
Abstrakt 

 

Bakalářská práce se zaměřuje na percepci psychické pracovní zátěže sester pracujících 

u lůžka na standardním oddělení Interní kliniky UK 2.LF a FN Motol, Chirurgické kliniky 

UK 2.LF a FN Motol a na III. chirurgické kliniky UK 1.LF a FN Motol. Teoretická část 

bakalářské práce je zaměřena na definici povolání všeobecné sestry a na role, které zastává. 

Další oddíl popisuje definici pojmů psychická zátěž a stres a s tím související druhy zátěže, 

příznaky a průběh stresu, zvládání a předcházení stresu. Následně jsou popsány somatické a 

psychické potíže způsobené chronickým stresem. Na závěr teoretické části je uveden syndrom 

vyhoření, který představuje nejhorší následek dlouhodobého působení stresu na zdravotní 

sestru. Empirická část bakalářské práce prezentuje výsledky dotazníkového šetření 

provedeného u zdravotních sester na již zmíněných klinikách ve FN Motol. Dotazníkové 

šetření bylo provedeno za pomoci standardizovaného Meisterova dotazníku, který zjišťuje 

percepci psychické pracovní zátěže. Cílem bakalářské práce bylo přinést poznatky 

z provedeného dotazníkového šetření a navrhnout zlepšení dané problematiky. Dále provést 

skupinovou a individuální diagnostiku psychické pracovní zátěže a vyhodnocení 

subjektivního vnímání psychické pracovní zátěže vybrané skupiny všeobecných sester. Cílem 

bylo prezentovat výsledky vlastního šetření za pomoci primární a statistické analýzy 

získaných dat z dotazníkového šetření. Veškeré výsledky dotazníkového šetření byly uvedeny 

v tabelárních přehledech a grafických výstupech. 

Dotazníkovým šetřením bylo zjištěno, že respondenti negativně hodnotí časovou tíseň, 

vysokou odpovědnost, únavu a dlouhodobou pracovní únosnost. Z výsledků faktorové 

analýzy vyplynulo, že u respondentek byl překročen aritmetický průměr u faktoru přetížení 

vzhledem k stanovené populační normě pro ženy. Vlastní hodnota činila 8,65. U faktoru 

přetížení jde tedy o nárůst o 0,25. Jiné hodnoty překročeny nebyly, a proto u sester není 

indikována nadměrná zátěž, ale může docházet k symptomům přetížení.  Při individuální 

diagnostice byl porovnán hrubý skór s populační normou pro ženy a z výsledků šetření 

vyplynulo, že 72% respondentek prožívá zátěž přiměřeně, 15,26% příznivě a 12,05% 

respondentek ji prožívá nepříznivě. Většina respondentek (71,74%) byla zařazena do prvního 

stupně zátěže,  tj. zátěž, při které není pravděpodobné ovlivnění zdraví, subjektivního stavu a 

výkonnosti. 

 

 


