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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 respondentky 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. 

 



 
 

Abstract 

 

Bachelor work focuses on the perception of mental stress of nurses working at 

the standard ward on the Internal and Surgical cloníc of 2nd Fakulty of Medicine 

Charles University, and 3rd Surgial Clinict of 1.LF.  The theoretical part of this thesis is 

focused on the definition of occupational nurses and the role for which it stands. The 

next section describes the definition of the concepts of mental stress and related types of 

stress, course and symptoms of stress, stress management and prevention. Are described 

somatic and psychological problems caused by chronic stress. After that there conclude 

in the theoretical part, there is burnout, which is the worst result in long-term effects of 

stress on the nurse. The empirical part of the thesis presents the results of a survey 

carried out by nurses at mentionet clinics  in FN Motol. The questionnaire survey was 

conducted using a standardized questionnaire Meister, which determines the perception 

of mental stress. The aim of this thesis was to bring the findings of the questionnaire 

survey and propose improvements in this field. In addition to group and individual 

diagnosis of mental stress assessment and subjective perception of mental stress of a 

selected group of nurses. The aim was to present the results of a survey using primary 

and statistical analysis of data obtained from questionnaire. All results of the survey are 

given in tabular and graphical output reports. 

Questionnaire survey found that "respondents negatively assessed time pressure, 

high responsibility, and long-term fatigue resistance. The results of factor analysis 

showed that the respondents exceeded the arithmetic average by a factor of congestion 

due to population set the standard for women. The actual value was 8.65. The 

congestion factor is therefore, an increase of 0.25. Other values are not exceeded and so 

the nurses indicated no excess burden, but there may be symptoms of congestion. The 

individual diagnosis was compared with a gross score of the population norm for 

women and the survey results showed that 72% of respondents experieed stress 

appropriately, 15.26% and 12.05% positive respondents experienced it negatively. Most 

respondents (71.74%) were included in the first instance stress, i.e. stress, which is 

likely to affect health status and subjective performance. 
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Seznam zkratek 

 
AIDS = Acquired Immune Deficiency Syndrome 

aj. = a jiný, a jiní, a jinak 

AMB = ambulance 

atd. = a tak dále 

Bc. = bakalář (absolvent bakalářského studijního programu) 

č. = číslo 

ČR = Česká republika 

DiS. = diplomovaný specialista v oboru 

DS = denní směna 

et al. = end others (spoluautoři) 

FN = fakultní nemocnice 

GAS = General Adaption Syndrome (Obecný adaptační syndrom) 

HS = hrubý skór 

CH = chirurgická klinika 

I = interní klinika 

In = v 

JIP = Jednotka intenzivní péče 

K = kritická hodnota 

LF = lékařská fakulta 

Mgr. = magistr 

n = absolutní četnost 

NS = noční směna 

OBR. = obrázek 

OS = odpolední směna 

PH = pracovní hypotéza 

PSS = pomaturitní specializační vzdělávání 

Sb. = Sbírka zákonů 

s.d. = směrodatná odchylka 

SZŠ = střední zdravotnická škola 

TAB. = tabulka 

tj. = to jest 

UK = Univerzita Karlova 
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1. ÚVOD 

„Spěch je nepozorný a slepý“ 

Livius Titus 

 

Během života si člověk musí naučit vybojovat i tu sebemenší pozitivní věc, která 

mu dodá radost a především sílu. Zato situace, které každodenně přinášejí nepříjemnou 

zátěž se dostavují jako kdyby je člověk měl předem a hlavně dlouhodobě objednané. 

Každodenní spěch a z toho vyplývající nepozornost se staly součástí života každého 

z nás. Moderní svět od každého dnes očekává, že své povinnosti bude plnit spolehlivě 

a rychle. Ale jak skloubit tyto dvě věci dohromady, aniž by člověk na konci neměl 

pocit, že někde udělal chybu?  

Jsou povolání, pro které je spěch typický, ale vyplývající nepozornost zde může 

mít fatální následky. Jedná se o pomáhající profese. Mezi pomáhající profese se řadí 

například povolání lékaře, záchranáře, sociálních pracovníků nebo profese zdravotních 

sester. Jde o pracovníky, jejichž úkolem je pomoci. Pomoci od nemoci, bolesti, trápení 

a to i v době, kdy oni sami něco podobného mohou prožívat. Přitom jsou na ně kladeny 

neustále se zvyšující nároky a požadavky. Zdravotní pracovník se tak během výkonu 

svého povolání dostává do vyšší a vyšší psychické pracovní zátěže. To postupně vede 

ke spěchu během pracovní doby, ke zvyšování stresu a možnosti někde udělat chybu.  

Ve své bakalářské práci se budu věnovat především zdravotním sestrám 

pracujícím na interním a chirurgickém typu pracoviště ve FN Motol. Povolání zdravotní 

sestry je již samo o sobě velmi zatěžující. Nejen po stránce psychické, ale i fyzické. 

Tyto dvě složky se úzce prolínají. Fyzické vyčerpání může mít za následek únavu, 

roztěkanost, nespokojenost s odvedenou prací a naopak. Během vývoje povolání 

zdravotní sestry se mnohé změnilo. Co však zůstává je, že každý pacient očekává sestru 

při práci milou, usměvavou, empatickou a především bezchybnou a pokud možno velmi 

rychlou. 

Aktuálnost tématu při dnešních změnách ve zdravotnictví je neoddiskutovatelná. 

Se současným vzděláváním sester a s ním spojené navyšující se kompetence a k tomu 

nedostatek pracovníků ve zdravotnictví, vede k jasnému nárůstu psychického zatížení. 

V dnešních pracovních podmínkách, které poskytují nemocniční zařízení, často dochází 

k nakupení stresových situací, které pak mohou mít a v nejhorším případě i mají za 

následek chybu. Sestra se každodenně setkává se situacemi, kdy se v krátkém časovém 
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úseku, za neideálních podmínek musí správně rozhodnout. Neustále žije s myšlenkou, 

že jediná chyba může mít nenavratitelné následky. Pokud sestra tyto situace nezvládne, 

dochází v lepším případě k včasnému odchodu ze zaměstnání, v horším případě pak 

k syndromu vyhoření a s ním spojené psychické problémy. Což odnáší nejen sama 

sestra, ale i pacient, který se původně do nemocničního zařízení přišel léčit.  

Z tohoto důvodu jsem si jako bakalářskou práci vybrala téma, které se přímo 

zaměřuje na percepci psychické pracovní zátěže, která je kladena na zdravotní sestry na 

lůžkových odděleních v nemocničním zařízení. V teoretické části se budu věnovat 

definicím psychické pracovní zátěže a stresu, které souvisejí se zkoumanou 

problematikou. Součástí teoretické části práce bude popsána profese všeobecné sestry 

a role, které zastává. Dále se budu věnovat zátěži v práci sestry a relaxačním technikám, 

které mají napomoci ke zvládání stresových situací. Neopomenutý nezůstane ani 

syndrom vyhoření, který je v současné době častým projevem nadměrné zátěže 

v pomáhající profesi. V empirické části práce mě především zajímá, jak sestry svou 

práci vnímají a zda se cítí být ve stresu a přetěžovány. K tomu jsem využila sestavený 

Meisterův dotazník, který hodnotí vlivy pracovní činnosti na psychiku pracovníků. 

Mým cílem je přinést poznatky z provedeného dotazníkového šetření a navrhnout 

zlepšení dané problematiky.  

Téma jsem si vybrala i z toho důvodu, že jako studentka na praxi jsem se setkala 

s mnohými stresovými situacemi, které jsem se musela naučit zvládnout a řešit. 
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2. Teoretická část bakalá řské práce 

 

Bakalářská práce je zaměřena na psychickou pracovní zátěž sester v nemocničním 

zařízení. V úvodu teoretické části se budu věnovat charakteristice povolání a především 

profesionalitě všeobecné sestry, se kterou úzce souvisejí role sestry. V dalších úsecích 

teoretické části bude definována psychická pracovní zátěž a stres a s tím související 

stresory v práci sester. Bude popsána teorie vzniku stresu a důsledky, které stres přináší. 

Dále bude věnována pozornost léčbě psychického zatížení a stresu. V závěru práce bude 

zmíněn syndrom vyhoření, který u zdravotníků představuje nejčastější následek 

dlouhodobého a neúnosného psychického zatížení. 

 

2.1 Profese všeobecné sestry 

 

„Povolání dává člověku příležitost žít smysluplně.“ 

Viktor E. Frankl 

 

Vývoj ošetřovatelství a s ním související povolání všeobecné sestry ušlo dlouhou 

cestu. Od bylinkářek, přes ženy v klášterech až po dnešní moderní a vzdělané všeobecné 

sestry, které mají své nezastupitelné místo v ošetřovatelské péči. Ošetřovatelská péče, 

kterou poskytují, je různě náročná a pro její správné poskytovaní je nutné zajištění 

celého komplexu zdravotníků. S novými trendy již sestra neposkytuje pouze základní 

péči jako tomu bylo v dřívějších dobách. Se stále se rozšiřujícími pracovními 

kompetencemi a s tím související odpovědností vznikly a nadále budou vznikat nově se 

orientující profesní činnosti sester, které povedou k zachování a udržení lidského zdraví. 

Sesterská profese neustále prochází změnami, které mají zajistit dosažení a správné 

plnění ošetřovatelských standardů. Tato profese sebou však nese mnoho rolí, které se 

často dostávají do konfliktních situací. K těmto situacím dochází především proto, že 

sesterská profese a činnosti spojené s jejím vykonáváním se musí řídit stanovenými 

normami, které sestra později uplatňuje v jedinečných situacích. (Bartošíková, 2006) 

Profese zdravotní sestry je vymezena zákonnými a podzákonnými normami. 

