conditions. Also it is important that they should be able to work along with 

their new colleagues. A good adaptation process at the work place is a prerequisite for 

professional growth in other areas too. 

The aim of my bachelor thesis is to find and describe factors affecting the 

adaptation of nursing graduates at the workplace. I would like to research the motivation 
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level of the graduates, contentment level at work and the satisfaction level with their 

supervisors. I plan to accomplish this with the aid of questionnaires. Finally, I would 

like to perform primary data analysis and compare my results with  similar  research .  
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Pracovní adaptace, adaptační proces, všeobecná sestra, absolvent školy, školitel, 

mentor, mentoring, profesní socializace.  
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Work adaptation, adaptation process, nurse, graduate, adviser, mentor, 

mentoring, professional socialization.  
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Seznam zkratek a symbol ů 

 

apod. – a podobně 

atd. – a tak dále 

č. – číslo 

ČR – Česká republika 

FNKV – Fakultní nemocnice Královské Vinohrady  

FN Motol – Fakultní nemocnice v Motole 

KPR – kardiopulmonální resuscitace 

n – absolutní četnost 

např. – například 

odd. - oddělení 

s. – strana 

Sb. – sbírka – Sbírka zákonů a nařízení  

tj. – to jest 

tzn. – to znamená  

tzv. – tak zvané 

UK – Univerzita Karlova 

VOŠ – Vyšší odborná škola 

VŠ – Vysoká škola 

% - relativní četnost 
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1 Úvod 

S problematikou adaptačního procesu se setká ve svém životě nejen každá 

všeobecná sestra, ale také každý pracující člověk. Že tato část profesního života není 

jednoduchá, je všeobecně známé. Sama jsem pracovní adaptaci ve své dosavadní praxi 

poznala a setkala jsem se také s lidmi, pro které bylo právě toto období natolik kritické, 

že opustili pracoviště, na které nastoupili.  

Pracovní adaptace absolventek škol v oboru všeobecná sestra tedy byla, je a 

nejspíš vždy také bude aktuálním tématem. 

Adaptační období je dobou, kdy člověk po ukončení studia vstoupí do 

zaměstnání, učí se orientovat v nové roli a začleňuje se do pracovního kolektivu. 

K tomu, jak bude absolventka přijata budoucími spolupracovníky, přispívají bohužel 

také sociálně percepční stereotypy, to jsou například tzv. halo-efekt, efekt zakotvení, 

projekce, efekt figury a pozadí, a další. Jak se absolventka uvede při prvním vstupu a 

jak se adaptuje během doby adaptace, je proto také jedním z faktorů ovlivňujících její 

budoucí kariéru. 

V dnešní době přicházejí absolventky na oddělení  ze škol s různým stupněm a 

úrovní vzdělání. Na jedné straně to mohou být zdravotní sestry ze středních 

zdravotnických škol, které vstupují do pracovního procesu například po mateřské 

dovolené započaté hned po ukončení studia. A na straně druhé to jsou sestry přicházející 

z vyšších a vysokých škol. Navíc, tuto situaci neusnadňuje ani nástup jiných kategorií 

z řad nelékařských zdravotníků, například zdravotnických asistentů, jejichž místo a role 

se v systému poskytování ošetřovatelské péče teprve utváří. Této problematice však 

bakalářská práce věnována není. 

 Díky této různorodosti, odlišnosti samotného pracovního prostředí a také díky 

jedinečnosti každého člověka se adaptační proces vždy určitým způsobem liší. 

Tento proces už byl samozřejmě vícekrát zkoumán, ale pracoviště a doba se 

vždy mění. Záměrem bakalářské práce je tedy identifikovat a popsat hlavní faktory, 

které pracovní adaptaci absolventů škol provázejí a ovlivňují v současné době,  

charakterizované turbulentními změnami ve zdravotnictví. 

 Vzhledem k jedinečnosti pracovních podmínek v jednotlivých zdravotnických 

zařízeních tj. okolnostem pracovní adaptace, jak v oblasti psychické, fyzické a sociální a 

s nutností zajistit dostatečný soubor respondentek pro naplnění cílů práce, šetření 
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proběhlo v největší fakultní nemocnici v České republice a to ve Fakultní nemocnici 

v Motole. 

Teoretická část bakalářské práce přináší relevantní informace o vstupu sestry 

absolventky do pracovního poměru, charakterizuje vlastní adaptační proces a popisuje 

roli školitele v něm. 

Empirická část má tradiční strukturu. Nejprve jsou uvedeny cíle a hypotézy 

vztahující se k této části. Dále je popsána metodika šetření, jeho organizace a 

charakteristika vlastního souboru respondentek. Výsledky dotazníkového šetření jsou 

prezentovány v tabelární přehledech a grafických výstupech. V závěru empirické části 

práce je zařazena diskuse, ve které jsou komparovány výsledky vlastního šetření s dříve 

realizovaným výzkumem. 
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1.1 Cíle práce a pracovní hypotézy 

Bakalářská práce se zabývá problematikou pracovní adaptace všeobecných 

sester. Záměrem práce je tedy charakterizovat okolnosti pracovní adaptace absolventů 

škol ve Fakultní nemocnici v Motole (dále FN Motol). K naplnění tohoto záměru byly 

stanoveny tyto cíle: 

1. Prezentovat relevantní přehled poznatků souvisejících s řešenou problematikou 

2. Provést dotazníkové šetření zaměřené na zjištění základních ukazatelů kvality  

pracovního života a pracovní spokojenosti sester – absolventek škol ve FN 

Motol 

3. Provést primární analýzu získaných dat 

4. Porovnat výsledky vlastní výzkumné sondy s dříve realizovaným šetřením  

Po prostudování odborné literatury byly v souladu se shora uvedenými cíli práce  

stanoveny následující pracovní hypotézy: 

1. Předpokládám, že největší motivací absolventek k nástupu do vybrané 

nemocnice bude předchozí osobní pozitivní zkušenost z odborné praxe během 

studia. 

2. Předpokládám, že respondentky budou ze všech spolupracovníků spokojeny 

nejméně s přijetím a s chováním lékařů. 

3. Předpokládám, že absolventky budou nejhůře hodnotit výši měsíčního platu. 

4. Očekávám, že ze všech otázek obecných faktorů spokojenosti bude nejlépe 

hodnocena spokojenost s charakterem vlastní práce.  

5. Předpokládám, že většina respondentek se neztotožní s tvrzením, že školitelka 

pracovní adaptace byla profesním vzorem 
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2 Teoretická část 

Teoretická část bakalářské práce je věnována stručně tématům, které se týkají 

pracovní adaptace absolventek škol v oboru všeobecná sestra. Ty jsou rozděleny na  

hlavní činitele ovlivňující tento proces. Jsou to všeobecná sestra - absolventka, vlastní 

adaptační proces a role školitele v něm. 

2.1 Absolventka v oboru Všeobecná sestra 

V první řadě adaptační proces ovlivňuje samotný absolvent. Podle zákoníku 

práce je absolventem: „zaměstnanec vstupující do zaměstnání na práci odpovídající 

jeho kvalifikaci, jestliže celková doba jeho odborné praxe nedosáhla po řádném 

(úspěšném) ukončení studia (přípravy) 2 let, přičemž se do této doby nezapočítává doba 

mateřské nebo rodičovské dovolené.“ (Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 229, 

odst.(2)) 

To jaká absolventka vstoupí do pracovního procesu závisí na více okolnostech, 

na samotné osobnosti s vlastními charakterovými vlastnostmi a schopnostmi, na 

ztotožnění se s rolí všeobecné sestry a v neposlední řadě na vědomostech tzn. jakému 

vzdělání se absolventce dostalo. 

2.1.1 Systém vzd ělávání zdravotních sester 

V dnešní době je systém vzdělávání všeobecných sester trochu komplikovaný. 

Vstupem České republiky do Evropské unie bylo nutné učinit kroky k transformaci 

vzdělávání všeobecných sester na vyšší a vysokoškolskou úroveň a zároveň byly přijaty 

určité právní předpisy upravující kompetence  a celoživotní vzdělávání nelékařských 

pracovníků.  

V této souvislosti považuji za nutné popsat možnosti a formy studia, kterým se 

v České republice získává odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry. 

2.1.1.1 Možnosti získávání a uznávání zp ůsobilosti k výkonu povolání 

všeobecné sestry 

Podmínky získávání a uznávání způsobilosti k výkonu povolání všeobecné 

sestry upravuje zákon č. 96/2004 Sb. v platném znění. Odbornou způsobilost k 

tomuto povolání lze v současnosti získat absolvováním:  
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� „nejméně tříletého akreditovaného zdravotnického bakalářského studijního 

oboru pro přípravu všeobecných sester, 

� nejméně tříletého studia v oboru diplomovaná všeobecná sestra na vyšších 

zdravotnických školách.“ (Zákon č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických 

povoláních, § 5, odst. (1)) 

 

2.1.1.2 Celoživotní vzd ělávání a registrace všeobecných sester 

Zdravotničtí pracovníci, kteří absolvovali  některou z těchto škol  mohou po 

ukončení studia do 18ti měsíců požádat o vydání Osvědčení k výkonu zdravotnického 

povolání bez odborného dohledu a tím se registrovat v  Registru zdravotnických 

pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. 

Registrovaná všeobecná sestra může vykonávat takové činnosti bez odborného 

dohledu, které blíže stanovuje Vyhláška č. 55/2011 Sb. o činnostech zdravotnických 

pracovníků a jiných odborných pracovníků. 

Zákon č. 96/2004 Sb. v platném znění definuje celoživotní vzdělávání jako: 

„pr ůběžné obnovování, zvyšování, prohlubování a doplňování vědomostí, dovedností a 

způsobilosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků v příslušném 

oboru v souladu s rozvojem oboru a nejnovějšími vědeckými poznatky. Celoživotní 

vzdělávání je povinné pro všechny zdravotnické pracovníky a jiné odborné pracovníky.“ 

(Zákon č. 96/2004, §53,odst. (1) a (2)) 

V České Republice platí následující právní předpisy upravující vzdělávání a 

kompetence nelékařských zdravotnických pracovníků: 

� Zákon č. 96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu 

nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s 

poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 

o nelékařských zdravotnických povoláních), v platném znění 

� Zákon č. 20/ 1966 Sb. o péči o zdraví lidu, v platném znění 

� Vyhláška č. 55/2011 Sb. o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných 

odborných pracovníků, v platném znění 

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

osvědčení bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických 

pracovníků, v platném znění  
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� Vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní 

programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického 

povolání, v platném znění 

� Nařízení vlády č. 31/2010 o oborech specializačního vzdělávání a označení 

odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí, 

v platném znění 

O významu celoživotního vzdělávání referuje řada autorů, například Zacharová 

(2006) uvádí, že: „zejména celoživotní vzdělávací formy, jako jsou certifikované a 

inovační kurzy, odborné stáže v akreditovaných zařízeních nebo účast na školících 

akcích a odborných konferencích mohou mít pozitivní vliv na rozvoji osobnosti 

zdravotníka a na jeho zájmu provést změny na pracovišti.“ (Zacharová, 2006, s. 73-74). 

Protože medicína i ošetřovatelství se neustále vyvíjí, tak s celoživotním 

vzděláváním úzce souvisí kvalita poskytované péče pacientovi. Sestra, která se celý 

život průběžně vzdělává, zná nejnovější trendy a umí je aplikovat v praxi. Cílem je 

poskytnout pacientům co nejlepší dostupnou péči na základě nejnovějších poznatků. 

Konkrétně se rozvoj a kariéra mohou projektovat třemi směry: 

� postup v hierarchii, 

� prohlubování odbornosti, 

� získávání dalších odborností. (Svobodník, 2009) 

Jak vlastně celoživotní vzdělávání funguje v praxí? Pro celoživotního vzdělávání 

existuje  několik forem. Jsou to: 

� specializační vzdělávání,  

� certifikované kurzy,  

� inovační kurzy,  

� odborné stáže v akreditovaných zařízeních,  

� účast na seminářích, školících akcích, odborných konferencích, kongresech a 

sympoziích,  

� publikační, pedagogická a vědecko-výzkumná činnost,  

� vypracování metodiky,  

� studium navazujících studijních programů na VŠ a VOŠ. 

2.1.2 Vymezení role všeobecné sestry 

Předešlá část práce byla věnována přípravě všeobecných sester na jejich 

povolání, proto v této kapitole bude charakterizována jejich role. 
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Sestra může v rámci svého povolání zastávat a zastává více rolí. Jsou to jak role 

společenské, tak profesní. Tyto role se různě prolínají, ale mohou také spolu přijít do 

konfliktu. Z tradičních společenských rolí lze jmenovat např. role matky, manželky, 

dcery, příbuzné, přítelkyně.  

Některé z těchto rolí, matka, manželka, hospodyně, promítá Helga Morrow 

v publikaci Nurses, Nursing  přímo do sesterského povolání. Roli matky zastává sestra 

ve vztahu k pacientovi, role manželky spočívá v poslušnosti a plnění příkazů ve vztahu 

k lékaři a role hospodyně se vztahuje k chodu oddělení. (Zvoníčková, Jirkovský, 2006) 

Stejně tak bývá spojována role ošetřovatelství s rolí „utlačované matky“, kde 

otec je lékař, který má dominantní funkci a sestra jako matka se musí naučit podávat  

skrytě návrhy lékaři tak,  aby se doporučení nebo poznámky zdály navenek navrhované 

lékařem. (Cooke, Philips, 2008) 

S rozvojem moderního ošetřovatelství se mění a rozšiřují profesní role zdravotní 

sestry. „Tradi čně byla sestra považována za člena týmu, který poskytuje základní 

(fyzickou) péči pacientům. Nepochybně to je a bude i nadále hlavní funkcí 

ošetřovatelství. Vznikly však a stále se rozšiřují nové odpovědnosti. Vycházejí 

z orientace profesní činnosti sester na celek lidského zdraví.“ (Bártlová, 2005, s. 129) 

2.1.2.1 Profesní role všeobecné sestry 

Jak uvádí Frankl,: „povolání dává člověku příležitost žít smysluplně.“  

(Křivohlavý, 2010, s. 100). Tento výrok by měl platit u každého povolání, o to víc u 

povolání zdravotnického pracovníka. 

Každá profese zaujímá své místo ve společnosti, jde tedy o prestiž daného 

povolání. Profesní roli ovlivňuje image. Jsou to názory, pocity a postoje jednotlivce i 

celé společnosti k dané profesi. (Farkašová et al., 2006) 

Špirudová a Králová definují  profesní role jako: „specifické sociální role 

vázané na profesi, odrážející očekávání veřejnosti (laické i odborné) vztahující se k 

profesionálnímu konání, aktivitám, chování a vystupování příslušníků dané profese v 

rámci výkonu této profese. Proměňují se v čase, jsou dynamické.“ (Špirudová, 

Králová,str. 554, 2006) 

K realizaci profesní role sestry Bártlová uvádí, že: „realizaci role sestry ztěžuje 

především to, že je svou povahou vnitřně konfliktní. Největší zdroj konfliktnosti vyplývá 

z toho, že pro výkon většiny činností jsou ve zdravotnictví stanoveny přesné normy, ale 

zdravotničtí pracovníci jsou nuceni je přitom uplatňovat v jedinečných situacích. Tento 
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rozpor představuje jednu ze stěžejních otázek správného osvojení si role sestry a její 

realizace v praxi.“ (Bártlová, 2005, s. 136-137) 

Rolová adaptace je u tohoto povolání zvláště obtížná. Z orientace individuální se 

sestra  musí naučit zaměřit na orientaci kolektivní a emocionální neutralitu. 

Diana Halfer uvádí o adaptačním období, že: „P řechod ze studenta na sestru 

profesionálku je kritickou změnou rolí, to zahrnuje rozmanitost milníků kariéry v prvním 

postgraduálním roce.“ (Halfer,  2007, s.6) 

Rozeznávají se tři základní znaky charakterizující roli sester. 

� „Sestra vychází z potřeb nemocného a chápe jeho problémy. 

� Sestra zajišťuje nemocnému pocit jistoty a uspokojuje jeho potřeby. 

� Sestra je emocionálně neutrální.“(Farkašová et al., 2006, s. 181) 

Profesní role Závodná dělí na: 

� Sestra – poskytovatelka ošetřovatelské péče. Tato role patří mezi klíčové a je 

předpoklad, že sestra po absolvování studia tuto roli dobře zvládá. Poskytuje tak 

holistickou péči nemocným i zdravým jedincům. 

� Sestra – manažerka. Řídí ošetřovatelský proces u pacienta i ostatní 

ošetřovatelské činnosti. Zvládnutím této role sestra poskytuje efektivní a 

koordinovanou péči. 

� Sestra – edukátorka. Podává nemocnému i jeho rodině podložené informace, 

které získává při vzdělávání, tak aby se pacient co nejrychleji mohl adaptovat v 

dané situaci. 

� Sestra – advokátka. Respektuje práva nemocného a tlumočí jeho názory, tak 

aby byly pochopeny všemi členy týmu i rodinou pacienta. 

� Sestra – nositelka změn. Reaguje pružně na změny. Pomocí celoživotního 

vzdělávání nové poznatky aplikuje v praxi. Je kontinuální hnací silou celého 

ošetřovatelství. 

� Sestra – výzkumnice. Pomáhá, svou činností ve výzkumném týmu, vytvořit 

pevnou teoretickou základnu ošetřovatelství, jakož to vědnímu oboru. 

� Sestra – mentorka. Je zralá sestra s náležitou klinickou i pedagogickou 

způsobilostí, která je zodpovědná za dohled nad studenty v klinické i komunitní 

praxi. Mentor je zároveň také člověkem, který poskytuje podporu, zpětnou 

vazbu a je studentovi přítelem. (Farkašová et al., 2006, str. 182) 

Názvy těchto rolí jsou velmi výstižné a svým významem vystihují všechny 

činnosti, které by si všestranná sestra měla osvojit. Pokud má všeobecná sestra 
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vykonávat svou profesi opravdu dobře, je nezbytné, aby se se všemi vyjmenovanými 

rolemi ztotožnila. 

2.1.2.2 Profesní socializace 

Profesní socializace je celoživotní proces, kdy se jedinec učí nejen soužití ve 

skupině, ale také být její aktivní součástí. Stanovuje hranice chování a je základem 

skupinové integrity a stability. 

Podle Hinshawové je profesní socializace „proces učení se novým rolím a 

adaptaci na ně, tj. nepřetržitý proces, kterým se z jednotlivců stávají členové 

společenské skupiny“ (Kozierová et al., 1995, s. 24). 

Watson definuje socializaci jako „proces, ve kterém se hodnoty a normy stávají 

vnitřní součástí individua, jeho chování a koncepce jeho osobnosti; je to proces, ve 

kterém se vyžadují vědomosti, zručnosti a postoje specifické pro danou profesi“ 

(Kozierová et al., 1995, s. 24).  

V rámci profesní socializace se lze setkat s více modely rozdělení fází. U většiny 

z nich stojí na začátku laik a na konci odborník ve svém oboru. Pro názornost  uvedu 

model Daltonové, Thompsonové a Priceové a model Kramerové( tab. 1 a tab.2) 

TAB. 1: Model odborného růstu:  

Model Daltonové, Thompsonové a Priceové 

1.stádium vykonává rutinní povinnosti pod vedením mentora  

2. stádium  pracuje samostatně a zodpovědně  

3. stádium  přejímá odpovědnost za ovlivňování, vedení, řízení a růst jiných  

4. stádium  ovlivňuje vedení organizace nebo její části 

(Kozierová et al., 1995, s. 28) 
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TAB. 2: Model odborného růstu:  

Model Kramerové 

1. stádium zručnost a ovládání rutiny, růst k technické dokonalosti 

2. stádium  
sociální integrace, ocenění odpovědnosti vrstevníky; přijetí 
skupinou se stává hlavním zájmem  

3. stádium  

morální odsouzení rozporů mezi koncepcemi byrokratické role 
spojené s pravidly a nařízeními a profesionální role spojené 
s kontinuálním vzděláváním a pracovní role zaměřené na 
zájmy pacienta  

4. stádium  
sporné rozhodování, přizpůsobení se chování a hodnotám, 
případně učení používání obojího výhodným způsobem 

(Kozierová et al., 1995, s. 28) 

2.1.2.3 Požadavky na vlastnosti osobnosti zdravotní  sestry 

Jak již bylo uvedeno v úvodu, to jak perspektivní absolvent vstoupí do 

adaptačního procesu, závisí také na jeho osobnosti, proto je potřeba zmínit požadavky 

kladené na vlastnosti osobnosti dobré všeobecné sestry. 

Práce sestry klade zvýšené nároky na přesnost, iniciativu, důslednost, schopnost 

spolupráce, soustředit se, schopnost přispět k dosažení cíle nejen svého, ale také celé 

skupiny, podřídit se nebo vést a organizovat a adaptovat se na týmovou práci. Dále také 

musí sestra ovládat dovednost jednat s druhými lidmi, pochopení pro jejich změněné 

reakce vlivem nemoci, přiměřené hodnocení sebe i druhých a sebevzdělávání. 

Předpoklady osobnosti sestry stanovila Mellanová takto: 

� Předpoklady senzomotorické – zahrnují soubor dispozic v oblasti 

mikrokoordinace   (pohyby prstů a zápěstí), makrokoordinace (obratnost při 

manipulaci s pacienty) a senzoriky (zrak, sluch, čich, hmat). 

� Předpoklady intelektové – zahrnují myšlenkové procesy a operace, 

intelektuální dovednosti, dobrou vnímavost, paměť, pozornost a schopnosti pro 

řešení situací stereotypních i proměnlivých, kdy je potřeba určitá míra reaktivity. 

Je zde potřeba nejen inteligence, ale i schopnost řešit složité situace, rozlišovat 

dílčí změny ve stavu nemocného, odhadnout jejich možné souvislosti a význam, 

dále vybrat optimální řešení. 

� Předpoklady sociální – jsou požadovány v nadměrné výši, vzhledem 

k intenzivní interakci s nemocnými, psychickému působení na ně i k důležitosti 
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spolupráce s ostatními zdravotnickými pracovníky, včetně pracovníků 

podřízených jejichž práci sestra organizuje. 

� Předpoklady autoregulační – jsou nezbytné z důvodu vysokých požadavků na 

charakterové vlastnosti zdravotní sestry. Je požadována zvýšená odolnost ke 

stresu a frustraci, schopnost plnit všechny nutné úkoly i za stresových podmínek. 

Je také nutný dobrý psychický a fyzický stav, biologická odolnost, volní 

předpoklady, přizpůsobivost, dovednost sebezapření při výkonech neestetických 

a odpuzujících, odpovědnost, svědomitost, ukázněnost, tolerantnost a taktnost. 

� Předpoklady estetické – k těmto předpokladům patří  vzhled sestry, dovednost 

úpravy osobního zevnějšku a okolí nemocného (Mellanová, 1989) 
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2.2 Adaptace 

Adaptace jako pojem je schopnost nebo obecná vlastnost přizpůsobit se.  

 Bedrnová a Nový adaptaci definují jako „proces aktivního přizpůsobování se 

člověka životním podmínkám a jejich změnám“ a dále uvádějí, že „člověk nepřijímá 

podmínky, v nichž žije jen pasivně, ale snaží se je přizpůsobit svým potřebám, zájmům, 

hodnotám či cílům.“ (Bedrnová, Nový, 2004, s. 341).   

Bucháčková uvádí, že „adaptace je proces, kdy se nový zaměstnanec vyrovnává 

s prostředím, ve kterém plní pracovní úkoly. S tím souvisí adaptace pracovní, kdy jde o 

přiměřené zvládnutí pracovních úkolů a dosažení daného výkonového standardu; a 

adaptace sociální, což je proces přiměřeného zařazení pracovníka do interpersonálních 

vztahů příslušné skupiny.“ (Bucháčková, 2003, s.38)  

Adaptaci lze rozdělit z hlediska biologického a sociálního a dále blíže 

specifikovat jako pracovní adaptaci. 

2.2.1 Biologická adaptace 

V oblasti biologie se pojem adaptace začal užívat jako první a to ve smyslu 

přizpůsobení organismu podmínkám jeho životního prostředí během individuálního 

života nebo fylogenetického vývoje. 

Vzhledem k řešené problematice bude větší pozornost věnována sociální a 

pracovní adaptaci všeobecných sester.  

2.2.2 Sociální adaptace 

 Sociální adaptace je proces, při kterém se jedinec nebo skupina začleňuje do 

sociální struktury nebo do širšího sociálního prostředí. 

Proces pracovní adaptace je mimo jiné také procesem sociálním. Jirkovský 

(2008) popisuje souvislost sociální adaptace s pracovní adaptací: „Součástí procesu 

pracovní adaptace je tedy i začlenění zaměstnance do struktury společenských vztahů 

na pracovišti. Pro přejímání společenských vlivů a zvládání sociálních změn je člověk 

vybaven jednak subjektivními předpoklady (sociabilita) a jednak naučenými, či jinak 

osvojenými poznatky, které získal v dosavadním procesu socializace.“(Jirkovský, 2008, 

s. 26) 
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2.2.3 Pracovní adaptace 

Nástup nového zaměstnance do organizace představuje proces, který může 

rozhodnout o jeho dalším úspěchu a vztahu k novému zaměstnavateli. Úvodní fáze 

pracovního poměru jsou proto velmi důležité. Období pracovní adaptace je krizovým 

obdobím, kdy se absolventky setkávají s realitou zdravotnického prostředí. Vlivem 

špatného školitele, spolupracovníků nebo vedoucího zaměstnance může dojít k tomu, že 

právě v tomto období absolventka opustí svou pracovní pozici nebo zdravotnictví 

vůbec. 

Metodický pokyn ministerstva zdravotnictví definuje adaptační proces jako:      

„proces začlenění nově nastupujícího nelékařského zdravotnického pracovníka má 

usnadnit období zapracování v novém  pracovním prostředí, orientaci a seznámení se s 

novou prací, vytvořit vztahy ke spolupracovníkům včetně vztahu k nadřízeným a 

podřízeným a pochopit styl a organizaci práce. V neposlední  řadě zahájit formování 

pocitu zodpovědnosti, samostatnosti a sounáležitosti k zaměstnavateli.“ (Metodický 

pokyn k realizaci a ukončení adaptačního procesu pro nelékařské zdravotnické 

pracovníky, 2009) 

Jirkovský o pracovní adaptaci uvádí: „Adaptace nových zaměstnanců (často 

bývá označována také jako pracovní orientace, zapracování, zácvik, či nástupní praxe) 

je ve většině organizací integrální součástí řízení lidských zdrojů. Je totiž běžné, že nový 

zaměstnanec (a zvláště pak absolvent školy) pociťuje v novém prostředí určitou nejistotu 

a vítá, pokud mu zaměstnavatel v tomto období poskytne pomocnou ruku 

prostřednictvím vhodně nastaveného systému pracovní adaptace. Neřízená, živelná, 

pracovní adaptace absolventů škol, ale i zaměstnanců s praxí, často vede k jejich vysoké 

fluktuaci, která mnohdy souvisí s nezvládnutím pracovních činností na pracovišti či 

s nevhodným uvedením zaměstnance na pracoviště. To zaměstnavateli zvyšuje nejen 

náklady, ale mnohdy poškozuje i jeho image nejen u odborné, ale často také u širší 

veřejnosti.“ (Jirkovský, 2008, s. 23) 

Dle Koubka představuje adaptace nového zaměstnance: „ Řízený proces 

seznamování pracovníka s organizací, jejími úkoly, stylem práce, technologií, 

specifickými předpisy organizace i jinými předpisy a celkovými podmínkami, za nichž 

bude pracovník vykonávat svou práci.“ (Koubek, 2005, s.181) 

Bedrnová a Nový chápou adaptaci v pracovním procesu jako proces: 

„vyrovnávání se člověka se skutečností, ve které plní pracovní úkoly. Tento proces 
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probíhá ve dvou základních rovinách – v rovině pracovní adaptace a v rovině sociální 

adaptace pracovníka.“ (Bedrnová, Nový, 2004, s. 341) 

Koubek dále o adaptaci uvádí, že: „Orientace pracovníků má značný vzdělávací 

aspekt. Jde vlastně o formování (doformování, přeformování) pracovních schopností 

nového pracovníka tak, aby vyhovovaly požadavkům pracovního místa a nového 

zaměstnavatele. Její součástí jsou i vyloženě odborné informace, informace o 

pracovních postupech, informace o zvláštnostech techniky a technologie používané 

v organizaci a v neposlední řadě i informace o možnostech získávání dalších odborných 

informací i o možnostech prohlubování a rozšiřování kvalifikace.“ (Koubek, 2005, s. 