Tyto normy se týkají oprávnění k výkonu povolání, celoživotního vzdělávání a odborné 

náplně práce. Prostřednictvím zákonů se tak povolání sester stalo povoláním 
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regulovaným. Činnost zdravotní sestry podrobně popisuje a upravuje § 4 vyhlášky 

č. 424/2004 Sb. (Dostupné z www.aplikace.mvcr.cz) 

 

Sestra podle tohoto paragrafu zejména: (Dostupné z www.aplikace.mvcr.cz) 

- Poskytuje ošetřovatelskou péči podle standardů a zákonů platných pro ČR  

- Vyhodnocuje základní potřeby, úroveň soběstačnosti, projevy onemocnění 

- Hodnotí fyziologické funkce 

- Sleduje a zaznamenává celkový stav pacienta 

- Edukuje pacienty a další osoby v ošetřovatelské péči 

- Vede zdravotnickou dokumentaci, atd. 

 

Regulované povolání všeobecných sester upravuje: (Dostupné z www.mzcr.cz) 

- Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu ve znění pozdějších předpisů 

- 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) 

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

osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo 

odborného dohledu zdravotnických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 321/2008 

Sb. a vyhlášky č. 4/2010 Sb. 

- Vyhláška č. 424/2004 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků 

a jiných odborných pracovníků, ve znění vyhlášky č. 401/2006 Sb. 

- Vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní 

programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického 

povolání, ve znění vyhlášky č. 129/2010 Sb. 

- Koncepce ošetřovatelství a Centrální registrace sester a porodních asistentek 

 

Tak, jak zákony upravují pracovní náplň sester, věnují se i úpravám ve vzdělávání. 

Vzdělávání sester se odvíjí od základního odborného vzdělání. Absolventky tohoto 

vzdělávání získávají kvalifikaci pro výkon svého povolání buď na středních školách, 

vyšších odborných školách a nebo univerzitách. Tímto stupněm ale vzdělávání sester 

nekončí. V jejich profesi je potřebný celoživotní odborný růst, který pacientům zajišťuje 
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kvalitní a dostatečnou ošetřovatelskou péči. Toto vzdělávání je zajišťováno 

absolvováním specializačního studia, díky kterému se sestra může specializovat na 

určitou oblast v ošetřovatelské péči. Další vzdělávání je zajištěno absolvováním stáží, 

kurzů a seminářů, za které sestry získávají potřebné kredity k udržení registrace ve 

zdravotnictví. (Staňková, 2002) 

 

2.1.1 Role sestry a její profesionalita 

 

Člověk, který se chce identifikovat se společností, musí projít profesní 

socializací. Lidé, jejichž cílem je profesionálně působit v pomáhající profesi, v tomto 

ohledu nejsou výjimkou. Jedná se o proces, kdy se dospělý člověk identifikuje se svým 

povoláním. Proces, ve kterém dochází ke spojení vnitřních hodnot člověka s normami, 

které stanovuje společnost. Profesní socializace vyžaduje dostatek vědomostí, zručnost 

a vhodný postoj pro danou profesi. Socializace je nikdy nekončící proces, který je 

spojen s učením se nových rolí a neustálou adaptací na změny, ke kterým dochází ve 

společnosti. Profesní hodnoty, které jsou specifické pro profesi zdravotní sestry jsou 

např. obsaženy v etických kodexech, či v normách pro ošetřovatelskou praxi. Vžívání se 

do ošetřovatelského povolání vystihují modely socializace do profesionálních rolí, které 

popisují fáze socializace od obrazu začínajícího laika až po obraz skutečného 

profesionála. Patří sem např. model Simpsonové, Davise, Hinshawové nebo model 

Dreyfusových. Všechny zmíněné modely vycházejí ze čtyř základních atributů 

ošetřovatelského povolání, které sestavila Watsonová. (Kozierová, 1995) 

 

Tyto čtyři základní atributy ošetřovatelského povolání, jsou:  

- „Pevné zanícení pro službu, kterou ošetřovatelství lidem poskytuje 

- Víra v důstojnost a hodnoty každého člověka 

- Snaha vzdělávat se 

- Samostatnost v rozhodování“ (Watsonová, In Kozierová et al., 1995, s.24) 

 

Proces socializace začíná již na studiích a pokračuje i po nástupu do zaměstnání 

plněním prvních sesterských rolí. Dnes se sestra stává rovnocenným partnerem lékaře 

při ošetřování nemocných, což jí umožňuje vzdělávání a stále se navyšující kompetence 

a díky tomu může přijímat další výzvy, další sesterské role. (Staňková, 2002)  
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Podle internetové encyklopedie Wikipedia role je: „o čekávaný způsob chování, 

který se váže k určitému sociálnímu statusu. Ne všechny role jsou jedinci vnuceny 

okolnostmi nebo uloženy; role vykonávané jedincem v různých sociálních skupinách 

jsou výrazem jeho osobnosti. Předpoklady pro volbu rolí jsou tudíž vlohy, schopnosti, 

temperament a charakter.“  (Dostupné z www.cs.wikipedia.org) 

V dnešním moderním ošetřovatelství platí, že zručná sestra je dobrá pouze částečně. 

K tomu, aby byla schopna samostatné práce ve své oblasti, musí splňovat roli 

ošetřovatelky, komunikátory, edukátorky, poradkyně, nositelky změn, manažerky, 

advokátky a výzkumného pracovníka. Může se zdát, že je to příliš mnoho rolí na jednu 

osobu, ale bez nich se moderní sestra v dnešním ošetřovatelství neobejde. (Kozierová, 

1995) 

 

Role sestry: 

 

Role sestry ošetřovatelky se výrazně neodlišuje od dob minulých. I dnes je jejím 

základním pilířem poskytování základní ošetřovatelské péče nemocným. Sestra v této 

roli se snaží najít a vyřešit ošetřovatelské problémy, které má pacient. (Staňková, 2002) 

Komunikátora je role, která je úzce spjatá s rolí ošetřovatelky. Proto je důležité, 

aby nejen sestry, ale i ostatní personál, který přichází do styku s pacientem uměl 

komunikovat. Jednal asertivně, nedevalvoval a především respektoval a říkal pravdu, 

kterou pacienti a nejen oni vždy ocení. Tato role se netýká jen komunikace s pacienty, 

ale je stěžejní i při komunikaci s kolegy a ostatním personálem. Jde o roli, kterou 

zastává každý, nejen zdravotnický pracovník. (Staňková, 2002) 

Každá zdravotní sestra kromě již popsaných rolí plní i roli edukátorky 

a poradkyně. Úkolem sestry je pacienty a rodinné příslušníky edukovat v oblasti jejich 

zdraví. Což souvisí s upevňováním zdraví, prevencí, rozvojem soběstačnosti, 

předcházením komplikací. Snaží se nemocné naučit žít spokojeným životem 

i s dlouhodobým onemocněním. (Staňková, 2002) 

Do role advokátky se setra dostává, když pacient není schopen vyjádřit svá 

přání, problémy, kdy není schopen sdělit své potřeby. Pak se sestra stává obhájcem, 

mluvčím, čímž výrazně napomáhá pacientovi získat pocit bezpečí a jistoty. (Staňková, 

2002) 

Jako nositelka změn se nejlépe může uplatnit nově nastupující generace 

zdravotních sester. Mají největší potenciál provést změny v sobě samých nebo ve 
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zdravotnickém systému a napomoci tak ke zlepšení a udržení zdraví pacientů. 

(Staňková, 2002) 

Role manažerky je úkolem především sester, které jsou ve vedoucích funkcí. 

Jejich úkolem je  být přísné, ale přesto vstřícné a přátelské. Z každé správné sestry 

manažerky musí vycházet přirozená autorita a smysl pro zodpovědnost a spravedlnost. 

(Staňková, 2002) 

Výzkumnicí může být každá sestra, která se chce vzdělávat a věnovat zkoumání 

a objevování nových věcí v ošetřovatelství. Každá, která se chce stát přínosem pro 

moderní ošetřovatelství. (Staňková, 2002) 

 Veškerých těchto rolí se týkají etické povinnosti, které sestra během výkonu 

svého povolání zastává. Tyto etické povinnosti vycházejí z dlouholetých tradic 

ošetřování nemocných. Stěžejní etickou povinností sestry – ošetřovatelky je pečování 

o nemocné. K tomu se přidává obhajoba, odpovědnost, povinnost a spolupráce. Bez 

těchto základů sestra nemůže vykonávat své povolání správně, svědomitě a lidsky. 

(Kutnohorská, 2007) 
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2.2 Psychologie práce a duševní zdraví 

 

Pro každého pacienta během hospitalizace v nemocničním zařízení je důležité, 

aby se během poskytování ošetřovatelské péče setkával s vyrovnanou osobností 

zdravotníka. To, do jaké míry bude osobnost vyrovnaná, souvisí nejen s vnitřními 

předpoklady jedince, ale i s pracovním prostředím, ve kterém poskytuje ošetřovatelskou 

péči. Tím, jak pracovní prostředí působí na osobnost člověka a na jeho pracovní 

výkony, se zabývá psychologie práce. (Hrnčíř, 2007) 

Psychologie práce je vědní disciplína, která se zabývá studiem činitelů, kteří 

ovlivňují psychiku člověka a jeho produktivitu v zaměstnání. Psychologie práce se 

uplatňuje v pracovním lékařství, kde poukazuje na problémy v oblasti fyzikálního, 

biologického, chemického, sociálního a pracovního prostředí. Napomáhá tak k řešení 

konfliktů, nepřiměřené pracovní zátěže nebo monotonie v pracovní procesu. Snaží se 

tak zachovat tělesné a duševní zdraví pracujícího člověka. (Hrnčíř, 2007) 

Pojem zdraví je definován v celé řadě publikací. Obecně pojem zdraví např. 