181-182) 

Adaptační proces většinou trvá šest až dvanáct měsíců. Po tuto dobu má 

absolventa provázet školitel, který je mu přidělen vedoucím pracovníkem. 

2.2.4 Fáze adaptačního procesu 

Bedrnová a Nový popisují tyto fáze adaptačního procesu: 
 

� „Seznámení se s problematikou adaptace a používanými metodickými prostředky 

jejího řízení – dílčí a typové adaptační plány apod.   

� Nástupní pohovor s přijatým pracovníkem – informace o podniku, jeho cílech, 

tradicích a perspektivách, o principech systému práce s lidmi, bližší upřesnění 

vstupních očekávání pracovníka,  

� Zařazení pracovníka na konkrétní pracovní místo – seznámení pracovníka 

s pracovištěm, úlohami a podmínkami práce,  

� Představení nového pracovníka pracovní skupině, charakteristika nového 

pracovníka – jeho odbornost, praxe, kvalifikace, místo předcházejícího 

působení,  

� Seznámení nového pracovníka s pracovní skupinou a jejími členy – zastoupení 

profesí a přehled odbornosti členů, normy, zvyklosti a tradice pracovní skupiny,  

� Určení garanta – konzultanta z řad zkušených a osobnostně vhodných 

pracovníků,  

� Zpracování plánu či programu adaptace  - v závislosti na individuálních 

charakteristikách nového pracovníka ve spolupráci s dotyčným pracovníkem a 

jeho garantem,  
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� Průběžné sledování pracovníka při práci a jeho začleňování do pracovní 

skupiny – poskytování zpětné vazby o výsledcích jeho činnosti,  

� Pravidelná a systematická kontrola plnění adaptačního plánu,  

� Závěrečné hodnocení průběhu adaptace“ (Bedrnová, Nový, 2004, s. 344 – 345).   

2.2.5 Faktory ovliv ňující adapta ční proces 

Pokaždé neprobíhá adaptační proces tak jak by měl. Mohou jej provázet různé 

problémy. Mezi faktory ovlivňující pracovní adaptaci patří psychická a fyzická pracovní 

zátěž, pracovní prostředí, personál a pracovní vztahy a s nimi související mobbing, 

bossing a syndrom vyhoření, finanční ohodnocení, organizace práce a poskytovaná péče 

pacientům ostatním zdravotnickým personálem. 

Při vstupu do pracovního procesu většinou absolventka jako první vnímá 

pracovní vztahy v ošetřovatelském týmu. Heysová uvádí: „Skupina si většinou vytvoří 

své vlastní normy a ideje a od jejích členů se čeká, že se podle nich budou chovat. 

Jestliže jsou skupinové normy tak silné, že potlačují nevítané informace z vnějšku, může 

to vést k problémům.“  (Hayesová, 2007, s. 62) 

To, do jakého kolegia nová pracovnice vstoupí, lze obtížně ovlivnit, a to z 

důvodu nedostatku zdravotnického personálu. Tato problematika proto zůstává výzvou 

pro vedoucí pracovníky k nalezení jejího řešení. 

2.2.6 Adapta ční plán 

V každém zdravotnickém zařízení by měl být vytvořen tzv. standardizovaný 

plán pracovní adaptace. Za organizaci a řádný průběh procesu odpovídá příslušný 

vedoucí zaměstnanec, který určí novému zaměstnanci školitele a představí ho 

spolupracovníkům. Je také jeho úkolem vysvětlit absolventovi průběh adaptačního 

období, náplň jeho práce, organizaci a chod pracoviště. 

Adaptační proces se ve FN Motol dle skládá ze tří částí: 

� Obecná část - je povinná pro všechny nové zaměstnance a má jednotný 

charakter. Zahrnuje získání základních znalostí o nemocnici (Organizační řád, 

Provozní řád, Pracovní řád, Spisový a skartační řád, Kolektivní smlouva, a další 

interní opatření) 

� Odborná část – je dána pracovní funkcí zaměstnance, obsah a rozsah této části 

adaptačního procesu stanovuje příslušný vedoucí zaměstnanec, který vychází ze 

standardů a metodických pokynů 
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� Hodnotící část – v této části hodnotí školitel odborné, pracovní a morální 

kvality zaměstnance, jeho chování a vystupování a úspěšnost adaptačního 

procesu (Organizační směrnice č. ISM_28/2007-1, 2008) 
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2.3 Školitel v adapta čním procesu 

V adaptačním procesu má důležitou roli školitelka, z tohoto důvodu je důležité 

charakterizovat její úlohu. 

Podle organizační směrnice FN Motol je školitelem: „zaměstnanec vysokých 

odborných i pracovních kvalit, určený vedoucím zaměstnancem, který vede nového 

zaměstnance celým procesem zaškolení.“ (Organizační směrnice č. ISM_28/2007-1, 

2008, s.4) 

2.3.1 Mentor, mentoring 

Obecně mentoring znamená podporu jedné osoby (mentee) osobou druhou 

(mentor). Je to v podstatě způsob vedení a představuje vztah mezi školitelem a novým 

pracovníkem. 

Kohoutek definuje mentoring jako: „pozitivní mentorování, kdy kompetentní a 

zkušená osoba poskytuje profesní i studijní a osobnostní podporu, poradenství, vedení, 

patronát, předávání vědomostí a dovedností osobě služebně mladší s cílem usnadnit jí 

komplexní osobnostní, edukativní a profesní rozvoj.“  (Kohoutek, 2011) 

2.3.1.1 Historie pojmu mentoring 

Historie pojmu mentoring se odvíjí již od Odysea, který když odcházel do 

Trojské války, svěřil péči o svou rodinu Mentorovi, který sloužil jako učitel a 

vychovatel jeho syna Telemacha. Úkolem mentora nebylo pouze vychovat Telemacha, 

nýbrž vést jej k vlastní zodpovědnosti za svůj život. 

Po válce byl Odyseus odsouzen putovat 10 let než se vrátil domů. Telemachus, 

již dospělý, se vydal svého otce hledat. V pátrání mu pomáhala bohyně Athéna, která se 

přestrojila za Mentora a doprovázela Telemacha na jeho cestě. V té době se slovo 

„mentor“ stalo synonymem důvěrného rádce, přítele, učitele a zkušené a moudré osoby. 

Historie nabízí mnoho dalších příkladů vztahu mentoringu, jako příklad lze uvést 

vztah Sokrata s Platónem, Hydena s Beethovenem, Freuda s Jungem. (cpkp.cz, 2011) 

2.3.1.2 Mentoring ve zdravotnictví 

V dnešní době není mentorství ve zdravotnictví ještě tolik rozšířeno a využívá se 

spíše ve vedení studentů zdravotnických škol při praktické výuce. V adaptačním 
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procesu se většinou uplatňuje nebo by se uplatňovat mělo ve vztahu školitel jako mentor 

a absolventka jako mentee. 

Také certifikované kurzy mentorství jsou primárně zaměřené na vedení studentů 

při klinické praxi, avšak poznatky z těchto kurzů jsou vhodné i pro školení absolventek, 

zvláště s využitím základů didaktiky pedagogiky. Protože, nejen léta praxe  a zkušeností 

dělají dobrého školitele.  

Ministerstvo zdravotnictví uvádí, že: „mentorem je nazývána všeobecná sestra, 

jejíž hlavní místo je v praxi, avšak má i odpovědnost za dohled nad studenty.“ A také, 

že:„mentor je člověk, který poskytuje podporu, zpětnou vazbu a je studentovi přítelem.“ 

(Strategické dokumenty pro všeobecné sestry a porodní asistentky II., 2002, s.155 a 

s.271) 

Mentoring sester je profesionální způsob provedení znalostmi, dovednostmi, 

chováním a hodnotami méně zkušené sestry, často označované jako „mentee" nebo 

„protégé.“ (Position Statement, 2006) 

Mentee by měla být sestra s touhou učit se, schopností podat konstruktivní 

zpětnou vazbu a přijmout „koučování.“ Měla by dávat najevo touhu po úspěšné práci a 

snažit se zvládat nové a náročné úkoly a v neposlední řadě by měla aktivně vyhledávat 

radu zkušené zdravotní sestry. V adaptačním procesu se právě absolventka stává mentee 

a školitelka její mentorkou. 

Mentor i mentee by měli mimo jiné znát a také ovládat efektivní a asertivní 

komunikaci, používat techniky aktivního naslouchání a vyvarovat se komunikačním 

bariérám. Pokorná upozorňuje na to, že efektivní komunikace: „navozuje vztah důvěry 

mezi poskytovatelem pomoci a jejím žadatelem.“ (Pokorná, 2008, s. 33) 

Henk uvádí, že mentorská práce dává v pozitivním smyslu sestrám příležitost 

vytvořit odkaz. Ten je dědictvím nebo darem pro druhé. Tento dar nemusí být 

hmatatelný. Sdílením informací a pochopením s členy své profese mohou zkušené 

sestry umožnit ostatním, aby maximalizovali svůj potenciál, a tak zlepšit péči o pacienta 

a v konečném důsledku posílit profesi zdravotních sester. (Henk, 2005) 

Kuhl definuje mentoring jako vytvoření vztahu nebo partnerství mezi mentorem 

a mentee. Každý partner musí být ochoten věnovat svůj čas a energii do tohoto procesu. 

Mentor působí jako model profesní role a její obhájce. Má za úkol předat životní 

zkušenosti a znalosti, aby mohl motivovat, podporovat a zvýšit osobní a profesní rozvoj 

mentee. (Kuhl, 2005) 
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Přínosem mentoringu, pro mentora klinické či komunitní praxe podle Dusíkové 

je: „obohacení se různými názory a náměty lidí, posílení osobní image i pracovní 

pozice, dále rozvoj osobního potenciálu a v neposlední řadě dobrý pocit z odvedené 

práce. Největším přínosem pro mentorované, ať již nové zaměstnance nebo studenty 

nelékařských zdravotnických oborů, je téměř nepřetržitá přítomnost osobního poradce 

na novém neznámém pracovišti a tudíž i lepší uplatnění v samotné klinické či komunitní 

praxi.“ (Dusíková, 2009, s. 25) 

Zuzáková rozděluje kvalitu mentoringu na tři hlediska. Prvním je kvalita 

studenta či absolventa, druhým kvalita vzdělávací instituce a vzdělávacího procesu. 

Třetím, posledním, zato velice významným hlediskem kvality mentoringu je mentor 

samotný a jeho osobnost. Stejně jako tyto podmínky kvality tak i limity v mentorské 

činnosti vychází jak ze strany samotného studenta, tak ze strany zdravotnického 

zařízení, ze strany vzdělávací instituce, ale také v neposlední řadě ze strany mentora 

klinické praxe. (Zuzáková, 2008)  

Z výše uvedených definic vyplývá, že školitel (mentor) je velmi důležitou 

součástí adaptačního procesu  a přímo ovlivňuje vstup absolventa do profese.  

Shrnou-li se dostupné údaje, lze charakterizovat přínos mentora pro mentee zejména 

v následujících oblastech. Mentor: 

� Nabízí podnětné nápady 

� Poskytuje své životní a pracovní zkušenosti 

� Pomáhá zvýšit sebevědomí a povzbuzuje 

� Podněcuje k profesionálnímu chování a umožňuje růst výkonů 

� Podporuje kreativitu a seberealizaci mentee 

� Konfrontuje negativní chování a postoje 

� Učí příkladem a stává se vzorem pro mentee 

� Vysvětluje fungování organizace  

� Stojí na straně svých mentee v kritických situacích 

� Nabízí odborné a zkušené rady 

� Podněcuje k dosažení stanovených cílů 

� Vede k odpovědnému přístupu a pomáhá v kariéře 

Z opačného hlediska je mentee pro mentora také přínosem a to v tom smyslu, že:  

� Přináší nové myšlenky, názory a vědomosti ze studia 

� Podněcuje mentora k neustálému vzdělávání 

� Posiluje image a pozici školitele  
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� Rozvíjí jeho osobní potenciál 

� Přináší energii a nadšení do zaběhnuté rutiny na pracovišti  

2.3.1.3 Vzdělávání mentor ů 

Z předchozí kapitoly je zřejmé, že problematikou mentoringu se zabývala řada 

autorů. Jaká by měla být ale jejich kvalifikace? Na tuto otázku odpovídají Dorková, 

Cichá a Krátká: „Sestra – mentorka musí být vysoce kvalifikovanou odbornicí a 

reflektivní praktičkou. Její vzdělávací kompetence musí být založeny na 

interdisciplinaritě teoretických a praktických znalostí, expertnosti v řešení 

ošetřovatelských a vzdělávacích situací, profesní flexibilitě a na etických a osobnostních 

kvalitách.“ (Dorková, Cichá, Krátká, 2009, s. 56) 

Strategické dokumenty o vzdělávání mentorů uvádějí: „Mentoři podléhají 

stejným kritériím stanoveným pro pedagogy z řad zdravotních sester a porodních 

asistentek a regulatorní orgány mohou stanovit i doporučující normy pro výběr a 

přípravu mentorů.“  Programy pro přípravu mentorů podle těchto dokumentů: 

„reflektují podobné domény jako pro učitele z řad zdravotních sester a porodních 

asistentek, avšak příprava na mentorství by měla též zahrnovat způsobilost být 

příkladem dobré praxe, a ochotu a schopnost zlepšovat praxi, společně se schopností 

šířit a aplikovat tato zlepšení.“ (Strategické dokumenty pro všeobecné sestry a porodní 

asistentky II., 2002, s. 155 a 156) 

Způsobilost k vykonávání činnosti mentora lze získat absolvováním 

certifikovaného kurzu nebo pedagogického studia na vysoké škole. 

Jirkovský (2009) uvádí: „Smyslem certifikovaného kurzu je vybavit všeobecné 

sestry a porodní asistentky poznatky z pedagogiky, psychologie, didaktiky a také 

příslušnými metodickými znalostmi a dovednostmi.“ 

Úspěšní absolventi certifikovaného kurzu se uplatní jako:  

� „mentoři klinické praxe v rámci kvalifikačního vzdělávání zdravotnických 

pracovníků v ošetřovatelských profesích na středních, vyšších odborných a 

vysokých školách, 

� školitelé teoretické i praktické části specializačního vzdělávání všeobecných 

sester a porodních asistentek, 

� školitelé teoretické i praktické části akreditovaných kvalifikačních kurzů pro 

přípravu sanitářů, ošetřovatelů a zdravotnických asistentů, 

� školitelé pracovní adaptace absolventů škol.“ (Jirkovský, 2009, s. 20) 
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2.4 Přehled d říve realizovaných šet řeních vztahující se k řešení 

problematiky 

Problematice byla v posledních letech věnována relativně malá pozornost. 