Vašina (2009) chápe jako: „něco, co souvisí s neporušeností, s dobrou koordinací 

a správnou funkcí všech orgánů i celého organizmu.“ (Vašina, 2009, s.5) 

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je zdraví definováno jako: „stav 

úplné tělesné, duševní a sociální pohody organismu, nejen nepřítomnost nemoci.“ 

(Hrnčíř, 2007, s.8) Jde tedy o celkové zdraví, kdy se člověk cítí spokojený, vyrovnaný a 

je schopen seberealizace jak na poli pracovním, tak i mimopracovním. (Hrnčíř, 2007) 

O vlastní definici zdraví se pokusil Křivohlavý: „Zdraví je celkový (tělesný, 

psychický, sociální a duchovní) stav člověka, který mu umožňuje dosahovat optimální 

kvality života a není překážkou obdobnému snažení jiných lidí.“ (Křivohlavý, In Vašina, 

2009, s.6) Nadměrné působení činitelů vnějšího prostředí ovlivňuje psychické funkce, 

což postupně vede ke stavu, který označujeme jako zátěž neboli stres. (Hrnčíř, 2007) 
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2.3 Psychická zát ěž a zdraví 

 

„Psychická zátěž, je v současné době velmi diskutované téma. Nikdo dnes již nepopírá, 

že zdravotníci jsou skupinou s vysokým stupněm profesionálního stresu. Z hlediska 

ochrany zdraví jsou však zdravotníci opomíjenou skupinou.“ (Roubalová, 2002, s.7) 

 

2.3.1 Teorie stresu 

 

Zkoumání psychické zátěže a její správné definování je středem zájmů vědců již 

mnoho let. Během zhruba posledních šedesáti let došlo ke vzniku mnoha teorií, které se 

buď postupně rozvíjely a nebo byly zavrženy. Z toho je zřejmé, že mezi psychickou 

zátěží a poruchou zdraví jsou velmi komplikované vazby. S prvními definicemi 

a teoriemi přišli Pavlov, Freud a Cannon, který objevil a popsal spojitost mezi emocemi 

a fyziologickými změnami v organismu. Ve 30. letech vznikla Selyeho teorie stresu. 

Tato teorie je považována za nejpřínosnější, a proto je Selye (kanadský lékař 

maďarského původu) označován za zakladatele teorie stresu, který se řadí k biologicky 

orientovaným vědcům. (Hladký, et al., 1993) 

Jako jeden z prvních průkopníků moderního výzkumu stresu, nejprve popsal 

stres v podstatě jako opotřebení způsobené životem. (Hubbard & Workman, 1998) 

Později si ale všiml, že lidé s různým onemocněním mají projevující se podobné 

nespecifické příznaky (ztráta chuti k jídlu, ztráta tělesné hmotnosti, únava, poruchy 

nálad a spánku, atd.). Aby svou teorii potvrdit, prováděl dlouhá léta pokusy na zvířatech 

a v roce 1950 ve své knize formuloval obecný adaptační syndrom (General Adaptation 

Syndrome, zkratka GAS), který probíhá ve třech stádiích. Tato stádia jsou biologickou 

reakcí na stres. (Hladký, et al., 1993) 

 

Stádia GAS podle Hanse Selyeho:  (Hladký, et al., 1993, s.10) 

1. stádium: Poplachová reakce se dvěma fázemi (šok, protišoková reakce), 

doprovázená sníženou rezistencí → mobilizace vnitřního prostředí 

organismu 

2. stádium: Stav zvýšené rezistence, charakterizovaný úsilím udržet adaptaci → 

vlastní boj organismu 
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3. stádium: Stav exhausce (vyčerpání adaptační energie) → celkové vyčerpání 

organismu 

 

Můžeme tedy říci, že ke stresu dochází při poruše vnitřního prostředí organismu. 

Adaptace je proces, který nastává při porušení a má za úkol vnitřní prostředí obnovit 

a udržet. K narušení vnitřního prostředí a tím k poškození zdraví může dojít 

v jakémkoliv stádiu adaptačního syndromu. Záleží na velikosti stresoru (činitel 

způsobující stresovou situaci) a době jeho působení. Na začátku se působením stresorů 

objevují tělesné příznaky, které postupně v další fázi vymizejí a ve stavu exhausce 

dochází k naprostému vyčerpání organismu, kdy již není schopen adaptačního procesu. 

(Hladký, et al., 1993) 

Postupně s výzkumy své teorie upravoval a v roce 1971 ve své knize formuloval 

definici biologického stresu jako: „nespecifické odpovědi těla na jakýkoliv požadavek, 

který je na ně kladen“. (Selye, In Hladký; 1993; s.11) Stres je tedy reakce organismu na 

ohrožující podněty. Z fyziologického hlediska probíhá na ose hypotalamus-hypofýza-

nadledviny. Fyziologickou reakci organismu při stresu dokládá schéma v příloze B. 

(Venglářová, et al., 2011, s.54) 

Další zajímavá a uznávaná teorie stresu a jeho zvládání pochází od 

psychologicky zaměřených vědců. Příkladem takového vědce byl R.S. Lazaru, který 

spojil stres s psychikou člověka a teorii zařadil do psychologické koncepce. 

(Křivohlavý, 1994) 

 

2.3.2 Základní definice stresu a psychické zát ěže 

 

Chápání slova „stres“ je vyjadřováno ve dvou rovinách. První způsob je blízký 

jazykovědcům. Podle nich se „stres“, jak ho dnes známe, k nám dostal z anglického 

„stress“, které původně pochází z francouzského „estrecier“ (v překladu přinutit). Druhý 

způsob vychází z technického smyslu slova, které je odvozeno od „presu“ – lisu. Což ve 

významu znamená působit tlakem stejně tak, jako působí lis na materiál. V českém 

překladu nakonec tedy můžeme slovo „stres“ chápat jako „být vystaven tlaku, být 

v tísni“. (Křivohlavý,1994) 

Po mnoho let byly definice zátěže a stresu různé. Ani dnes nemůžeme říci, která 

z nich je ta správná a přesná. Někdy dochází ke sloučení definic a zátěž a stres jsou 
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označovány stejně, jindy ke každému termínu je přiřazena vlastní definice. Český jazyk 

je bohatý na slovní zásobu a proto tyto dva pojmy rozlišuje. (Hladký & Židková, 1999) 

  Zátěží rozumíme vztah mezi požadavkem a zdrojem. Stresem pak chápeme 

zvláštní případ zátěže. Pozornost v rozlišování musíme dávat v anglickém jazyce. Kdy 

slovem „stress“ se označuje zátěž a slovem „distress“ je myšlen stres. (Hladký, et al., 

1993) 

Autoři Hladký, Židková (1999) obecně označili stres jako: „stav, kdy je člověk 

postaven do svízelné situace, s níž se lze vyrovnat velmi obtížně, kdy je frustrován, 

prožije otřes, šok, setkává se s nesnázemi“. Zátěž formulovali jako: „vyrovnání se 

s požadavky, kladenými na jedince, vyplývající ze vztahu mezi jejich náročností 

a vlastnostmi, jimiž je jedinec k jejich zvládání vybaven“. Stres je tedy zvláštním 

druhem zátěže, kdy se požadavky buď dotýkají a nebo překračují možnosti člověka je 

zvládnout. (Hladký & Židková, 1999, s.7) 

Ve Velkém lékařském slovníku sepsaného Vokurkou, et al. (2005) najdeme stres 

definován jako: „stav organismu, který je obecnou odezvou na jakoukoliv výrazně 

působící zátěž, ať už tělesnou nebo duševní“. (Vokurka, et al., 2005, s.860) 

Z fyziologického hlediska změny jako první zaznamenává oblast sympatického 

nervového systému a nadledvin kůry i dřeně. Díky aktivaci této oblasti dochází ke 

zrychlení srdeční činnosti, zvýšení krevního tlaku, prohloubenému dýchání, atd. Pomocí 

těchto změn, ke kterým dochází, se snaží organismus zmobilizovat veškeré síly, aby 

mohl zahájit boj se stresovou situací. (Vokurka, et al., 2005) 

Pedagogický slovník vykládá pojem psychická zátěž jako: „souhrn psychických 

stavů a s nimi souvisejících psychických, neurofyziologických reakcí, které jsou 

vyvolány psychicky zátěžovými situacemi. Velikost a kvalita prožívané psychické zátěže 

závisí na vztahu mezi nároky vnějšího prostředí, předpoklady člověka se s nimi vyrovnat 

a subjektivním viděním a prožíváním vnějších nároků a vlastních možností.“ 

(Pedagogický slovník, In Černek, 2004, s.53) 

 

2.3.2.1 Základní pojmy související s řešenou problematikou 

 

Každá problematika má své charakteristické pojmy, které je důležité objasnit. 

S problematikou zátěže a stresu souvisí pojmy jako: stresory a salutory, distres 

a eustres. Při zvládání stresu se pak objevují pojmy adaptace a coping.  
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Stresory a Salutory 

 

Činitelé, kteří působí na jedince a vyvolávají u něj nadměrnou zátěž (stres), 

označujeme termínem stresor (stresogenní faktor). Jde o faktory, které zatěžují lidský 

organismus jak po stránce fyzické, tak i psychické, sociální a duchovní. Povolání 

zdravotní sestry patří fyzicky a psychicky k těm nejnáročnějším. Během jedné pracovní 

směny se setká se všemi druhy stresorů, které při dlouhodobém či nadměrném působení 

mohou mít za následek fyzické a psychické poruchy. Míra působení a škodlivost těchto 

faktorů se liší. Rozdílnému působení stresogenních faktorů bude vystavena sestra na 

standardním lůžkovém oddělení, jiné zase budou působit na sestru v ambulantním 

provozu či na vysoce specializovaném oddělení typu ARO. (Trachtová, 1998) 

 

Dělení stresogenních faktorů: (Venglářová, et al., 2011, s.52) 

- Fyzikální – radiační záření, hluk, nedostatečné odvětrávání a osvětlení 

místností, směnný provoz, aj.  

- Chemické - působení škodlivých látek (ředění dezinfekčních prostředků, 

manipulace s cytostatiky, aj.) 

- Biologické – riziko infekce (hepatitida, AIDS, aj.), alergie, manipulace 

s biologickým materiálem, nedostatek živin (způsobený nedostatkem času se 

najíst, napít), nerespektování biologických pochodů v organismu 

- Emocionální -  strach, úzkost, nervozita, zvýšená podrážděnost, nadměrné 

trápení, pracovní zatížení a odpovědnost za pacienty  

- Sociální – špatné interpersonální vztahy, neúcta, ponižování, devalvační 

chování, špatná komunikace, rivalita mezi personálem, nejasná kariéra, 

nedostatečná kvalifikace v oboru 

 

Při působení stresogenních faktorů je dále důležitá jejich intenzita působení a 

časové hledisko. Podle intenzity stresory rozdělujeme na dvě skupiny. První skupinu 

tvoří makrostresory, které jsou velké intenzity a mohou překročit adaptabilitu 

organismu člověka. Což způsobí nezvládnutí nadměrné zátěže, při které dochází 

k poruše vlastního zdraví. Povolání zdravotní sestry je v tomto případě natolik rizikové, 

že při nezvládnuté nadměrné zátěži sestra poškozuje nejen své zdraví, ale svým 

jednáním a špatným rozhodováním může poškodit i zdraví pacienta. (Trachtová, 1998) 
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Druhou skupinu tvoří mikrostresory, které nedosahují velké intenzity a tudíž 

zprvu nepoškozují zdraví. Avšak jejich dlouhodobé působení a kumulace, kdy 

nedochází ke kompenzaci kladnými hodnotami, může později vést k poruchám. 

Dlouhodobé a nadlimitní působení mikrostresorů se často stává zdrojem deprese. 

Typickými mikrostresory v práci sester jsou například špatné interpersonální vztahy 

a komunikace na všech úrovních. Ze začátku jde o malý stresogenní faktor, který při 

dlouhodobém trvání vede k psychickým poruchám. (Trachtová, 1998) 

Podle časového hlediska rozdělujeme stresory na krátkodobé a dlouhodobé. 

Krátkodobým stresorem může být například akutní příjem pacienta, nahromadění 

pracovních povinností během směny nebo akutní bolest u pacienta. Dlouhodobým pak 

nedostatek personálu, administrace, nedostatečná prestiž oboru, či zodpovědnost za 

pacienty. (Trachtová, 1998) 

Naopak salutory můžeme označit jako „obranáře“ organismu proti stresorům, 

které využívají vlastní obranyschopnosti, sil, dovedností a zkušeností. Těmito 

prostředky se pak snaží zvládnou zátěžovou situaci.V práci sestry může být takovým 

salutorem například vidina pomoci pacientovi v jeho nemoci, pochvala či smysluplnost 

práce. (Bártlová, 2008) 

Každá sestra vyrostla v jiném prostředí, má různé zkušenosti a dovednosti, 

rozdílná je osobnost a vnímání a z toho vyplývá, že se na oddělení můžeme setkat 

s různými reakcemi na stejnou zátěž. Ideální situací je, když stresory i salutory jsou ve 

stejné rovině, tedy ve vzájemné rovnováze. (Venglářová, et al., 2011) 

 

Distres a Eustres 

 

V anglickém jazyce se slovem „distres“  označuje „stres“. V češtině tento výraz 

chápeme jako nepříjemný stres. Tedy zátěž, která je nadlimitní a vede k přetížení  

organismu člověka. Výsledkem je nezvládnutí dané situace a poškození vlastního 

zdraví. (Venglářová, et al., 2011) 

Opakem je termín „eustres“. Takto označujeme zátěž, která je nám příjemná 

a zvládnutelná. Jde o zátěž, která může na určitou dobu vyvolat přetížení organismu 

a určitou námahu. Výsledkem však je zvládnutí situace, dodání aktivní energie 

a posílení organismu. (Venglářová, et al., 2011) 
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Adaptace a coping („kouping“) 

 

Adaptace a coping jsou termíny, se kterými se setkáváme při zvládání zátěže či 

stresu. Míra zátěže je rozhodují pro odlišení těchto základních termínů.  

Termín „adaptace“ pochází z latinského tvaru „ad-aptare“. „Apto, aptare“ 

označuje připravenost, vyzbrojenost k boji. Aptus můžeme chápat jako připravenost 

k boji, k těžké zkoušce, tedy připravenost na to, co následuje. Studiem adaptace se 

zabývali již badatelé v antice. V současnosti je tento termín využíván v mnoha oborech  

(např. v psychologii, biologii nebo sociologii). Adaptace je dávána do souvislosti 

s aktivitou člověka. Jde o zátěž, která je sice těžká, ale člověkem zvládnutelná, je tedy 

pro organismus v přijatelných mezích. Adaptace je proces zvládání obvykle běžné 

zátěže s dobrou tolerancí organismu. (Křivohlavý, 1994) 

 Slovo „kouping“  se k nám dostalo z anglického „coping“, které znamená umět 

si poradit s těžkou situací. „Coping“ můžeme naleznout v nejrůznějších slovních 

spojeních vyjadřující vždy zvládání těžkostí. Tento termín stejně jako adaptace se 

vztahuje k aktivitě. V tomto případě však jde o nadlimitní zátěž. Jedná se o zvládání 

zátěže, která je mimořádně silná a mimořádně dlouhá. Jde tedy o překročení únosné 

hranice. (Křivohlavý, 1994) 

Odborná literatura dnes často cituje koupingovou definici vytvořenou Cohenem 

a Lazarusem. Podle nich: „zvládáním (koupingem), se rozumí snaha – jak 

intrapsychická (vnitřní), tak zaměřená na určitou činnost – řídit, tolerovat, redukovat 

a minimalizovat vnitřní i vnější požadavky kladené na člověka a střety mezi těmito 

požadavky. Jde přitom o požadavky mimořádně vysoké, které člověka značně namáhají 

a zatěžují nebo převyšují zdroje, které má daná osoba k dispozici.“  (Křivohlavý, 1994, 

s.43) 

 Výsledky „koupingu“ pak můžeme vyjádřit v různých termínech. Vždy záleží na 

tom, jak úspěšný byl organismus v boji se stresovou situací. Daří-li se se situací bojovat, 

používá se termín „control“ (ovládání). Když dojde ke zvládnutí zátěžové situace, 

použije se označení „management“ (řízení). Výsledkem je nakonec buď „adjustace“ 

(přizpůsobení), „kompenzace“ (vyrovnání). V opačném případě nastane 

„dekompenzace“ (nevyrovnání) nebo „maladaptace“ (selhání snah o zvládnutí a nebo 

přizpůsobení si podmínek). Nejhorším případem je termín „malcoping“ či „miscoping“ 

(nezvládnutí, prohra). (Křivohlavý, 1994) 
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2.3.4 Druhy zát ěže (stresu) 

 

Jak přiměřená zátěž, tak nepřiměřený stres ovlivňují člověka po všech stránkách. 

Působí na biologickou, psychickou i sociální složku. Z těchto složek vychází primární 

reakce člověka na vnější činitele, kteří vyvolávají zátěžovou situaci. Z tohoto hlediska 

rozlišujeme tři druhy zátěže (stresu). (Hladký & Židková, 1999) 

 

- Biologická zátěž (stres) -  je vyvolávána fyzikálními, chemickými nebo 

biologickými činiteli. Organismus na tyto činitele nejdříve reaguje biologicky, 

psychická reakce se dostavuje až druhotně. V případě, že dojde k nadměrné 

zátěži, která je pro organismus těžká až neúnosná, dochází k biologickému 

stresu, který poškozuje zdraví jedince a v krajním případě může mít až fatální 

následky. (Hladký & Židková, 1999) 

- Fyzická zátěž (stres) – týká se primárně pohybového aparátu. Působením na 

tento aparát postupně dochází k ovlivňování dalších systémů v organismu. Je 

ovlivněna např. funkce srdce, dýchání a metabolismus. Nadměrné působení 

činitelů (dlouhodobé vynakládání nadměrné fyzické zátěže) postupně vede 

k narušení tělesných systému, což se může projevovat svalovou únavou, 

bolestmi, úrazy, poruchami srdečního rytmu, atd.. Všechny tyto následky pak 

působí na psychiku člověka a mohou se projevovat podrážděností, únavou, 

nespavostí, nesoustředěností. Opět dochází k poškozování vlastního zdraví. 

(Hladký & Židková, 1999) 

- Psychická zátěž (stres) – při této zátěži dochází primárně k narušení 

psychického stavu jedince. Na rozdíl od biologické zátěže se tělesné příznaky 

projevují až druhotně. Psychickou zátěž (stres) rozdělujeme na tři skupiny. 

(Hladký & Židková, 1999) 

•••• Senzorická zátěž – týká se požadavků na periferní smyslové orgány 

•••• Mentální zátěž – vychází z nároků na příjem a zpracování informací 

(pozornost, rozhodování, paměť, myšlení) 

•••• Emoční zátěž – je vyvolávána nároky na situace, při kterých dochází 

k afektivní odezvě (citové) 
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2.3.4 Pracovní zát ěž (stres) 

 

Je zvláštní vyčleněná skupina, která představuje zátěž a stres, který na člověka 

působí během výkonu povolání. Týká se pracovních podmínek, které ovlivňují fyzický 

a psychický stav pracujících. Fyzická zátěž v zaměstnání především působí na 

pohybový aparát a na výdej energie. Psychická zátěž v pracovním procesu se týká 

získávání, zpracovávání a nakládání s informacemi. (Hladký & Židková, 1999) 

Pracovní zátěž dělíme na přiměřenou a nepřiměřenou. V případě přiměřené 

pracovní zátěže jde o takovou zátěž, kterou je jedinec schopen zvládnou za použití 

svých adaptačních možností. Pracovní podmínky a požadavky jsou tedy zvládnutelné 

a u pracovníka nehrozí poškození zdraví. (Hladký & Židková, 1999) 

Nepřiměřená pracovní zátěž je již zátěž, která svými požadavky může působit 

zdravotní obtíže. V tomto případě již nehovoříme o zátěži, ale o pracovním stresu. 