Problémem se zabýval například Jirkovský (2008), Mayerová (2007), Kořínková 

(2010), a Šimáková (2010). 

2.4.1 Pracovní adaptace všeobecných sester o čima absolvent ů škol 

a jejich školitel ů  

Rigorózní práce Jirkovského (2008) se zabývá problematikou Pracovní adaptace 

všeobecných sester očima absolventů škol a jejich školitelů. S výsledky jeho šetření  

budou komparovány vybrané výsledky této práce. 

V teoretické části se Jirkovský věnuje tématům pracovní adaptace, socializace a 

role sestry, vstupu do profesního života jako náročné životní situace. Empirická část 

obsahuje metodiku, organizaci šetření, charakteristiku souboru respondentů, výsledky 

vlastního šetření v kterých je zahrnuto také porovnání odpovědí z dotazníku absolventů 

a jejich školitelů. Na konec empirické části je tradičně zařazeno shrnutí výsledků a 

diskuse. 

V rámci výzkumu této problematiky Jirkovský oslovil, jak už je z názvu patrné, 

nejen absolventy zdravotnických škol, ale také jejich školitele. Soubor respondentů 

tvořilo 60 absolventů a 82 školitelů a jejich odpovědi byly komparovány v oblasti 

obecné spokojenosti a v hodnocení či autoevaluaci školitele. Výsledky byly zpracovány 

primární a statistickou analýzou. 

V rámci dotazníkového šetření byla nejprve zjišťována spokojenost absolventů 

škol s přijetím spolupracovníky a s atmosférou na pracovišti. Respondentky hodnotily 

nejlépe přijetí školitelem. 

 Jirkovský uvádí: „Dále byly posouzeny obecné faktory spokojenosti jak 

absolventů škol, tak i jejich školitelů. Většinu kritérií obě skupiny respondentů hodnotili 

nad očekávání kladně, tj. více jak v 50% uvedli, že jsou s hodnocenou oblastí spokojeni, 

či spíše spokojeni.“ (Jirkovský, 2008, s.109) 

V celkovém pohledu bylo ve vybrané fakultní nemocnici spokojeno více jak 

78% absolventek škol a 62% školitelek pracovní adaptace.  
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Školitelky pracovní adaptace vidí sami sebe výrazně lépe, než je hodnotí 

absolventky škol. Školitelky nejlépe hodnotí své schopnosti související s propojováním 

teorie s praxí a schopnost vést absolventa školy k odpovědnému přístupu k profesi. 

Oproti tomu absolventky škol u svých školitelek nejvíce oceňují důraz školitelky na 

odpovědný přístup k profesi, kolegiální partnerský přístup a důraz na propojení 

teoretických poznatků s praxí. (Jirkovský, 2008) 

 Konkrétní vybrané výsledky jsou uvedeny a porovnány s vlastním šetřením v 

kapitole Komparace vybraných výsledků s výsledky v jiné nemocnici.  

2.4.2 Profesní start zdravotní sestry 

V diplomové práci  na téma Profesní start zdravotní sestry se Mayerová v teoretické 

části zaměřuje na roli a funkce zdravotní sestry, socializaci, vzdělávání zdravotnických 

pracovníků, adaptaci sestry v pracovním procesu a na zátěž organismu. Empirická část 

práce sleduje tyto skutečnosti:  

� Kvalifikační příprava z pohledu samotných sester 

� Stupeň dosaženého vzdělání 

� Vliv adaptačního programu 

� Vliv kvality vztahů v pracovním kolektivu zdravotních sester 

� Vliv profesionálního vztahu lékař - sestra 

� Vliv vztahu s přímým nadřízeným - staniční sestra 

� Typ oddělení na kterém pracují 

� Typ bydlení - ubytovna a odloučení od rodinného prostředí  

� Vlastní hodnocení míry pracovní zátěže (Mayerová, 2007) 

 

Zkoumaným vzorkem bylo 114 absolventek pracujících ve FN Motol. Výsledky 

šetření byly pro Mayerovou překvapivé. Předpokládala, že: „problémy způsobující 

psychosociální zátěž při profesním startu vycházejí z oblastí, jako jsou především 

interpersonální vztahy, typ bydlení sester nebo i finanční ohodnocení.“ Avšak zjistila, 

že psychosociální zátěž ovlivňují jen z části. A dále očekávala, že: „znalosti sester, 

jejich pregraduální příprava, bude mít své místo v potížích nových sester v začátcích 

profesní kariéry,“ ale nepředpokládala, že: „bude hrát tak významnou roli.“ 

(Mayerová.2007) 
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2.4.3 Adaptace absolvent ů na odd ěleních JIP v FN Motol 

Kořínková (2010) se ve své prezentované práci zabývá vysvětlením adaptačního 

procesu, jeho cílů a faktorů, které ho ovlivňují. Dále shrnuje výsledky anonymního 

dotazníkového šetření realizovaného u všeobecných sester pracujících na JIP ve FN 

Motol. Soubor respondentek tvořilo 46 všeobecných sester.  

Otázky dotazníku jsou tématicky zaměřeny na předchozí studium sester, obtíže 

při nástupu do práce, informovanost o délce zaškolení, přítomnost školitele a ukončení 

adaptačního procesu. 

Z výsledků je patrné, že: 

� se všeobecné sestry cítí pro vstup do praxe teoreticky připraveny a praktické 

zkušenosti získávají až v zaměstnání, 

� nově nastupujícím sestrám dělá při nástupu do zaměstnání největší potíže 

obsluha přístrojové techniky, 

� 85% respondentek bylo při nástupu do zaměstnání informováno o délce svého 

zaškolení do pracovního procesu, 

� 74% absolventek mělo přiděleno svého školitele, 

� u většiny sester byl ukončen adaptační proces buď teoretickým přezkoušením 

absolventů od vedoucích pracovníků oddělení, nebo vypracováním písemné 

práce na zadané téma. (Kořínková, 2010) 

2.4.4 Adaptace vybraných skupin pracovník ů pomáhajících profesí 

a další profesní r ůst 

Bakalářská práce Šimákové (2010) na téma Adaptace vybraných skupin 

pracovníků pomáhajících profesí a další profesní růst v teoretické části vysvětluje 

pojmy: pomáhající profese, adaptace, profesní růst, specifikuje a přibližuje kompetence 

pracovníků pomáhajících profesí, uvádí faktory, které ovlivňují vztahy na pracovišti a 

seznamuje s možnými riziky, které vyplývají z povolání v pomáhající profesi. 

Cílem empirické části je zjistit pomocí dotazníkových šetření adaptaci 

vybraných skupin pracovníků pomáhajících profesí na jednotlivých pracovištích, 

porovnat rozdíly vzhledem k věku, délce praxe a profesním zkušenostem a zjistit míru 

empatie zaškolených pracovníků vůči nově příchozím a ochotu podílet se na zaškolení. 

Soubor respondentek tvořilo 85 všeobecných sester s různou délkou praxe, 

dokonce 8,24% respondentů bylo s více jak 26ti- letou praxí. 
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Výsledky práce: 

� Více jak 50% respondentek mělo přidělenou školitelku a téměř všechny se svou 

školitelkou vycházeli velmi dobře nebo dokonce výborně. 

� Většina sester se během svého zaškolení nesetkala s nezájmem, naschvály a 

neochotou pomoci ze strany spolupracovníků. 

� Největším stresorem během zaškolování byla obava ze zodpovědnosti a 

neznalosti. 

� 25,88% respondentek se setkalo se šikanou, mobbingem, bossingem 

� Více jak polovina oslovených všeobecných sester pracuje na svém profesním 

růstu formou seminářů, konferencí, přednášek. 

� Většina respondentek je empatická vůči nově příchozím kolegyním. 

� 89,41% všeobecných sester se plně adaptovalo na svoji profesi. (Šimáková, 

2010) 

 

Další výsledky neuvádím, protože se netýkaly vlastního adaptačního procesu. 
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3 Empirická část 

Tato část bakalářské práce má tradiční strukturu. V úvodní kapitole jsou uvedeny 

cíle pro empirickou část a přehled pracovních hypotéz. Následuje metodika šetření, 

charakteristika zkoumaného vzorku, výsledky šetření, komparace vybraných výsledků 

s dříve realizovanou výzkumnou sondou. Všechny výsledky jsou pro názornost 

prezentovány v tabelárních přehledech a v obrázcích. Na konci empirické části práce je  

zařazena diskuse. 

3.1 Cíle pro empirickou část bakalá řské práce a p řehled 

pracovních hypotéz 

Pro zpracování této části práce byly stanoveny následující cíle: 

1. Provést dotazníkové šetření zaměřené na zjištění základních ukazatelů kvality  

pracovního života a pracovní spokojenosti sester – absolventek škol ve FN 

Motol 

2. Provést primární  analýzu získaných dat 

3. Porovnat výsledky vlastní výzkumné sondy s dříve realizovaným šetřením 

Po prostudování odborné literatury jsem v souladu se shora uvedenými cíli práce  

stanovila následující pracovní hypotézy: 

1. Předpokládám, že největší motivací absolventek k nástupu do vybrané 

nemocnice bude předchozí osobní pozitivní zkušenost z odborné praxe během 

studia. 

2. Předpokládám, že respondentky budou ze všech spolupracovníků spokojeny 

nejméně s přijetím a s chováním lékařů. 

3. Předpokládám, že absolventky budou nejhůře hodnotit výši měsíčního platu. 

4. Očekávám, že ze všech otázek obecných faktorů spokojenosti bude nejlépe 

hodnocena spokojenost s charakterem vlastní práce.  

5. Předpokládám, že většina respondentek se neztotožní s tvrzením, že školitel/ka 

pracovní adaptace byl/a profesním vzorem. 
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3.2 Metodika šet ření 

Vzhledem ke stanovenému cíli porovnat  výsledky vlastního šetření s dříve 

realizovaným výzkumem jsem převzala dotazník sloužící ve své době k podobnému 

šetření ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady (dále jen FNKV). Zde byly 

Jirkovským (2008) vytvořeny 2 dotazníky, jeden byl určený pro absolventky a druhý 

pro jejich školitele.  

Jelikož se ve své bakalářské práci zabývám pouze absolventkami, použila jsem 

pouze dotazník určený pro tuto profesní skupinu sester. 

Jirkovský (2008) charakterizuje použité dotazníky takto: „V dotaznících byly 

zařazeny položky obsahové - zaměřené na zjišťování údajů nezbytných pro splnění 

záměru šetření a položky funkcionální, tedy kontaktní, psychologické a kontrolní. 

Z hlediska formy položek byly použity jak otázky nestrukturované (otevřené), tak i 

strukturované (uzavřené) polynomické. Ze strukturovaných položek byly v dotazníku 

zařazeny položky výběrové uzavřené a výběrové polozavřené. Při konstrukci dotazníků 

byla věnována maximální pozornost jednoznačnosti a srozumitelnosti jednotlivých 

položek.“ (Jirkovský, 2008, s.58) 

Prostřednictvím dotazníku byly zjišťovány tyto informace: 

� datum nástupu do FN Motol;  

� stupeň nejvyššího dosaženého odborného vzdělání; 

� věk; 

� údaje o pracovním zařazení (klinický obor a typ pracoviště); 

� položky ověřující identifikaci absolventky školy se zaměstnavatelem; 

� spokojenost absolventky školy se vstupem na pracoviště; 

� obecné faktory spokojenosti absolventky ve FN Motol; 

� problémy související s pracovní adaptací a návrhy změn k jejímu zlepšení; 

� informace o školiteli pracovní adaptace; 

� hodnocení školitele absolventkou; 

� připomínky a náměty k systému pracovní adaptace absolventek škol ve FN 

Motol; 
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3.3 Organizace šet ření 

Cílovou skupinou vlastního šetření byly absolventky zdravotnických škol 

pracující ve Fakultní nemocnici Motol méně než 2 roky. Tento časový úsek jsem zvolila 

stejně jako Jirkovský podle zákoníku práce, který definuje v § 229 absolventa jako 

zaměstnance: „ vstupující do zaměstnání na práci odpovídající jeho kvalifikaci, jestliže 

celková doba jeho odborné praxe nedosáhla po řádném (úspěšném) ukončení studia 

(přípravy) 2 let, přičemž se do této doby nezapočítává doba mateřské nebo rodičovské 

dovolené.“ (Zákon č. 262/2006 Sb., § 229, odst.(2)) 

Vzhledem k tomu, že metoda již byla ověřena Jirkovským (2008) upustila jsem 

od pilotního studie dotazníků. 

Dotazníky byly rozdány v termínu od 13.12 2010 do 17.12 2010, kdy jsem 

oslovila všechny vrchní sestry klinických pracovišť FN Motol, na kterých byli zařazeni 

absolventky škol  a požádala je o pomoc s distribucí dotazníků a odesláním již 

vyplněných dotazníků na uvedenou adresu. Některé je rozdaly samy, jiné mě odeslaly 

na konkrétní pracoviště, kde jednotlivé absolventky pracují.  

Oslovené absolventky dostaly dotazník s průvodním dopisem a s označenou 

obálkou s adresou na mé pracoviště a s číslem potrubní pošty. V průvodním dopise byly 

instruovány, že vyplněný dotazník uzavřou do nadepsané obálky a odešlou jej buď 

potrubní poštou na uvedené číslo, nebo jej odevzdají v zalepené obálce své vrchní 

sestře. Tak byla garantována anonymita vlastního šetření. Sběr dotazníků byl ukončen 

7.1.2011. Postup odevzdání dotazníků byl vždy dodržen. 

K distribuci jsem měla připraveno 100 dotazníků. Celkem bylo vydáno 90 

dotazníků a zpět se jich vrátilo 58. Návratnost tedy činí 64,44%, což odpovídá běžným 

standardům při dotazníkových šetření a k interpretaci závěrů vlastní výzkumné sondy to 

plně postačuje. 

K třídění, primární analýze dat a rovněž k vypracování tabelárních a 

obrázkových přehledů byl využit program Excel z řady Microsoft Office 2003. 
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3.4 Charakteristika zkoumaného vzorku 

Soubor respondentek, které vyplnily dotazníky tvoří 58 absolventek a jejich 

věkový průměr je 24,5 let. 

TAB. 3: Rok nástupu do FN Motol 

 Absolventky   
Rok nástupu do FN Motol 

n % 

2009 21 36,21 

2010 37 63,79 

Celkem 58 100,00 

 

Přehledněji jsou výše uvedená data vizualizovaná na následujícím obrázku. 

OBR. 1: Rok nástupu do FN Motol  

36,21%

63,79%

2009 2010
 

 
 

36,21%  absolventek zahájilo pracovní adaptaci v roce 2009 a 63,79% v roce 

2010. 
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TAB. 4: Stupeň nejvyššího dosaženého vzdělání 

Absolventky 
Stupeň nejvyššího dosaženého odborného vzdělání 

n % 

VZŠ 28 48,28 

VŠ bakalářský stupeň 30 51,72 

VŠ magisterský stupeň 0 0,00 

Celkem 58 100,00 

 

OBR. 2: Stupeň nejvyššího dosaženého vzdělání 

48,28%

0%

51,72%

VZŠ VŠ bakalářský stupeň VŠ magisterský stupeň
 

 

Z uvedené tabulky a výsečového diagramu vyplývá, že zastoupení vyšších 

zdravotnických škol a vysokých škol bakalářského stupně je téměř rovnocenné, přesto 

v souboru měly mírně vetší zastoupení absolventky vyšších zdravotnických škol (n+2).  
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TAB. 5: Zařazení pracoviště dle klinického oboru 

Absolventky 
Klinický obor 

n % 

Interní 16 27,59 

Chirurgický 24 41,38 

Komplement 0 0,00 

Jiný 18 31,03 

Celkem 58 100,00 

 

Z druhů pracovišť jsou nejvíce zastoupena oddělení chirurgického typu. Na 

pracovištích interního typu pracovalo pouze 16 respondentů (27,59%). Celkem 31,03% 

dotazovaných zvolilo odpověď, že pracují na jiném typu pracoviště (n=18). Na 

odděleních komplementu nebyla zařazena žádná respondentka. Výsledky odpovědí jsou 

přehledně uvedeny v následujícím obrázku.  

OBR. 4: Zařazení pracoviště dle klinického oboru 

27,59%

41,38%
0%

31,03%

Interní Chirurgický Komplement Jiný

 
 

Rozdělení dle typu znázorňuje následující TAB. 6 a  OBR. 5. 
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TAB. 6: Zařazení pracoviště dle typu 

Absolventky 
Typ pracoviště 

n % 

JIP, ARO 34 58,62 

Ambulantní 2 3,45 

Jiný 0 0,00 

Celkem 58 100,00 

 

OBR. 5: Zařazení pracoviště dle typu 

3,45% 0%

58,62%

37,93%

Standardní lůžkové oddělení JIP, ARO Ambulantní Jiný

 
Nejčetnější zastoupení absolventek v souboru dotazovaných měli na pracovištích 

intenzivní a resuscitační péče (58,62%). Druhé nejčetnější zastoupení absolventek bylo 

na standardních lůžkových oddělení (37,93%) a zastoupení absolventek zařazených na 

ambulantní typ pracoviště bylo pouhých 3,45%. Na jiné pracoviště nebyla zařazena 

žádná respondentka. 
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3.5 Výsledky šet ření 

Přestože je v instrukcích dotazníku uvedeno ať každá respondentka vybere 

pouze jednu odpověď na jednotlivé otázky, k první otázce: Proč jste se rozhodla pro 

práci ve FN Motol? zvolilo velké množství absolventek více odpovědí. Je to vlastně 

pochopitelné, protože každá může být motivován více okolnostmi. Vzhledem k tomuto 

faktu budou v TAB. 7 uvedeny  pouze absolutní četnosti odpovědi respondentů. 

TAB. 7: Důvod nástupu do FN Motol 

Absolventky 
Důvod nástupu do FN Motol 

n 

Pozitivní zkušenost z odborné praxe 12 

Příznivé reference od zaměstnanců 12 

Příznivé reference od jiných osob 7 

Pracoviště profesního zájmu 18 

Dostupnost pracoviště 7 

Ubytování v Praze 3 

Nemožnost prac. uplatnění v místě bydliště 9 

Nemožnost prac. uplatnění v jiné pražské nemocnici 1 

Jiné 3 

Celkem 58 (72) 

 

Vzhledem k velikosti nemocnice a různorodosti typů oddělení je nasnadě, že 

nejvíce absolventek bylo motivováno právě dostupností pracoviště podle svého 

profesního zájmu.  Na druhém místě zvolených odpovědí s absolutní četností u obou 

kategorií 12 respondentek zaujímají první dvě položky v tabulce – pozitivní zkušenost 

z odborné praxe a příznivé reference od zaměstnanců. Nejmenší počet dotazovaných 

(n=1) zvolilo odpověď - nemožnost pracovního uplatnění v jiné pražské nemocnici.  

Tato otázka obsahovala dvě polootevřené odpovědi, kde byly respondentky 

vyzvány k doplnění zvolené odpovědi. První z nich je odpověď - nemožnost pracovat 

v jiné pražské nemocnici. V které nemocnici? Toto vyplnila 1 absolventka s odpovědí: 

„ FN na Homolce.“ 

Dále je potřeba zmínit  možnost Jiné, kterou si zvolili 3 absolventky, jejich 

doplněné odpovědi jsou tyto: 
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„Potřebuji práci“ 

„Vždy jsem chtěla pracovat ve FN Motol, kdysi jsem zde pobývala jako pacient.“ 

„Náhoda“ 

3.5.1 Spokojenost absolventky s okolnostmi nástupu do zaměstnání 

V první skupině otázek (12 otázek) byla zjišťována spokojenost s přijetím 

jednotlivých spolupracovníků po nástupu do pracovního procesu. 

TAB. 8: Spokojenost absolventek s přijetím spolupracovníky 

Velmi 
spokojen/

a 

Spíše 
spokojen/

a 

Těžko 
říci 

Spíše 
nespokojen

/a 

Velmi 
nespokojen

/a 
Celkem Přijetí 

spolupra 
covníky:  

n % n % n % n % n % n % 

vrchní 
sestrou 

41 70,69 15 25,86 2 3,45 0 0,00 0 0,00 58 100 

staniční 
sestrou  

41 70,69 12 20,69 3 5,17 1 1,72 1 1,72 58 100 

školitelem
/kou 

38 65,52 11 18,97 5 8,62 3 5,17 1 1,72 58 100 

ostatními 
sestrami  

24 41,38 27 46,55 6 10,34 1 1,72 0 0,00 58 100 

lékaři 17 29,31 28 48,28 10 17,24 3 5,17 0 0,00 58 100 

 

Z přehledu vyplývá převažující spokojenost absolventek s přijetím 

spolupracovníky. Nejvíce jsou absolventky spokojeny s přijetím vrchní a staniční 

sestrou. Dokonce žádná z respondentek neprojevila ve svých odpovědích  částečnou i 

explicitní nespokojenost s přijetím vrchní sestrou. Nejmenší zastoupení kladných 

odpovědí lze pozorovat u spokojenosti s přijetím lékaři (n kladných odpovědí = 17+28). 

Odpověď velmi nespokojen/a byla zvolena pouze u spokojenosti se staniční sestrou     

(n =1) a s školitelem/kou (n = 1). 
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OBR. 6: Spokojenost se vstupem do zaměstnání v % 

Spokojenost s: 

20,69 51,72 18,97 8,62

43,10 43,10 13,79

27,59 55,17 17,24

31,03 51,72 10,34 6,90

31,03 58,62 6,90 3,45

39,66 37,93 22,41

36,21 56,90 6,90dobou poskytnutou
k zapracování

seznámením s vnitřními
předpisy FN Motol

spoluprací na
pracovišti 

předáváním informací 

úrovní komunikace
mezi sestrami

úrovní komunikace
mezi sestrami a

úrovní komunikace
mezi sestrami a lékaři

Velmi spokojen/a Spíše spokojen/a Těžko říci Spíše nespokojen/a

 
 

Také v této kategorii otázek absolventky volily nejvíce varianty velmi 

spokojen/a a spíše spokojen/a, jak lze pozorovat ve výše zobrazeném histogramu 

spokojenosti. Nejméně spokojeny byly s úrovní komunikace mezi sestrami a lékaři, kdy 

velmi spokojeno bylo pouze 20,69% respondentek, spíše spokojeno bylo 51,72%, 

možnost těžko říct zvolilo 18,97% a spíše nespokojen/a 8,62%. 

3.5.2 Obecná spokojenost 

Následující tabulky vyhodnocují obecné faktory spokojenosti a celkovou 

spokojenost absolventek (15 otázek v dotazníku). 
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TAB. 10: Obecné faktory spokojenosti absolventek I. část 

Obecné 
faktory 

spokojenosti 
  

Velmi 
spokojen/

a 

Spíše 
spokojen/

a 

Těžko 
říci 

Spíše 
nespokojen

/a 

Velmi 
nespokojen

/a 
Celkem 

n 25 29 4 0 0 58 
charakter 
vlastní práce 

% 43,10 50 6,90 0,0 0,0 100,00 

n 19 35 4 0 0 58 pracovní 
prostředí na 
oddělení % 32,76 60,34 6,9 0,00 0,00 100,00 

n 12 34 12 0 0 58 jednání 
přímých 
nadřízených % 20,69 58,62 20,69 0.00 0.00 100.00 

n 7 32 12 6 1 58 
chování 
lékařů 

% 12,07 55,17 20,69 10,34 1,72 100,00 

n 7 24 21 6 0 58 mezilidské 
vztahy na 
oddělení % 12,07 41,38 36,21 10,34 0,00 100,00 

n 4 18 13 17 6 58 výše 
měsíčního 
platu % 6,9 31,03 22,41 29,31 10,34 100,00 

n 11 27 17 2 1 58 
ochota 
nadřízený 
přijmout mé 
připomínky a 
návrhy 

% 18,97 46,55 29,31 3,45 1,72 100,00 

 

Ve výše uvedené tabulce jsou prezentovány výsledky první části obecných 

faktorů spokojenosti. Z těchto možností hodnotily respondentky nejlépe charakter 

vlastní práce. Odpověď velmi spokojen/a zvolilo 43,1 % respondentek, spíše spokojen/a 

50% a těžko říci 6,9% absolventek. Odpovědi spíše nespokojen/a a velmi nespokojen/a 

neoznačil nikdo z dotazovaných. 
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Dále lze vyšší míru spokojenosti pozorovat u faktorů spokojenost s pracovním 

prostředí na oddělení (n kladných odpovědí = 19+35) a spokojenost s jednáním přímých 

nadřízených ( n kladných odpovědí = 12+34). U těchto otázek stejně jako u spokojenosti 

s charakterem vlastní práce žádný s dotazovaných neoznačil negativní odpověď. 

Největší nespokojenost nejen v této části, ale i v celém dotazníku vyjádřily 

respondentky s výší měsíčního platu. Celkem 6,9% absolventek je velmi spokojeno, 

31,03% je spíše spokojeno, 22,41% respondentek volilo odpověď těžko říci, 29,31% 

spíše nespokojen/a a 10,34% dotazovaných byla velmi nespokojen/a. 
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TAB. 11: Obecné faktory spokojenosti absolventek II. část 

Obecné 
faktory 

spokojenosti 
 

Velmi 
spokojen/

a 

Spíše 
spokojen/

a 

Těžko 
říci 

Spíše 
nespokojen

/a 

Velmi 
nespokojen

/a 
Celkem 

n 12 21 13 11 1 58 
informovanost 
o dění a 
chystaných 
změnách v 
rámci kliniky 

% 20,69 36,21 22,41 18,97 1,72 100,00 

n 5 33 16 4 0 58 psychická 
náročnost 
práce % 8,62 56,9 27,59 6,90 0,00 100,00 

n 6 29 12 11 0 58 Fyzická 
náročnost 
práce % 10,34 50 20,69 18,97 0 100,00 

n 17 30 9 2 0 58 využití Vašich 
schopností a 
dovedností % 29,31 51,72 15,52 3,45 0,00 100,00 

n 5 22 17 12 2 58 spokojenost s 
řešením 
konfliktů na 
pracovišti % 8,62 37,93 29,31 20,69 3,45 100,00 

n 7 31 9 9 2 58 informovanost 
o chodu 
nemocnice % 12,07 53,45 15,52 15,52 3,45 100,00 

n 14 19 19 6 0 58 informovanost 
z oboru 
ošetřovatelství 
ve FN Motol % 24,14 32,76 32,76 10,34 0,00 100,00 

 

V druhé části obecných faktorů spokojenosti vyjádřily absolventky největší míru 

spokojenosti s využitím jejich schopností a dovedností (n kladných odpovědí = 17+30). 

Naopak největší míru nespokojenosti dotazovaní jeví v oblasti spokojenosti 

s řešením konfliktů na pracovišti. Jejich nespokojenost lze pozorovat v odpovědích 

spíše spokojen/a - 20,69%  respondentek a velmi nespokojen/a 3,45% respondentek. 



Bakalářská práce                           Pracovní adaptace absolventek škol v oboru Všeobecná sestra 
 

 46   
 

Míra nespokojenosti u této položky může souviset i s velkou dostředivou tendencí          

(těžko říci 29,31%). 

Ve všech položkách obecných faktorů  absolventky nejvíce volily odpověď spíše 

spokojena, což koreluje s celkovou spokojeností, jejíž výsledky jsou uvedeny 

v následující tabulce a obrázku. 

TAB. 12: Celková spokojenost ve FN Motol 

Obecné faktory 
spokojenosti   

Velmi 
spokojen/

a 

Spíše 
spokojen/

a 

Těžko 
říci 

Spíše 
nespokojen

/a 

Velmi 
nespokojen

/a 
Celkem 

n 15 35 7 1 0 58 Celková 
spokojenost ve 
FN Motol % 25,86 60,34 12,07 1,72 0,00 100,00 

 

OBR. 7: Celková spokojenost ve FN Motol  

0,00%1,72%
12,07%

25,86%

60,34;%

Velmi spokojen/a Spíše spokojen/a Těžko říci
Spíše nespokojen/a Velmi nespokojen/a

 
V otázce celkové spokojenosti  respondentky zvolily nejčastěji odpověď spíše 

spokojen/a (n = 60,34), druhé nejčastější je velmi spokojen/a (25,86%), odpověď těžko 

říci vybralo 12,07% respondentek, spíše nespokojen/a bylo pouze 1,72% absolventek a 

odpověď velmi nespokojen/a nevolil žádný z dotazovaných. 
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3.5.3 Hodnocení školitelky 

V této kapitole budou prezentovány výsledky spokojenosti absolventek 

zdravotnických škol se svými školitelkami. 