Pracovní stres může být dvojího charakteru. Buď ve smyslu podtížení, monotonie a 

nebo ve smyslu přetížení. Přetížení dále rozdělujeme na kvalitativní, které se týká 

vysoké pracovní náročnosti ve smyslu obtížnosti v zadaných úkolech a na kvantitativní, 

kde dochází k nahromadění množství úkolů či informací. (Hladký & Židková, 1999) 

Pracovní stres může mít mnoho následků. Všeobecně klesá schopnost 

seberealizace, což vede k ovlivnění pracovního výkonu, zvyšuje se míra chyb, které 

jsou výsledkem špatného rozhodování. Dochází k nespokojenosti, ztrátě motivace 

 a u zdravotních sester především ke ztrátě odhodlání pomáhat. Zvyšuje se tím napětí a 

konflikty mezi kolegy. Přemíra psychického pracovního zatížení, které sestra nezvládne, 

za různě dlouhou dobu vede k únavě, depresím, fyzickým problémům (vysoký krevní 

tlak, porucha spánku, nízká odolnost vůči infekcím, aj.), až k syndromu vyhoření 

a předčasnému odchodu ze zaměstnání. Pracovní stres a s ním spojené psychické 

problémy pak představují velké finanční náklady pro zaměstnavatele. (Baumann 

& Muijen, 2010) 
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Pracovní stres podle Bartošíkové (2006) klasifikujeme do pěti kategorií: (Bartošíková, 

2006, s.9-10) 

- Problémy související s rolemi, které jedinec zastává (konflikty rolí) 

- Nároky související s obsahem práce (pracovní zatížení a odpovědnost) 

- Organizace práce (potíže s komunikací, nejasné vymezení kompetencí 

a odpovědností) 

- Profesní perspektivista (nejasný kariérní řád, nevyužití kvalifikace) 

- Fyzikální prostředí (hluk, prach, teplota, bezpečnost práce) 

 

Podle Kebzy, Šolcové se ukázalo, že: „vysoce stresogenní je práce 

charakterizovaná vysokými nároky na kvalitu, odpovědnost a nasazení pracovníka při 

současně nízké autonomii pracovní činnosti. Autonomie pracovní činnosti představuje 

možnost pracovníka rozhodovat o tempu práce, její povaze a podmínkách“ (Kebza 

& Šolcová, In Bartošíková, 2006, s.10) 

Negativní vliv všech těchto faktorů významně ovlivňuje efektivitu pracovníka a 

kvalitu odvedené práce. Aby mohlo dojít k ovlivnění působících negativních faktorů, je 

důležité provádět hodnocení pracoviště. Kožená, Matoušek (2001) uvádějí, že je 

žádoucí na pracovišti analyzovat: „charakter a podmínky vlastní pracovní činnosti, 

způsob organizace práce a sociálně-psychologické aspekty pracovní činnosti.“ (Kožená 

& Matoušek, 2001, s.131) 

Hodnocení psychické pracovní zátěže je od roku 2001 upraveno legislativou. 

Jedná se o dva zákony, které obsahují kritéria psychické zátěže a jsou jimi zákon 

o kategorizaci prací a nařízení vlády o ochraně zdraví zaměstnanců. 

 

2.3.5 Zátěže v práci sestry 

 

„Dlouhodobý stres působí na lidský život jako rez na kov. Pomalu ho nahlodává a 

oslabuje ze všech stran, až ho nakonec zničí úplně.“  (Ptáček & Kuželová, 2010, s.25) 

 

Povolání zdravotní sestry se z pohledu fyzického a psychického řadí k těm 

nejnáročnějším. Během jedné směny se setra setká s četnými stresovými situacemi, 

které při nedostatečné kompenzaci pozitivními faktory vedou nejdříve k psychickému 

a fyzickému zatížení a později ke vzniku pracovního stresu. Zátěž (stres) vychází nejen 
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z náročnosti pracovních činností, které vyplývají z kompetencí, ale i z náročnosti péče 

o pacienty s různými diagnózami. Zátěž v práci sestry můžeme rozdělit do dvou 

kategorií. První kategorii tvoří zátěž plynoucí z fyzických, chemických a fyzikálních 

podmínek. Do druhé kategorie je zařazena zátěž plynoucí z psychických, emocionálních 

a sociálních podmínek. Obě tyto kategorie obsahují pouze stručný výčet zátěží v práci 

sestry a nečiní si nárok na úplnost. (Bartošíková, 2006) 

 

Zátěž plynoucí z fyzických, chemických a fyzikálních pracovních podmínek sestry: 

(Venglářová, et al., 2011, s.58) 

- Zatížení muskuloskeletálního systému – statické zatížení při dlouhodobém 

stání (asistence u výkonu, příprava léků), zátěž páteře a svalů (polohování 

pacientů, zvedání břemen) 

- Riziko infekce, alergie – péče o infekční pacienty, kontakt s biologickým 

materiálem, dezinfekce, kontakt s léky 

- Nepříjemné podněty – zápach, exkrementy, parazité, otevřené a hnisající rány 

- Narušení bdění a spánku – směnný provoz na oddělení, přesčasy 

- Narušení metabolických pochodů v těle – nedostatek živin způsobený 

nepravidelnou a nedostatečnou stravou, nedostatečný pitný režim 

- Fyzikální zátěž - hluk, prach, radiační záření, špatné osvětlení pracoviště, 

vibrace 

 

Zátěž plynoucí z psychického, emocionálního a sociálního zatížení sestry: (Venglářová, 

et al., 2011, s.58) 

- Zodpovědnost – za výsledky a následky práce, pacienty 

- Pozornost – sledování stavu pacientů, plnění ordinace lékaře a s tím související 

rychlé přesouvání pozornosti mezi jednotlivými činnostmi 

- Pružné reagování na vzniklé situace – změna stavu pacienta, ordinace 

- Rozhodování – správné rychlé rozhodování při nedostatku informací a někdy 

i za velmi špatných podmínek 

- Komunikace – konflikty s pacienty, příbuznými, kolegy a ostatním 

zdravotnickým personálem 

- Konflikt rolí 

- Pocity bezmoci, beznaděje, únavy, vyčerpání 
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- Setkávání se s nemocí, utrpením, bolestí, umíráním 

- Nízké ohodnocení práce, neustálé vzdělávání, zvyšující se administrace 

 

Práce sestry je velmi náročná a jako taková má dopady jak na zdraví, tak 

i životní styl. Ne všechny dopady jsou ale u všech sester stejné. Je značný rozdíl mezi 

sestrami, které pracují u lůžka a mezi sestrami pracujícími v ambulantním provozu. 

Z výzkumů, které jsou realizované v našich podmínkách vyplývá, že sestry u lůžka 

oproti ambulantním sestrám častěji uvádějí poruchy spánku a pocit „nabouraného“ 

volného času, což je způsobeno nepřetržitým provozem na jednotlivých odděleních. 

Dále také u sester převládají pocity únavy a pocity viny, vůči rodině z důvodu směn. 

(Bartošíková, 2006) 

Sestry v porovnání s ostatním personálem jsou s pacientem v kontaktu nejčastěji. 

Při ošetřování zasahují do jeho intimní zóny, jsou mu nablízku když trpí, naříká, když je 

slabý a bezmocný. Tímto se dostávají do psychicky náročných situací, které později při 

nezvládnutí daných situací mohou negativně ovlivnit jejich zdraví. (Bartošíková, 2006) 

Zdrojem náročných situací v ošetřovatelské praxi jsou konflikty, které vyplývají 

z komunikace. Sestra je často prostředníkem v komunikaci mezi pacientem a lékařem. 

Je prvním „nárazníkem“ při konfliktech s příbuznými pacientů. (Bartošíková, 2006) 

Sestra musí vycházet nejen se samotnými pacienty, ale i s kolegy a s ostatním 

personálem, s rodinnými příslušníky a dalšími osobami, které se podílejí na 

zdravotnické péči. (Bártlová, 2008) „Pokud mezi sestrou a pacientem vystoupí do 

popředí problémy, s nimiž si sestra v dané chvíli neví rady, cítí se zaskočená, bezradná, 

ublížená, prožívá pocity křivdy či ublížení“ a dostává se tak do náročné situace. 

(Jobánková & Kvapilová, 2007, s.18) „V pracovních vztazích jsou jako kritické 

incidenty nejčastěji uváděny konflikty mezi sestrou a lékařem, které sestry často vnímají 

jako ponižující, protože se nezřídka odehrávají před paciente, a dále časté problémy 

přenášení lékařských kompetencí na sestru, probíhající způsobem, kterému se sestra 

nemůže bránit.“ (Jobánková & Kvapilová, 2007, s.18) 

Během výkonu povolání se sestra dostává do konfliktů rolí. Často se totiž ocitá 

mezi prací a svou vlastní rodinou. Požadavky na práci přesčas a o víkendech zasahují 

jak do rodinného života sestry, tak i do jejího volného času a koníčků. Sestra si musí 

uvědomit, že: „jisté nároky ze strany profese nelze uspokojit, aniž by tím netrpěla 

alespoň částečně rodina a naopak určité nároky rodiny není snadné uspokojit, aniž by 

tím netrpěla profese.“ (Bartošíková, 2006, s.14) 
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2.3.6 Průběh stresu u jedince a reakce na n ěj 

 

Průběh stresu 

 

Pokud se člověk ocitne ve stresu, dochází u něj k hormonální, vegetativní, 

nervové a psychické aktivaci organismu. Tato aktivace vede ke změnám fyziologickým, 

psychickým a behaviorálním. Behaviorální změny, jsou změny, ke kterým dochází 

v oblasti chování. K těmto změnám ve stresové situaci dochází nejdříve. (Venglářová, 

et al., 2011) 

Behaviorální příznaky se objevují v chování a jednání u lidí ve stresu. 

Prvotním takovým příznakem je narušení denního rytmu (rytmu bdění a spánku). Což se 

projevuje nemožností usnout, častým probouzením v noci, brzké či naopak pozdní 

vstávání, které se projevuje pocitem únavy a nevyspaním. Dalším příznakem jsou 

změny v jídle, ať už ve smyslu nechutenství nebo naopak přejídání se. Nerozhodnost, 

neustálé stěžování si, snížená pozornost a z toho vyplývající zhoršující se práce 

a nechuť patří k typickým behaviorálním příznakům. (Venglářová, et al., 2011) 

Po psychické stránce dochází k prudkým změnám nálad. Člověk se nejprve 

usmívá a pak z ničeho nic pláče a naopak. Další reakcí bývá zvýšená popudlivost 

a podrážděnost na nejrůznější podněty, úzkost, nadměrné starosti o vlastní zdravotní 

stav, nadměrná hypochondrie, únava, postupné posouvání se do ústraní od druhých lidí 

až samota a úplné „zmrazení“ emociálních postojů. (Venglářová, et al., 2011) 

Fyziologické změny zahrnují bušení srdce, bolesti a sevření na hrudi, velké 

bolesti hlavy, zvýšené svalové napětí, svírající bolesti břicha, u žen změny 

v menstruačním cyklu, nezájem o sexuální život, u mužů impotence, poruchy 

vyprazdňování, exantém, bolesti rukou a nohou, zvýšené svalové napětí a nebo dvojí 

vidění a obtíže se soustředěním zraku na jediný bod a další příznaky. (Venglářová, 

et al., 2011) 
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Reakce na stres 

 

Člověk, který se ocitne v život ohrožující situaci má tendenci reagovat dvojím 

způsobem. Buď bojem a nebo se dá jednoduše na útěk. Pokud budeme při zvládání 

stresu vycházet z „boje“,můžeme tuto strategii rozdělit na dva druhy: strategie obrany 

(defenzivní) a strategie útoku (ofenzivní), kterou dále rozdělujeme na primární 

a sekundární. Primární ofenzivní strategie vychází z vlastní iniciativy útočníka (nečeká 

na útok) narozdíl od sekundární ofenzivní strategie, která reaguje až na útok útokem. 

(Křivohlavý, 1994) 

Ve stresové situaci, ale ne vždy musí jít o ohrožení života. Do stresu se dnes 

člověk dostává v práci, v boji o čest nebo například v boji o pracovní a společenské 

postavení a uznání. Nejde o život a přesto organismus reaguje podobně. Mobilizuje 

veškeré síly a připravuje se k akci. Čeká na boj nebo útěk. Často ale dojde následně 

k potlačení těchto reakcí a pokud nedojde k pozitivnímu odbourání, tím že se organismu 

takto neustále aktivuje se vlastně poškozuje. Pokud dojde k nadměrné zátěži a nebo 

dlouhodobě trvající, kterou organismus nezvládne, vznikají nemoci ze stresu. 

(Venglářová, et al., 2011) 

 

 Reakci na stres rozdělujeme do čtyř skupin: (Venglářová, et al., 2011, s.59-60) 

- Reakce v emocích – pláč, zlost, agrese, vztek, netečnost 

- Reakce v tělesných příznacích – zrychlení tepu a dechu, zvýšení krevního 

tlaku, nadměrné pocení, napětí ve svalech, zrudnutí nebo zblednutí 

- Reakce v chování a v činnosti – člověk neustále chodí sem a tam, křičí, kuřáci 

zvyšují počty vykouřených cigaret, urovnávání a přerovnávání věcí 

- Reakce v myšlení – neschopnost se soustředit, v duchu je člověk jinde, 

rozhovory k sobě, přemýšlení nahlas o vzniklé situaci    

 

Tento výčet jen některých reakcí můžeme pozorovat u člověka ve stresové situaci. 

Jaké reakce se u něj objeví a v jaké budou intenzitě je ovlivněno osobnostními rysy 

jedince. Další možností, jak reagovat na stres může být: popření, potlačení a vytěsnění, 

fantazie, racionalizace, upoutávání pozornosti, sublimace, regrese, identifikace, 

kompenzace, projekce, izolace nebo rezignace. Podle osobnostních rysů byl vytvořen 

model reakcí na stres. Ten rozděluje jedince do tří skupin. Na osobnost typu A, B a D. 

(Hrnčíř, 2007) 
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2.3.7 Zvládání a p ředcházení stresu za pomoci relaxa čních technik 

 

Bohužel, neexistuje žádný přesně popsaný postup, jak zvládnout stres nebo jak 

mu předcházet. Žádná metoda není zaručená a pro všechny jedince ve stresu stejná. 

Prezentace, knihy a semináře pouze doporučují protistresové strategie a záleží 

individuálně na každém jedinci zda během života bude schopen rozeznat situace, které 

u něj vyvolávají stres a bude schopen jim čelit. (Venglářová, et al., 2011) 

Postupy, jak zvládat stres, můžeme rozdělit na dva druhy. Rozlišují se postupy 

zaměřené na řešení či odstranění problému a postupy zaměřené na zvládnutí emocí. 

V prvním případě jde o vyřešení problému za pomoci vlastní aktivity. To znamená 

aktivní vyhledávání příčin stresové situace, eliminace stresogenních faktorů, které 

situaci vyvolávají, hledání pozitiv, plánování času a práce, určení priorit. V druhém 

případě jde o postupy, které mají zklidnit emoce a udržet vnitřní rovnováhu člověka. 

(Venglářová, et al., 2011) 

V dnešní době se člověk stresu zbavuje za pomoci relaxačních technik. Tyto 

techniky rozdělujeme na dva typy. Spontánní relaxace a diferencovaná relaxace. 

Spontánní relaxace je relaxace, kterou si člověk ani neuvědomuje a přesto ji každý den 

vykonává. Jde například o spánek nebo odpočinek. Důležité je, aby odpočinek 

předcházel spánku, tím se zajistí, že spánek bude klidný, bez napětí, nemožnosti usnout, 

neustálého převalování se. Tělo a mysl ve spánku musí být klidná. Diferencovaná 

relaxace je záměrná. Člověk jí vykonává vlastní vůlí během bdění. Mezi nejtypičtější 

diferenciální relaxaci patří procházka na čerstvém vzduchu. (Venglářová, et al., 2011) 

 

Relaxace 

 

Jednou z vhodných metod jak se zbavovat zátěže, je relaxace. Jedná se o 

metodu, která se snaží podporovat fyzickou a duševní stránku člověka. Relaxace má za 

úkol udržet ideální hladinu klidu nebo napětí z pohledu efektivnosti v různých situacích. 

Pokud je člověk v bezpečí, relaxace mu umožňuje odpočívat. Je-li v nebezpečí, myšleno 

ve stresové situaci, úkolem relaxace je zachovat bdělost, co nejvíce ušetřit energii a poté 

ji co nejvíce využít v myšlení a jednání. Relaxace je přirozená schopnost, kterou má 

každý jedinec. (Cungi & Likousin, 2003) 
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Zdravotní sestry nejčastěji pracují ve směnném provozu. Díky tomuto provozu 

dochází k narušení pravidelnosti bdění a spánku. Sestry si během pracovní směny 

nemohou dovolit dlouhodobý odpočinek i když na svém těle  a duchu pociťují únavu, 

zátěž, stres. Často mají jen pár minut na to, aby relaxovaly a našly novou sílu. Proto se 

odborníci přes relaxační techniky snaží vymyslet, jak co v nejkratší době nejvíce 

zregenerovat své síly. Zvládat stres a nebo mu předcházet můžeme pomocí správného 

dýchání. Jedná se o techniku, která pomáhá při únavě, zabere málo času a je 

realizovatelná téměř ve všech pracovních podmínkách. (Venglářová, et al., 2011) 

 

Akupunktura a Jóga 

 

Akupunktura je relaxační technika a zároveň léčebná metoda. Její dlouholetá 

tradice v Číně je jistě všem známá. Je založena na vpichování jehliček do kůže. 

Napichování není náhodné, ale odpovídá bodům, které ovlivňují určitý orgán či nemoc. 

Jejím úkolem je léčba onemocnění, ale i uvolnění a zvládání stresových příznaků. 

(Venglářová, et al., 2011) 

Dnes stále modernější jóga je založena na duchovním a tělesném cvičení. 

Existuje mnoho směrů jógy a škol, které se jí věnují. Jóga je založena na komplexní 

koncepci člověka a snaží se pozitivně ovlivnit jeho osobnost. Stěžejním bodem je 

dosáhnutí tělesného a duševního zdraví, vývoj a zrání osobnosti a vývoj sociální 

kompetence. (Engel, 2007) 

Podobně jako jóga funguje i léčebná relaxace s kořeny v Tibetu. Jedná se 

o tělesné a duchovně-meditativní cvičení zvané Kum Nye. Základním prvkem této 

techniky je tichá meditace v sedě a přirozené pozorování dechu ve spojení 

s jednoduchými pohyby a automasáží. U této techniky je výzkumy dokázáno, že 

pozitivně ovlivňuje psychosomatická onemocnění a je úspěšná v prevenci stresu. 

(Engel, 2007) 

Veškeré tyto metody a techniky napomáhají k efektivní strategii zvládání stresu. 