Ze zpracování výsledků posledního souboru otázek jsem musela vyřadit několik 

dotazníků, protože nebyly zcela nebo správně vyplněny. Celkem  4 respondentky 

například nechaly poslední stranu zcela prázdnou. Buď se jim zdál dotazník příliš 

dlouhý a již pro ně bylo únavné se zabývat dalšími otázkami, nebo si nevšimly, že na 

další straně otázky pokračují. Eventuelně to pro některé mohlo být stále citlivé téma, ke 

kterému se nechtěly vyjadřovat.  

U 1. otázky Školitelem/kou pracovní adaptace byla… vyřazuji 10 dotazníků, 

protože ji vyplnilo správně pouze 48 absolventek. Jedna z nezapočítaných absolventek 

uvádí, že první týden  byla zaškolena staniční sestrou, jinak školitelku neměla. Další 

označila odpovědi všechny a napsala: „Nemala som len jednu školitelku, ale 

z uvedených so všetkými vzdělaniami.“A ještě jedna zvolila více odpovědí s tím, že 

měla více školitelů, v tab. č.7 to jsou 1.,2. a 5. položka. Zbývajících 7 respondentek 

nechalo tuto otázku prázdnou.  

Dále je TAB. 13 doplněna o jednu odpověď, která se nenacházela v dotazníku a 

kterou doplnily 2 absolventky jako svou možnost, jedná se o Všeobecná sestra s úplným 

SZŠ vzděláním bez specializace. 

TAB.  13: Vzdělání přidělených školitelů/ek  

Absolventky 
Školitelem/kou pracovní adaptace byl/a 

N % 

Všeobecná sestra s úplným SZŠ vzděláním bez specializace 2 4,17 

Všeobecná sestra s úplným SZŠ vzděláním se specializací 2 4,17 

Všeobecná sestra s úplným VZŠ vzděláním bez specializace 20 41,67 

Všeobecná sestra s úplným VZŠ vzděláním se specializací 7 14,58 

Všeobecná sestra s úplným VŠ vzděláním bez specializace 7 14,58 

Všeobecná sestra s úplným VŠ vzděláním se specializací 10 20,83 

Celkem 48 100,00 

 

Školitelkami podle odpovědí respondentů byly nejčastěji sestry s vyšším 

zdravotnickým vzděláním bez specializace. Druhé nejčastější vzdělání školitelek bylo 

všeobecná sestra s vysokoškolským vzděláním se specializací (20,83%). 



Bakalářská práce                           Pracovní adaptace absolventek škol v oboru Všeobecná sestra 
 

 48   
 

Druhá otázka hodnotící vlastnosti školitelky byla vyplněna správně 54 

respondentkami. (Jak už bylo zmíněno 4 z dotazovaných absolventek poslední stranu 

nevyplnily.) Dvě z nich hodnotí více svých školitelek. Tyto  2 dotazníky jsou tedy 

z hodnocení výsledků spokojenosti se svou školitelkou vyřazeny. 

Hodnocení školitelky absolventkou se skládá z 13 otázek charakterizující 

vlastnosti, mentorské dovednosti a chování školitelky. Výsledky odpovědí na tyto 

otázky jsou rozděleny pro názornost do dvou tabulek TAB. 14 a TAB. 15. 

I v tomto souboru otázek lze pozorovat převážnou tendenci ke kladným 

odpovědím, kromě toho však zde přibývá také již více negace a volba neutrální 

varianty. 

TAB. 14: Hodnocení školitele/ky I. část 

Můj školitel/ka   Ano Spíše 
ano Nevím Spíše 

ne Ne Celkem 

n 16 15 11 5 5 52 
byl mým vzorem 

% 30,72 28,85 21,15 9,62 9,26 100,00 

n 30 18 4 0 0 52 
vedl mě k odpovědnému 
přístupu k profesi 

% 57,69 34,62 7,69 0,00 0,00 100,00 

n 22 16 4 9 1 52 
povzbuzoval mne a pomáhal 
mi při úvahách nad mou prací 

% 42,31 30,77 7,69 17,31 1,92 100,00 

n 21 21 4 2 4 52 rozvíjel mé schopnosti 
aplikovat a integrovat znalosti 
a postoje v praxi % 40,38 40,38 7,69 3,85 7,69 100,00 

n 21 16 10 5 0 52 kladl důraz na propojení teor. 
znalost, prakt. dovedností a 
postojů v průběhu adaptačního 
procesu % 40,38 30,77 19,23 9,26 0,00 100,00 

n 19 19 6 4 4 52 
podporoval moji kreativitu a 
seberealizaci 

% 36,54 36,54 11,54 7,69 7,69 100,00 

 

Nejen v této části, ale i ze všech otázek k hodnocení školitele, bylo nejlépe 

hodnoceno - vedl mne k odpovědnému přístupu, kde relativní četnost zaujímá 92,38% 
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v pozitivních odpovědích. Tato otázka také nezískala žádnou zápornou odpověď, takže 

zbylých 7,69 % připadá na odpověď nevím. 

Oproti tomu nejhůře hodnocena byla otázka - byl mým vzorem, kde absolventky 

odpovídaly kladně pouze v 31  případech, možnost - nevím zvolilo 11 respondentů, 

spíše ne 5 a ne také 5. 

Tyto dvě otázky jsou komparovány na následujícím  obrázku . 

OBR. 8:  Porovnání nejlépe a nejhůře hodnocených vlastností školitele v % 
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TAB. 15: Hodnocení školitele/ky II. část 

Můj školitel/ka   Ano Spíše 
ano Nevím Spíše 

ne Ne Celkem 

n 29 13 3 4 3 52 
choval se ke mně 
kolegiálně-partnersky 

% 55,77 25,00 5,77 7,69 5,77 100,00 

n 20 17 15 0 0 52 
choval se proaktivně 

% 38,46 32,69 28,85 0,00 0,00 100,00 

n 22 23 0 6 1 52 efektivně se mnou 
spolupracoval a vzbuzoval 
můj zájem o konkrétní 
dovednost % 42,31 44,23 0,00 11,54 1,92 100,00 

n 18 21 9 0 4 52 při stanovování priorit v 
adaptačním procesu se 
mnou úzce spolupracoval % 34,62 40,38 17,31 0,00 7,69 100,00 

n 22 16 7 4 3 52 jeho hodnocení mne 
posilovalo a motivovalo 
k dalšímu zdokonalení a 
rozvoji % 42,31 30,77 13,46 7,69 5,77 100,00 

n 24 14 7 3 4 52 prokazoval komunikační 
dovednosti vedoucí k 
efektivnímu zvládání 
problémů % 46,15 26,92 13,46 5,77 7,69 100,00 

n 17 14 16 1 4 52 
využíval účinku sociálního 
učení 

% 32,69 26,92 30,77 1,92 7,69 100,00 

 

I v této charakteristice školitele odpovídaly respondentky spíše kladně. Nejlépe 

je v této části hodnoceno efektivně se mnou spolupracoval a vzbuzoval můj zájem o 

konkrétní dovednost (n kladných odpovědí = 22+23), nevím nezvolil žádný 

z dotazovaných a negativně hodnotí tuto vlastnost celkem 7 absolventek (n záporných 

odpovědí = 6+1). 

Odpovědi na 3 otevřené otázky - Co bylo v průběhu pracovní adaptace pro Vás 

nejsložitější nebo nejnáročnější? Pokud byste mohla navrhnout tři nejvýznamnější 

změny v systému pracovní adaptace, jaké by to byly? Zde, prosím, uveďte své 
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připomínky a náměty k systému pracovní adaptace absolventů škol ve FN Motol? jsou 

shrnuty v přílohách č. 2, 3. a 4.  
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3.6 Diskuse 

V poslední kapitole empirické části budou diskutovány vlastní výsledky. Každá 

část vztahují se k hypotézám bude zakončena výrokem, zda je hypotéza přijata, či 

nikoliv. 

 

Hypotéza č. 1: Předpokládám, že největší motivací absolventek k nástupu 

do vybrané nemocnice bude předchozí osobní pozitivní zkušenost z odborné praxe 

během studia.  

V rámci dotazníkového šetření byl zjišťován  nejprve důvod nástupu 

respondentek do FN Motol. Z uvedených nabídek zvolil největší počet respondentek 

jako důvod svého nástupu zařazení na pracoviště, které odpovídá jejich profesním 

zájmům, což není překvapivé vzhledem k velikosti a struktuře této nemocnice. Přesto 

předpokládaná skutečnost, že největší motivací absolventek k nástupu do vybrané 

nemocnice bude předchozí osobní pozitivní zkušenost z odborné praxe během studia se 

nepotvrdila, proto hypotézu č.1 nepřijímám 

 

Hypotéza č.2: Předpokládám, že respondentky budou ze všech 

spolupracovníků spokojeny nejméně s přijetím a s chováním lékařů. 

Dále byla zjišťována spokojenost absolventek škol s okolnostmi nástupu do 

zaměstnání. V otázce míry spokojenosti s přijetím spolupracovníky oslovená skupina 

respondentek odpovídala převážně kladně. Nejlépe bylo hodnoceno přijetí vrchní a 

staniční sestrou. Nejnižší spokojenost respondentek, dle předpokladů, souvisela 

s přijetím lékaři, avšak i zde je celková míra spokojenosti vysoká. 

Přes 90% absolventek vyjádřilo spokojenost s dobou zapracování, což svědčí o 

dobře sestaveném adaptačním plánu pro nové zaměstnance ve FN Motol. Z ostatních 

položek opět absolventky nejkritičtěji hodnotí úroveň komunikace mezi sestrami a 

lékaři, proto přijímám stanovenou hypotézu č.2. 

 

Hypotéza č.3: Předpokládám, že absolventky budou nejhůře hodnotit výši 

měsíčního platu.  

Další okruh otázek se zabýval obecnými faktory spokojenosti absolventek škol. 

Všechna kritéria hodnotily absolventky nad očekávání kladně, tj. více jak v 50% uvedly, 

že jsou s hodnocenou oblastí spokojeny, či spíše spokojeny, kromě jediného – 
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spokojenost s výší měsíčního platu. Tato položka byla hodnocen zdaleka nejhůře nejen 

z této části, ale také z celého dotazníku. Z těchto důvodů přijímám hypotézu č.3. 

 

Hypotéza č. 4: Očekávám, že ze všech otázek obecných faktorů spokojenosti 

bude nejlépe hodnocena spokojenost s charakterem vlastní práce.  

Nejvyšší míra spokojenosti byla zaznamenána v položkách spokojenost s  

charakterem vlastní práce a s pracovním prostředím na oddělení, přičemž u charakteru 

vlastní práce zvolilo přes 40% absolventek odpověď velmi spokojena, což je nejvíce 

z těchto faktorů. Proto lze stanovenou hypotézu č.4 přijmout. 

 

Hypotéza č. 5: Předpokládám, že většina respondentek se neztotožní 

s tvrzením, že školitel/ka pracovní adaptace byl/a profesním vzorem. 

V posledním okruhu otázek byly hodnoceny vlastnosti, mentorské dovednosti a 

chování přidělené školitelky. I v tomto souboru otázek lze pozorovat převážnou 

tendenci ke kladným odpovědím, kromě toho však zde také přibývá již  více  negace a 

volba neutrální varianty. 

To lze předpokládat, protože ostatní otázky většinou zahrnovaly celkové 

pracovní prostředí, tvořené více faktory. Avšak v tomto případě se hodnotí převážně 

jedna přidělená osoba, školitelka, která bude ne vždy každému vyhovovat. Přesto 

spokojenost právě s tímto faktorem je velmi důležitá, protože školitelka by měla být 

zástupcem a vzorem práce na oddělení. 

Bohužel však právě otázka, zda byla přidělená školitelka pro absolventku 

vzorem, byla hodnocena nejhůře. Pro téměř 20% respondentek vzorem nebyla a přes 

dalších 20% to nevědělo. Tato skutečnost by měla být varující hlavně pro vedoucí 

pracovníky, kteří školitelky absolventkám přidělují. Stanovenou hypotézu č.5 

nepřijímám, protože, i když byla tato položka hodnocena nejhůře, pro většinu 

respondentek tj. více jak 50% školitelka profesním vzorem byla (ano, spíše ano). 

A naopak potěšující je, že absolventi škol u svých školitelů nejvíce oceňují důraz 

školitele na odpovědný přístup k profesi a efektivní spolupráci a vzbuzování zájmu 

absolventa o konkrétní dovednost. 
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3.6.1 Komparace vybraných výsledk ů s výsledky v jiné nemocnici 

V této kapitole bych chtěla porovnat některé výsledky mého šetření s výsledky  

Jirkovského ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady (dále jen FNKV). Jirkovský 

použil data  pro vlastní šetření z 60 dotazníků vyplněných absolventy škol během 

června a července roku 2007. 

3.6.1.1 Komparace v oblasti obecných faktor ů spokojenosti 

V první řadě jsem se rozhodla o porovnání kategorie Obecné faktory 

spokojenosti absolventa/ky právě kvůli její obecnosti a proto, že nejlépe nastíní celkové 

rozdíly v adaptačním procesu mezi oběmi nemocnicemi. Tyto výsledky znázorním 

v přehledných procentuelních grafech. 

 

OBR. 9: Spokojenost s charakterem vlastní práce v % 
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Dle výše uvedeného grafu je patrné, že o něco více jsou spokojeni s charakterem 

své práce absolventky FN Motol. V odpovědi  spíše spokojen/a se 100% shodují. 

Zápornou odpověď nezvolil nikdo, tudíž FNKV má více odpovědí v kategorii těžko říci. 
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OBR. 10: Spokojenost s pracovním prostředím na oddělení v % 
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V této otázce opět převažuje větší spokojenost absolventek FN Motol, ale 

tentokráte jednoznačně ve všech odpovědích. Na tuto otázku kladně odpovědělo 

v součtu relativních četností 93,1% absolventek FN Motol a jen 75% absolventek 

FNKV. Celkem 15% respondentek z FNKV si zvolilo neutrální odpověď a 20% 

negativní. Ve FN Motol se oproti tomu neobjevila žádná záporná odpověď. 