Existují desítky příruček a knih, které doporučují a popisují další cvičení a člověku tak 

ukazují možnosti, jak nabrat ztracenou energii a pozitivum. Někdo využije těchto 

technik, jinému postačí rozhovor a další na stres nebude reagovat a postupně tak bude 

ničit své tělo a svou psychiku. Není to na knize, ale na každém jedinci zvlášť, jak bude 

se stresovými situacemi bojovat a jak se s nimi bude vyrovnávat, ať v pracovním nebo 

mimopracovním životě. (Křivohlavý, 2010) 
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2.3.8 Následky dlouhodobé zát ěže a stresu 

 

Stres negativně působí na každý systém v těle. Při současném pojetí vlivu stresu 

víme, že stres působí jako startér téměř každé nemoci a při dlouhodobém a neúměrném 

působení způsobuje celou řadu somatických a psychických potíží. (Křivohlavý, 2010) 

 

2.3.8.1 Somatické potíže jako následek p ůsobení stresu 

 

Somatické potíže, které vznikají dlouhodobým působením stresu mohou být 

různého charakteru. Nejčastěji stres ovlivňuje kardiovaskulární systém. Zde je příčinou 

hypertenze, ischemické choroby srdeční a dalších koronárních onemocnění. Stres má 

negativní vliv na práci gastrointestinálního traktu. Způsobuje nauzeu, zvracení, průjem 

a zácpu. Prokázána je i souvislost se vznikem žaludečních vředů a dráždivého syndromu 

střeva. Dále může být postihnut imunitní systém. Obtíže v této oblasti se projeví jako 

snížená rezistence k nemocem, zvýšená únavnost a letargie. Díky působení stresu je 

postižen i genitourinální systém, což se může projevit častým nucením na moč, 

organismickými dysfunkcemi, impotencí, apod. Stres vyvolává mnohé změny na 

svalovém systému. Jedinci mají bolesti v zádech, bolesti v oblasti hrudníku, ztuhlost 

v oblasti krční páteře, z čehož vyplývají bolesti hlavy, migrény, apod. Stres má 

negativní vliv na dýchání. Způsobuje dechovou nedostatečnost, hyperventilaci až astma 

bronchiale. (Křivohlavý, 2010) 

 

2.3.8.2 Psychické potíže jako následek p ůsobení stresu 

 

Vlivem působení stresu dochází ke změnám v oblasti lidské psychiky. Často 

dochází k narušení kognitivních funkcí a ke změnám emotivity. U jedinců zatížených 

dlouhodobým stresem pozorujeme změny nálad, prožívání a chování. Tyto změny 

mohou vyústit až v depresi a úzkost. V případě povolání zdravotních sester se při 

nezvládání stresu objeví syndrom vyhoření. (Křivohlavý, 2010) 
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2.4 Syndrom vyho ření (Burnout syndrome) 

 

Bartošíková (2006) píše: „Tento syndrom se objevuje v profesích, které jsou 

charakterizovány vysokou pracovní náročností, intenzivním kontaktem s lidmi a mnohdy 

neadekvátním ohodnocením. Zdravotnická profese mezi ně bezesporu patří.“  

(Bartošíková, 2006, s.20) 

 

V českém jazyce syndrom vyhoření, vyprahlosti, vypálení a v angličtině burn-

out syndrom. Takto se nazývá stav, kdy lidé pociťují, že jejich životní situace je 

nezvladatelná a zásoby energie jsou vyčerpány, že se nedokáží vyrovnávat s běžnými 

denními situacemi, ani situacemi v zaměstnání. Za zakladatele, věnující se problematice 

je považován Herbert Freudenberger. Freudenberger poprvé o této problematice 

publikoval v letech 1974-1975 v USA a jako první začal používat pojem burn-out. 

Syndrom vyhoření je charakterizován celou řadou příznaků. Tyto příznaky jsou 

zpočátku velmi obecné a proto v počáteční fázi syndromu může dojít ke snadnému 

přehlédnutí těchto varovných signálů. K přehlédnutí často dochází, protože se syndrom 

vyhoření projevuje nejprve v psychice a až později můžeme pozorovat změny fyzické. 

(Stock, 2010) 

Křivohlavý (2009) definuje syndrom vyhoření jako: „psychosomatické 

onemocnění, při kterém dochází k fyzickému, psychickému (mentálnímu) a 

emocionálnímu (citovému) vyčerpání organizmu. Pokud jde o patofyziologické 

mechanizmy, je zcela jednoznačné, že je projevem dlouhotrvajícího a nadměrného 

stresu.“ (Křivohlavý, 2009, In Venglářová; 2011, s.24) 

S velmi zvláštním pojetím syndromu vyhoření přišel Burisch (2010), který 

v překladu napsal: „Burnout je jako pornografie - Nejsem si jistý, že mohu definovat, 

ale když to vidím, vím, co to je.“ (Burisch, 2010, s.15) 

 Bartošíková uvádí, že: „Syndrom vyhoření není nemoc, je to proces, který se 

objevuje v průběhu kariéry pomáhajícího, často velmi záhy.“ (Bartošíková, 2006, s.21) 
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2.4.1 Jedinci, kte ří jsou ohroženy syndromem vyho ření 

 

„Sáhla jsem si na své dno, jsem vyčerpaná, tělo mě zradilo, jsem slaboch, nezvládla 

jsem náročnou situaci.“ (Venglářová, et al., 2011, s.25)  

 

Takto nějak bude znít vyjádření sestry, která prochází syndromem vyhoření. 

Důležité je si ale uvědomit, že každý člověk je jedinečný. Každý má své „dno“ uloženo 

v jiné hloubce. Nikdo z nás není vybaven stejnou povahou nebo charakterem. Každý 

z nás má rozdílné duševní a fyzické předpoklady. Proto, aby došlo ke vzniku syndromu 

vyhoření, musí být splněny dvě okolnosti. První proměnou pro vznik syndromu 

vyhoření jsou osobnostní nastavení pomáhajícího. Druhým předpokladem je pracovní 

prostředí (charakter práce, organizace práce, atd.). (Venglářová, et al., 2011) 

 

Jedinci nejvíce ohroženy syndromem vyhoření jsou: (Venglářová, et al., 2011, s.26) 

- Lidé, pracovití, důslední, ti, kteří se obětují pro druhé a neumějí říci NE; 

- Lidé, kterým jde o dobrou práci, jsou pro svoji práci nadšeni; 

- Lidé plní energie a ti, kteří pracují příliš usilovně; 

- Lidé, kteří se museli mnohého vzdát, aby mohli vykonávat svoji práci; 

- Lidé,kteří neúspěch prožívají jako osobní porážku; 

- Lidé, kteří mají minimální zájmy mimo práci; 

- Lidé, kteří se domnívají, že jsou nepostradatelní; 

- Lidé, kteří netuší, že jsou ohroženi vyhořením.  

 

Syndrom vyhoření u sester je často způsoben tím, že v jejich práci nepřichází 

dostatek hmotného a lidského ocenění. Často můžeme zaznamenat nevhodné chování 

nadřízených a jejich necitlivý přístup ke svým podřízeným. Velmi rizikové jsou špatné 

vztahy na pracovišti. Ať už se jedná o vztahy mezi sestrami navzájem, nebo jde 

o vztahy s lékaři. Těžce snášena je pak špatná komunikace mezi sestrou a jejími 
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pacienty. Pro dnešní dobu je typická přetíženost v důsledku malého počtu sester na 

oddělení, které pak mají nedostatek času, pracují ve zrychleném tempu a nemají čas na 

odpočinek. Nevyhovující pracovní podmínky a špatná organizace práce často vede 

k chybám a následnému pracovnímu selhání. Velmi rizikové je přenášení zodpovědnosti 

na sestru za činnosti, které nespadají do její kompetence. A v neposlední řadě jsou to 

samotní pacienti a jejich životní příběhy, strasti a bolesti, které působí jako magnet na 

psychiku sester. (Venglářová, et al., 2011) 

 

2.4.2 Fáze syndromu vyho ření 

 

Venglářová (2011) hovoří o syndromu vyhoření, jako o: „neustále se vyvíjejícím 

procesu, který může trvat několik měsíců až let. Na počátku bývá emoční vyhoření, které 

vnímají více ženy než muži, dále může docházet k psychickému vyhoření a ztrátě 

inspirace. Nakonec dojde k fyzickému vyčerpání, které může přejít do 

psychosomatického onemocnění. Jde o následek dlouhodobého potlačovaného stresu 

a přirozených reakcí, jako jsou agresivita, zlost, pláč, strach a hněv.“  (Venglářová, et 

al., 2011, s.29) 

Syndrom vyhoření se skládá z několika fází. Různí autoři popisují celou řadu 

členění syndromu vyhoření. Pro potřeby naší práce si uvedeme fáze podle autora 

Kraska-Lüdecke a čtyřfázový model C.Malachové.  

 

Fáze podle Kraska-Lüdecke:  (Kraska-Lüdecke, 2007, In Venglářová, 2011, s.30) 

- Nadšení – v popředí jsou ideály, jasný cíl, kvalita práce, smysluplnost, srší 

nápady a dochází k přetěžování se. 

- Stagnace – počáteční nadšení uvadá, slevování ze svých ideálů. 

- Frustrace – zdravotníka začínají zajímat otázky efektivity a smyslu vlastní 

práce, objevuje se tunelové vidění: má v hlavě jen svoji práci,nic jiného ho 

nezajímá, cítí se osamělý se svými problémy, velká deziluze a zklamání. 

- Apatie – zdravotník vnímá svoje povolání jen jako zdroj obživy, dělá jen 

nejnutnější práce, vyhýbá se komunikaci s nemocnými a dalšímu vzdělávání, 

může se vyskytnout i tzv. HH-syndrom (z angl. Helplessness – bezmoci 

a hopelessness – beznaděje). 
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- Vyhoření – vyčerpání, negativizmus, lhostejnost a naprosté vyhýbání se 

profesním požadavkům. 

 

Čtyřfázový model C.Maslachové: (Bartošíková, 2006, s.29) 

1. fáze – nadšení, kde v popředí jsou ideály, zaujetí a dochází k přetěžování se, 

2. fáze – vyčerpání, jak psychické, tak fyzické, 

3. fáze – dehumanizované vnímání sociálního okolí, odcizení, obranné postoje, 

4. fáze – vyčerpání, negativismus, lhostejnost. 