OBR. 11: Spokojenost s jednáním přímých nadřízených v  % 
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Na tomto obrázku lze pozorovat rozdílnost hlavně v pozitivním hodnocení. 

Možnost velmi spokojena zvolilo o 19,31% více absolventek ve FNKV, kdežto spíše 

spokojen/a o 21,95% více absolventek ve FN Motol. Respondentky z FN Motol 
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projevily 0% nespokojenost v negativních odpovědích a absolventky ve FNKV označily 

ze záporných odpovědí pouze spíše nespokojen/a ( relativní četnost 3,33%) 

 

OBR. 12: Spokojenost s chováním lékařů v % 
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V hodnocení lékařů se obě skupiny téměř shodují. Nejvíce odpovědí získala 

položka jako obvykle spíše spokojen/a ( FN Motol 55,17%, FNKV 53,33%) a nejméně 

velmi nespokojen/a (FN Motol 1,72%, FNKV 1,67%). 

OBR. 13: Spokojenost s mezilidskými vztahy na oddělení v % 
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Tentokráte spokojenost s mezilidskými vztahy je větší ve FNKV, převažují zde 

právě kladné odpovědi (Velmi spokojen/a 23%, Spíše spokojen/a 56,67%). U 

absolventů FN Motol lze pozorovat spíše dostředivé tendence (těžko říci 36,21%). 

Odpověď velmi nespokojena nezvolil žádná z respondentek. 

OBR. 14: Spokojenost s výší měsíčního platu v % 
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Obě skupiny respondentek  dle předpokladů projevily největší míru 

nespokojenosti právě v této otázce. Avšak na rozdíl od FN Motol absolventky FNKV 

volily nejvíce možnost těžko říci s relativní četností 36,67%.  

OBR. 15: Spokojenost s ochotou nadřízených přijmout mé připomínky a návrhy v % 
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U této otázky se obě skupiny téměř shodují a jsou převážně spokojeni s ochotou  

nadřízených přijmout jejich připomínky a návrhy. Viditelně se liší hlavně v odpovědi 

spíše nespokojen/a s rozdílem procent 11,55%.  

OBR. 16: Spokojenost s informovaností o dění a chystaných změnách v rámci kliniky v 

% 

20,69

13,33

36,21

46,66

22,41

26,67

18,97

11,67

1,721,67
0 0

Velmi
spokojen/a

Spíše
spokojen/a

Těžko říci Spíše
nespokojen/a

Velmi
nespokojen/a

Neuvedeno

Absolventi FN
Motol

Absolventi
FNKV

 
 

Vyjádření míry spokojenosti se i v tomto případě u obou výzkumných vzorků 

pohybuje v pásmu kladném. Nejvyšší relativní četnost odpovědí je u absolventek FN 

Motol i  absolventek FNKV u položky spíše spokojen/a. Na druhou stranu prokazují 

absolventky těchto nemocnic dostředivou tendenci v odpovědi označením varianty 

těžko říci. 
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OBR. 17: Spokojenost s mírou psychické náročnosti práce v % 
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S mírou psychické zátěže jsou obě skupiny převážně spíše spokojeny ( FN Motol 

56,9% a FNKV 50%). Druhou nejčastější odpovědí absolventek byla těžko říci. 

Nejméně odpovědí získala položka velmi nespokojen/a (FN Motol 0%, FNKV 1,67%). 

OBR. 18: Spokojenost s mírou fyzické náročnosti práce v % 

10,34
8,33

50,00
43,33

20,69

28,33

18,97

13,33

0

6,67

0 0

Velmi
spokojen/a

Spíše
spokojen/a

Těžko říci Spíše
nespokojen/a

Velmi
nespokojen/a

Neuvedeno

Absolventi FN
Motol

Absolventi
FNKV

 
 

Fyzická zátěž je oproti psychické hodnocena hůře oběma skupinami v oblasti 

negativních odpovědí spíše spokojen/a a velmi nespokojen/a. Velmi spokojeno či spíše 

spokojeno je 60,34% absolventek ve FN Motol a 51,66% absolventek ve FNKV. 

Odpověď těžko říci zvolilo 20,69% ( FN Motol) a 28,33% (FNKV) z dotazovaných. 
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OBR. 19: Spokojenost s využitím vlastních schopností a dovedností v % 
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V tomto případě se absolventky až na malé rozdíly v každé kategorii shodují. 

Více jak 50% respondentek z obou nemocnic zvolilo odpověď spíše spokojen/a. Druhá 

nejčastější odpověď byla velmi spokojen/a (FN Motol 29,31%, FNKV 31,67%). 

OBR. 20: Spokojenost s řešením konfliktů na pracovišti v % 
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Relativní četnost u spokojenosti s řešením konfliktů je téměř shodná u spíše 

spokojen/a ( FN Motol 37,93%, FNKV 38,33%) a těžko říci ( FN Motol 29,31%, FNKV 

30%). V další odpovědích projevují větší nespokojenost ve  FN Motol, součet 

relativních četností záporných odpovědí je 24,14%. 
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OBR.  21: Spokojenosti s informovaností o chodu nemocnice v % 
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Dle tohoto grafu jsou lépe informovány absolventky zdravotnických škol ve FN 

Motol, lze zde pozorovat jasný názor na tuto problematiku, protože je zde zastoupeno 

méně neutrálních odpovědí (relativní četnost 15,52%). Absolventky ve FNKV mají 

naopak dostředivé tendence. 

OBR. č 22: Spokojenost s informovaností z oboru ošetřovatelství v obou nemocnicích v 

% 

24,14

15

32,76

45

32,76
30

10,34

3,33
0

5

0 1,67

Velmi
spokojen/a

Spíše
spokojen/a

Těžko říci Spíše
nespokojen/a

Velmi
nespokojen/a

Neuvedeno

Absolventi FN
Motol

Absolventi
FNKV

 
Tentokráte naopak spokojenější jsou respondentky z FNKV, jejich spokojenost 

je vyjádřena součtem relativních četností  velmi a spíše spokojen/a, což je 60% a 
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záporné pouze 8,33%. Absolventky ve FN Motol nejvíce volily odpověď spíše 

spokojen/a a těžko říci, kde je relativní četnost shodně 32,76%. 

OBR. 23: Celková spokojenost v obou nemocnicích 
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Tento graf znázorňuje odpovědi na poslední otázku v této kategorii obecné 

spokojenosti. Lze říci, že absolventky obou nemocnic jsou spíše spokojeny s prací ve  

své nemocnici (oba výzkumné vzorky mají relativní četnost kolem 60%). Explicitní 

celkovou nespokojenost neprojevil žádný z dotazovaných. 

Pro kontrolu a celkové zhodnocení bych chtěla porovnat tento graf č.23 

s následujícím grafem č.24, který shrnuje všechny kategorie odpovědí předchozích 

otázek a lze z něj též posuzovat celkovou spokojenost, díky součtu všech těchto faktorů. 
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OBR. 24: Součet výsledků jednotlivých kategorií tabulek č.10 a č. 11 Obecné faktory 

spokojenosti absolventek a srovnání obou nemocnic 
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Když porovnáme pro kontrolu tento graf, lze říci, že relativně odpovídá grafu 

Celkové spokojenosti, což dodává věrohodnost všem odpovědím v dotazníku. 

3.6.1.2 Komparace vybraných položek v hodnocení ško litelky 

V kategorii hodnocení školitelky byly porovnávány pouze nejlépe a nejhůře 

hodnocené vlastnosti školitelky z výsledků obou výzkumných sond. 

Z výsledků mého šetření je patrné, že nejspokojenější jsou absolventky ve FN 

Motol v otázce - vedl mne k odpovědnému přístupu, kde relativní četnost zaujímá 

92,31% pozitivních odpovědích. Tato otázka také nevykazuje žádnou zápornou 

odpověď. Když ji komparujeme s hodnocením ve FNKV v názorném obrázku          

(obr. č.25), můžeme zde opět pozorovat přibližnou shodu variace odpovědí. Z výsledků 

Jirkovského lze taktéž vyčíst, že i v jeho výzkumné sondě získala tato položka největší 

počet kladných odpovědí ( 93,33%). 
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OBR.  25:  Důraz školitele na odpovědný přístup absolventa školy k profesi 
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V kategorii nejmenší spokojenosti se respondentky FN Motol a FNKV opět 

shodují u tvrzení školitel/ka byl/a mým vzorem. Data jsou blíže uvedena v následujícím 

grafu. 

OBR. 26: Školitel/ka byl/a vzorem 
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V odpovědích ano a spíše ano se absolventky v obou nemocnicích téměř shodují. 

Explicitní negace je ovšem větší ve FNKV. 
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Přestože je většina absolventek škol z obou vybraných zkoumaných vzorků 

převážně s adaptací spokojena, je jistě stále potřeba tento systém pracovní adaptace  

nadále zlepšovat. Pro upřesnění konkrétních návrhů a připomínek byly do dotazníku 

zařazeny 3 otevřené otázky, jejichž konkrétní odpovědi jsou uvedeny v přílohách č. 2,3 

a 4. 
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4 Závěr 

V předkládané bakalářské práci je řešena problematika pracovní adaptace 

všeobecných sester, se zaměřením na pracovní adaptaci absolventek škol. 

Teoretická část je zaměřena na syntézu základních poznatků o pracovní adaptaci. 

Zaměřuje se na charakteristiku absolventa, vlastní adaptační proces a popisuje roli 

školitele v něm. 

 Empirická část bakalářské práce sledovala následující cíle: 

1. Provést dotazníkové šetření zaměřené na zjištění základních ukazatelů kvality  

pracovního života a pracovní spokojenosti sester – absolventek škol ve FN 

Motol 

2. Provést primární  analýzu získaných dat 

3. Porovnat výsledky vlastní výzkumné sondy s dříve realizovaným šetřením 

V souvislosti se stanovenými cíli byly výsledky vlastního šetření a jejich 

interpretace prezentovány v tabelárních přehledech, histogramech četnosti a výsečových 

diagramech. V kapitole diskuse byly zhodnoceny a diskutovány výsledky šetření a 

pracovní hypotézy. Na konec diskuse byla zařazena komparace výsledků vlastního 

šetření s dříve realizovaným výzkumem. 

Tato práce jistě nepopisuje problematiku pracovní adaptace v celém jejím 

rozsahu, avšak předpokládám, že se podařilo vystihnout alespoň její základní rysy. 

V tomto smyslu lze konstatovat, že cíle bakalářské práce byly splněny. 

Kdybych měla zpětně zhodnotit chyby v realizaci výzkumného šetření  

vyvarovala bych se rozdání dotazníků v termínu, kdy je jich v nemocnicích v koloběhu 

velké množství. Dále bych oslovila se souhlasem vrchní sestry absolventy škol osobně, 

popřípadě prostřednictvím jejich staniční sestry. 

Vzhledem k tomu, že osobní zkušenost všeobecné sestry z adaptačního období 

může značně ovlivnit její budoucí vztah k tomuto povolání, je třeba problematice 

pracovní adaptace se stále věnovat. 

Ke zlepšení pracovní adaptace by mohlo například přispět zvýšení kvalifikace 

školitelů nových zaměstnanců pomocí certifikovaných kurzů, které pomáhají získat 

znalosti a hlavně dovednosti v oblasti pedagogiky a didaktiky a ty pak využívat v praxi. 

Povolání všeobecné sestry patří mezi velmi náročné profese, jak z hlediska 

psychického, tak fyzického. Navíc není v této zemi dostatečně finančně ohodnoceno. Je 
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tedy úkolem vedoucích pracovníků, školitelů a nás ostatních sester - kolegů, vstup do 

pracovního života absolventům škol usnadnit, podpořit je a pomoci jim se správně 

adaptovat, a tím snížit odchodovost absolventek z pracovišť, nemocnice, anebo 

z povolání vůbec. 

Bohužel z vlastní zkušenosti vím, že v realitě to tak mnohdy není, což může být 

z určitého hlediska překvapivé. Není zrovna empatie jedna ze základních vlastností, 

které by každá všeobecná sestra měla mít? 
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Příloha č. 1: Dotazník pro absolventy škol 

 
                                                       2. Lékařská fakulta  
                                                  UNIVERZITY KARLOVY    
 

 
 
Vážené kolegyně, vážený kolego, 
Dotazník, který Vám předkládám  k vyplnění slouží k získání informací v oblasti 
problematiky pracovní adaptace nastupujících zdravotních sester. 
Toto dotazníkové šetření je anonymní a výsledné informace budou využity ke 
zpracování mé bakalářské práce. 
Vámi zvolenou odpověď prosím zakroužkujte nebo označte křížkem a to vždy jen 
jednu možnost, pokud to u otázky není uvedeno jinak. 
 
Děkuji Vám za Váš čas a spolupráci                                       Jana Šimáčková, DiS 
                                                                                      Studentka 3.ročníku Všeobecná 
sestra 
 
 
 
Vyplňte prosím tyto základní údaje: 
 
Vykonávané povolání:  ________________________________________ 
 
Datum nástupu do FN Motol:  ________________________________________  
  
Stupeň nejvyššího dosaženého odborného vzdělání, rok ukončení, obor studia:  
 

     rok ukončení   obor 
 SZŠ    ___________  ____________________________ 

 
 VZŠ    ___________  ____________________________ 

 
 VŠ bakalářský stupeň ___________  ____________________________ 

 
 VŠ magisterský stupeň ___________  ____________________________  

 
Věk:     ___________  
 
Klinický obor:    interní  

 chirurgický  
 komplement (včetně laboratorních oborů)  
 jiný 

  
Typ pracoviště:    standardní lůžkové oddělení  

 jednotka intenzívní péče, ARO  
 ambulantní  
 jiné   
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SPOKOJENOST ABSOLVENTŮ ŠKOL S PRACÍ VE FN MOTOL 
 
Proč jste se rozhodl/a pro práci ve FN Motol? 

  na základě předchozí pozitivní zkušenosti z odborné praxe během studia 
 na základě příznivých referencí o FN Motol od zaměstnanců nemocnice  
 na základě příznivých referencí o FN Motol od jiných osob nebo z tisku 
 zařazení na pracoviště, které odpovídá mým profesním zájmům 
 snadná dostupnost pracoviště 
 možnost ubytování v Praze  
 nemožnost pracovního uplatnění v místě bydliště  
 nemožnost pracovního uplatnění v jiné pražské nemocnici, prosím, uveďte, které               

     nemocnice jste oslovil/a:___________________________________ 
 jiná možnost, jaká ________________________________________ 

 
V případě, že by Vaše známá hledala zaměstnání, doporučila byste jí FN Motol? 

  určitě ano  
 asi ano 
 nevím  
 asi ne  
 určitě ne 

 
Spokojenost absolventa/absolventky – vstup do profese:  
 (u každé položky, prosím, zakroužkujte pouze jedno číslo, které odpovídá míře Vaší spokojenosti nebo nespokojenosti)  

 velmi 
spokojen/a 

spíše 
spokojen/a 

těžko 
říci  

spíše 
nespokojen/a 

velmi 
nespokojen/a 

Přijetí spolupracovníky:       

- vrchní sestrou 1 2 3 4 5 

- staniční sestrou  1 2 3 4 5 

- školitelem/kou 1 2 3 4 5 

- ostatními sestrami  1 2 3 4 5 

- lékaři 1 2 3 4 5 

Spokojenost s:      

- dobou poskytnutou k zapracování 1 2 3 4 5 

- seznámením s vnitřními předpisy FN 
Motol 

1 2 3 4 5 

- spoluprací na pracovišti  1 2 3 4 5 

- předáváním informací  1 2 3 4 5 

- úrovní komunikace mezi sestrami* 
navzájem 

1 2 3 4 5 

- úrovní komunikace mezi sestrami* a 
pacienty  

1 2 3 4 5 

- úrovní komunikace mezi sestrami*  a 
lékaři  

1 2 3 4 5 

* sestrou se rozumí i další nelékařští zdravotničtí pracovníci, nejen všeobecné sestry 
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Spokojenost absolventa/absolventky – obecné faktory:  
(u každé položky, prosím, zakroužkujte pouze jedno číslo, které odpovídá míře Vaší spokojenosti nebo nespokojenosti)  

 velmi 
spokojen/a 

spíše 
spokojen/a 

těžko 
říci  

spíše 
nespokojen/a 

Velmi 
nespokojen/a 

charakter vlastní práce 1 2 3 4 5 

pracovní prostředí na oddělení  1 2 3 4 5 

jednání přímých nadřízených  1 2 3 4 5 

chování lékařů  1 2 3 4 5 

mezilidské vztahy na oddělení  1 2 3 4 5 

výše měsíčního platu  1 2 3 4 5 

ochota nadřízených přijmout mé 
připomínky a návrhy  

1 2 3 4 5 

informovanost o dění a chystaných 
změnách v rámci kliniky 

1 2 3 4 5 

psychická náročnost práce  1 2 3 4 5 

fyzická náročnost práce  1 2 3 4 5 

využití Vašich schopností a dovedností 1 2 3 4 5 

spokojenost s řešením konfliktů na 
pracovišti  

1 2 3 4 5 

informovanost o chodu nemocnice  1 2 3 4 5 

informovanost z oboru ošetřovatelství ve 
FN Motol  

1 2 3 4 5 

celková spokojenost ve FN Motol 1 2 3 4 5 

 
Co bylo v průběhu pracovní adaptace pro Vás nejsložitější nebo nejnáročnější?  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Pokud byste mohla navrhnout tři nejvýznamnější změny v systému pracovní adaptace, jaké by 
to byly?  
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 Školitelem/kou pracovní adaptace byl/a: 

  všeobecná sestra*  s úplným středním odborným vzděláním (SZŠ) se specializací 
  všeobecná sestra  s vyšším odborným vzděláním (VZŠ) bez specializace  
  všeobecná sestra s vyšším odborným vzděláním (VZŠ) se specializací  

 všeobecná sestra s vysokoškolským vzděláním (Bc., Mgr.) bez specializace 
 všeobecná sestra s vysokoškolským vzděláním (Bc., Mgr.) se specializací 

 
* všeobecnou sestrou se rozumí i další nelékařští zdravotničtí pracovníci, nejen všeobecné sestry  
 
Hodnocení školitele/ky absolventem/kou: 
(u každého tvrzení, prosím, zakroužkujte pouze jedno číslo, které odpovídá hodnocení uvedenému v záhlaví  tabulky)  

Můj školitel/školitelka: ano  
spíše 
ano  

nevím 
spíše 
ne  

Ne 

byl mým vzorem 1 2 3 4 5 

vedl mne k odpovědnému přístupu k profesi 1 2 3 4 5 

povzbuzoval mne a pomáhat mi při úvahách nad mou 
prací kritickým myšlením 

1 2 3 4 5 

rozvíjel mé schopnosti aplikovat a integrovat znalosti, 
teoretické vědomosti  a postoje v praxi 

1 2 3 4 5 

kladl důraz na propojení teoretických znalostí, praktických 
dovedností a postojů v průběhu adaptačního procesu 

1 2 3 4 5 

podporoval moji kreativitu a seberealizaci  1 2 3 4 5 

choval se ke mně  kolegiálně – partnersky 1 2 3 4 5 

choval se proaktivně  1 2 3 4 5 

efektivně se mnou spolupracoval a vzbuzoval můj zájem o 
konkrétní dovednost 

1 2 3 4 5 

při stanování priorit v adaptačním procesu se mnou úzce 
spolupracoval  

1 2 3 4 5 

jeho hodnocení mne posilovalo, povzbuzovalo a 
motivovalo k dalšímu zdokonalení a rozvoji 

1 2 3 4 5 

prokazoval komunikační dovednosti vedoucí 
k efektivnímu zvládání problémů 

1 2 3 4 5 

využíval účinku sociálního učení 1 2 3 4 5 

 
Zde, prosím, uveďte své připomínky a náměty k systému pracovní adaptace absolventů 
škol ve FN Motol:  
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Příloha č. 2:  Autentické výroky absolventů škol na otevřenou otázku: Co bylo 

v průběhu pracovní adaptace pro Vás nejsložitější nebo nejnáročnější? 

„Komunikace s lékaři“ 

„Ošetřovatelská dokumentace“ 

„Ani celkem nic, jsem rychle přizpůsobivá, docela to šlo.“ 

„Přidělení školící sestře.“ 

„Zařazení do kolektivu, naučení se nových postupů“ 

„Nevím, asi nic“ 

„Celkové práce na JIP, práce s přístroji.“ 

„Samozřejmě naučit se teoretické znalosti a také najít si kladný vztah k některým 

kolegyním.“ 

„Celkově se zadaptovat a zapadnout do chodu v oddělení.“ 

„Odbornost oddělení.“ 

„Nevzpomínám si, ale asi zvyknout si na  okolí, pacienty, prostředí, vzdálenost od 

domova.“ 

„Začlenění do kolektivu – je dosti nepřístupný.“ 

„Hematologie je hodně specifický obor a  práce sestry v tomto oboru je také specifická, 

vyžaduje hodně pozornosti a soustředění, aby člověk vše pochopil. Začátky byly velmi 

náročné, ale nyní mohu říci, že jsem si ve svém oboru „jistá“.“ 

„Zařazení se do kolektivu, seznámení se se standardy FN Motol, zapojení se do práce.“ 

„V krátké době vstřebávání mnoha informací, velmi rychlé zapracování do běhu 

oddělení. Během adaptace se mnoho informací měnilo (jak co zapisovat). Zapamatování 

si velkého množství jmen lékařů. Po velmi krátké době jsem zaučovala novou sestru.“ 

„Dvě sestry, které nesnáší sestry, které dosáhly vysokého vzdělání (nekomunikovaly, 

neodpovídaly, jen se smály, pokud jsem něco nevěděla).“  

„Bez problémů.“ 

„Vedení dokumentace, studium směrnic.“ 

„Z řejmě dokumentace.“ 

„Moje nezkušenost a závislost na ostatních kolegyní.“ 

„Celková náročnost práce.“ 

„Zaučení s přístrojovou technikou.“ 

„Systém objednávání v PC.“ 

„Zařazení do kolektivu.“ 
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„Nevzpomínám si, ale asi zvyknout si na okolí, pacienty, prostředí, vzdálenost od 

domova.“  

„Pochopit systém chodu oddělení, orientace po FN Motol + telefonní linky, systém 

objednávání vyšetření, PC programy (orientace,kde se co dělá).“ 

„Zvyknout si na chod oddělení, specifika JIP, se kterými jsem se dříve setkávala, min. 

spolupráce s kolektivem (z mé strany nezvyk). Velké spektrum léků.“ 

„Naučit se nové věci týkající se péče o novorozence. Rozdíl dospělí x novorozenci. 

(péče o přístroje, ventilátory apod.).“ 

„Pracovní nasazení a obor byl úplně rozdílný od předchozího zaměstnání a tak adaptace 

byla v celku spíše psychicky náročná, avšak ani zaškolování nebylo lehké a nebyla mi 

zpočátku situace vůbec usnadněna.“ 

„Zvyknout si na běh oddělení, celkově na kolektiv a na nové dovednosti, které jsem si 

neměla možnost vyzkoušet na odborné praxi během studia(UPV,..).“ 

„Velká odbornost odd., komunikace se staršími (věkově) kolegyněmi, zaškolování více 

sestrami (většinou každá dělala jednotlivé úkony jinak – zmatek v hlavě).“ 

„Přijetí do kolektivu.“ 

„Seznámení se všemi přístroji (dávkovače, ventilátory, dialýza,…),dokumentace.“ 

„Orientace ve FN Motol, orientace v dokumentaci, hemodialýza.“ 

„Zacházení s technikou a přístroji, organizace práce, stresové situace – KPR, náladovost 

sester a vysoké nároky na zaučení.“ 
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Příloha č. 3: Odpovědi na otázku: Pokud byste mohla navrhnout tři 

nejvýznamnější změny v systému pracovní adaptace, jaké by to byly? 

„Žádné, byl jsem spokojen.“ 

„Postupné seznámení s přístroji a další technikou, s chorobopisem a komplementem.“ 

„Žádné mě nenapadají.“ 

„Já jsem spokojena.“ 

„Těžko říci.“ 

„Žádné mne nenapadají.“ 

„Nevím.“ 

„Vstřícnost školitele,ochota pomoci, celkový přístup lékařů, kolegů k novým sestrám, 

supervize.“ 

„Důkladnější ověřování znalostí absolventů.“ 

„Aby po dobu pracovní adaptace, procesu byl přidělen pouze jeden školitel a absolvent 

měl stejné služby jako školitel.“ 

„Nic bych neměnila.“ 

„Zkrácení přípravy odborné praxe.“ 

„Tady nemá cenu cokoliv navrhovat.“ 

„Individuální přístup.“ 

„Jednu sestru na zaškolení, vyšší platové ohodnocení = motivace.“ 

„Nevím, jedna školící sestra zpočátku.“ 

„Se zaškolením i s komunikací většiny sester jsem byla spokojena. Asi bych nic 

neměnila, možná více trpělivosti a času na zaškolení ze strany personálu.“ 

„V 1. měsíci (po nástupu) bych navrhla pouze ranní služby, po pár ranních službách, 

jsem byla zařazena do služeb (denní, noční) a tím pádem to bylo velmi obtížné pro mne 

i kolegyně.“ 

„Aby lékaři více informovali o změnách ordinací a více spolupracovali se sestrami a 

nedělali z nich jen služky.“ 

„Jednu sestru na zaškolení, vyšší platové ohodnocení.“ 

„Provedení po areálu, přednáška o organizaci ve FN Motol – stručné základy, tzn.“od 

všeho něco“.“Provedení po celé klinice + návštěva např. ambulancí patřících ke 

klinice.“ 

„Školitelky by měly být pedagogicky vzdělané (ve smyslu, aby uměly vše správně 

vysvětlit a pojmenovat. Umět jednat s absolventy a komunikovat s nimi, nekřičet apod. 

Dle vzoru z Německa). Jinak bych nic neměnila.“ 
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„Bohužel asi nemůžu nic navrhnout, myslím, že zaškolování na našem pracovišti 

probíhá v pořádku, pouze pár jedinců neumí s kolegy spolupracovat a chovat se – 

situace byla již na oddělení vyřešena.“ 

„Mít 1 sestru školitelku, větší loajalitu vůči „mládí“ (možnost vyjádřit svůj názor, který 

by byl akceptován), zapojení výukových CD s danou problematikou odd. (vidět např. 

transplantaci kostní dřeně,..), nebo „kolečko“ po klinice.“ 

„Více spolupracovat se školící sestrou! Zlepšit komunikaci mezi personálem.“ 

„Seznamovat se se vším postupně, nejdřív to nejjednodušší, aby se to člověku nepletlo, 

jinak se svým zapracování do chodu odd. docela spokojena.“ 

„Delší doba zaškolení se školitelkou, finance (ohodnocení), školitelka s dostatečnými 

teoretickými a praktickými znalostmi.“ 

„Pouze jedna sestra školitelka, plánek, kde se co nachází ve FN Motol.“ 

„Trpělivý přístup sester, team building, dostatečná zaučovací doba.“ 
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Příloha č. 4: Autentické výroky absolventů škol na otevřenou otázku: Zde, prosím, 

uveďte své připomínky a náměty k systému pracovní adaptace absolventů škol ve 

FN Motol,? 

 

„Mít společné služby se školící sestrou.“ 

„Já mám dobré zkušenosti jak s přístupem nadřízených při nástupu do nového 

zaměstnání jako absolventka, tak i se svojí školitelkou, měla jsem štěstí!!! Ale je to 

individuální, např. od svých spolužaček, které nastoupily také na pracoviště FN Motol a 

bohužel jako absolventky nemají vždy takové pozitivní zkušenosti.“ 

„Poznat svého zaměstnavatele – tj. ředitele nemocnice + náměstka pro ošetřovatelskou 

péči. Seminář o nemocnici jako takové, chod, organizace atd. Pozitivně hodnotím 

semináře pro absolventky (negativně hodnotím jejich navštěvování ve vlastním volnu). 

Nejsem si jistá, zda jsou správně vybraná témata seminářů pro absolventy.“ 

„Jako školitelku jsem dostala velmi zkušenou a pracovitou sestru, což pro mne bylo 

velkým přínosem, i když byla občas přísná, přesto byla spravedlivá a pomohla mi zapoji 

se do chodu oddělení. Proces adaptace mi velmi usnadnila!“ 

 