 

2.4.3 Příznaky syndromu vyho ření 

 

Mezi tři základní znaky vyhoření patří vyčerpání, odcizení a pokles výkonnosti. 

Vyčerpání rozdělujeme na emocionální a fyzické. Mezi emociální vyčerpání se řadí 

sklíčenost, beznaděj, pocity strachu, bezmoc, pocity prázdnoty, ztráta odvahy a 

osamocení, apatie, ztráta sebeovládání. Pro fyzické vyčerpání je charakteristický 

nedostatek energie, slabost, chronická únava, svalové napětí, bolesti zad, náchylnost 

k infekci, poruchy spánku, poruchy paměti a soustředění, funkční poruchy, náchylnost 

k nehodám. (Stock, 2010) 

Odcizení se týká zaměstnání. Člověk zaujímá odosobněný až téměř lhostejný 

postoj. Pracovní nasazení se snižuje na minimum. Je to způsobeno zklamáním 

a frustrací, kterou pociťuje a na druhou stranu je to způsobeno opravdovým vyčerpáním, 

kdy člověk nemůže jít dál. K těmto stavům dochází u dlouhodobé a chronické zátěže, 

která se negativně podepisuje i na soukromé sféře. Mezi další projevy odcizení patří 

negativní postoj k sobě samému, negativní postoj k životu, negativní vztah k práci, 

negativní vztah k ostatním, ztráta schopnosti navazovat a udržovat mezilidské vztahy, 

ztráta sebeúcty, pocit nedostatečnosti a méněcennosti. (Stock, 2010) 

Pokles výkonnosti se projevuje nedůvěrou k vlastním pracovním schopnostem. 

Jde především o nespokojenost s pracovním výkonem, nižší produktivitu, ztrátu 

nadšení, nerozhodnost, ztrátu motivace a pocit selhání. (Stock, 2010) 
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2.4.4 Zotavení se ze syndromu vyho ření a prevence proti jeho 

vzniku 

 

Léčba syndromu zaleží především na samotném jedinci, na tom, že on sám chce. 

Poté mu může pomoci rodina, přátelé a okolí. Prvním bodem, jak tento stav zvládnout, 

je převzetí zodpovědnosti za sebe, své činy, svůj život. Když je člověk ztotožnění sám 

ze sebou, s tím co dělá, teprve pak, může pomáhat druhým. Druhým bodem je 

zhodnocení momentálního stavu. Člověk si musí položit otázku, zda se nachází ve fázi, 

kterou dokáže sám zvládnout, ustát a nebo se jedná již o takový stav, ze kterého 

ho může dostat pouze pomoc druhých. Pokud člověk začíná mít pocit, že se u něj 

pomalu tento syndrom objevuje, měl by učinit změnu ve svém životě. Najít odreagování 

a potěšení i v jiných věcech, než byla práce. A třetím, velmi důležitým bodem je 

odpočinek. Mít čas odreagovat se, odpočinout. Mít možnost nabrat jak fyzickou tak 

psychickou sílu a energii. (Venglářová, et al., 2011) 

 Prevence tohoto syndromu začíná u sester již na škole. Zde se je profesoři 

s praktickými zkušenostmi během výuky snaží připravit na to, co je čeká v praxi. Dále 

to jsou osobní předpoklady pro výkon profese zdravotní sestry, umět pečovat nejen o 

druhé, ale také o sebe. Nebát se říci o pomoc v situacích, na které člověk sám nestačí. 

Snažit se navazovat a zlepšovat mezilidské vztahy a to nejen na pracovišti. Důležité je 

i vlastní sebepoznání a sebehodnocení. Člověk nesmí žít jen pracovním životem, měl by 

mít dostatečný čas na život osobní, na koníčky a čas na přátele. Vždy mít na mysli, že 

práce patří pouze do práce a nikoliv domů. Neustále se snažit zlepšovat svou fyzickou a 

psychickou kondici. A ze strany zaměstnavatele by mělo jí především o kvalitní 

supervizi. Zaměstnavatel musí umět pochválit, musí podporovat vzdělávání, snažit se 

o zlepšení podmínek na pracovišti, měl by naslouchat pracovníkům a podporovat je 

během jejich společenských setkávání. (Venglářová, et al., 2011) 

 Hlavním faktorem jak předejít syndromu vyhoření, je žít smysluplný život. To 

znamená mít v životě sestavený a hlavně uspořádaný žebříček hodnot. Každý si musí 

uvědomit, co je nejdůležitější a co může oželet. Hlavním úkolem života není mít 

„nějaký“ cíl. Všechny cíle, které si člověk stanoví, musí být konkrétně nadějné, 

hodnotné a především reálné. Cílem by mělo být udržování pomyslného jazýčku vah 

v rovnováze. To znamená brát ohled na sebe, na své potřeby a stejnou měrou brát ohled 

na druhé a to především na ty, se kterými žijeme v osobním kontaktu. Důležitá je snaha 
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o udržení stresorů a salátérů v rovnováze. Stresory nám přináší sám život, o ty se člověk 

bát nemusí, ale o salutory člověk musí usilovat. (Křivohlavý & Pečenková, 2004)  

Ptáček, Kuželová (2010) píší: „Stres je přirozená součást našeho života, která je 

vlastní nejen člověku, ale všem živým organismům, a pro zachování života je nesmírně 

důležitá. V tomto ohledu tedy nejde o to stres ze života zcela vymítit, ale je třeba se s 

ním naučit správně zacházet a předcházet tak jeho možným a závažným následkům. 

Nejlepším a nejúčinnějším doporučením je mít kolem sebe blízké lidi a radovat se ze 

života.“  (Ptáček & Kuželová, 2010, str.25) 
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3. Empirická část bakalá řské práce 

 

Na začátku empirické části bakalářské práce budou nejprve připomenuty cíle práce 

a s nimi související pracovní hypotézy. Dále empirická část bude obsahovat metodiku 

šetření, organizaci šetření, charakteristiku respondentek a výsledky vlastního šetření. 

Výsledky vlastního šetření budou prezentovány pomocí tabelárních přehledů, 

histogramů četností a výsečových diagramů. Závěr empirické části bude zaměřen na 

diskusi nad výsledky vlastního dotazníkové šetření. 

 

3.1 Cíle práce a pracovní hypotézy 

 

Jak bylo uvedeno v úvodu bakalářské práce, cílem je přinést poznatky 

z dotazníkového šetření zaměřeného na psychickou pracovní zátěž sester a navrhnout 

zlepšení dané problematiky. S tímto obecným úmyslem souvisejí cíle sestavené pro 

empirickou část práce. 

 

- U vybrané skupiny všeobecných sester ve FN Motol provést dotazníkové šetření 

pomocí Meisterovy metody hodnocení pracovní zátěže zaměřené na zjištění 

subjektivního vnímání psychické pracovní zátěže na oddělení.   

- Provést skupinovou a individuální diagnostiku subjektivního vnímání psychické 

pracovní zátěže u vybrané skupiny všeobecných sester. 

- Provést primární a statistickou analýzu získaných dat z dotazníkové šetření a 

prezentovat výsledky vlastního dotazníkového šetření.  

 

K cílům empirické části byly stanoveny následující pracovní hypotézy: 

 

H1: Předpokládám, že více jak polovina respondentek na interní klinice uvede, že je 

zatěžuje denní dvanáctihodinová směna. 

 

H2: Předpokládám, že více jak polovina respondentek na chirurgické klinice uvede, 

že je zatěžuje denní dvanáctihodinová směna. 
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H3: Očekávám, že mezi nejčastějších pět úkonů při kterých dochází k vysokému 

stresu v práci všeobecné sestry na interní a chirurgické klinice bude patřit péče 

o imobilního pacienta, péče o nespolupracujícího pacienta, administrativa, 

špatné finanční ohodnocení a velká zodpovědnost. 

 

H4: Domnívám se, že podle klasifikace psychické zátěže dle Meistera bude více jak 

polovina všeobecných sester dosahovat zátěže stupně číslo 2, tj. psychická zátěž, 

při které může docházet pravidelně  k dočasným ovlivněním subjektivního 

stavu, resp. výkonnosti. 

 

H5: Předpokládám, že v oblasti skupinové diagnostiky u všeobecných sester na 

interní i chirurgické klinice bude překročena kritická hodnota mediánu v rámci 

časové tísně, vysoké odpovědnosti a únavy. 

 

H6: Domnívám se, že v oblasti skupinové diagnostiky u všeobecných sester na 

interní klinice v rámci faktorové analýzy Meisterova dotazníku bude překročen 

aritmetický průměr v populační normě pro ženy v oblasti faktoru přetížení 

a hrubého skóru. 

 

H7: Očekávám, že v oblasti skupinové diagnostiky u všeobecných sester na 

chirurgické klinice v rámci faktorové analýzy Meisterova dotazníku bude 

překročen aritmetický průměr v populační normě pro ženy pouze v oblasti 

faktoru přetížení. 

 

H8: Domnívám se, že u více jak poloviny respondentek interní a chirurgické kliniky 

v rámci individuální diagnostiky bude odezva na psychickou pracovní zátěž 

přiměřená. 
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3.2 Metodika práce 

 

V této kapitole bude popsána konstrukce dotazníku. K získání nezbytných dat 

bylo zvoleno kvantitativní šetření za pomoci dotazníku, který byl anonymní. 

 

3.2.1 Konstrukce dotazníku 

 

K naplnění záměrů bakalářské práce byl použit dotazník inspirovaný 

bakalářskou prací na téma: „Zvládání stresu a zátěže u zdravotníků“, která byla 

obhájena v roce 2007 na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně Janou 

Dostálovou. 

Sestavený dotazník obsahuje celkem 13 položek. Součástí dotazníku je 

standardizovaný Meisterův dotazník. Vlastní dotazník byl pracovně rozdělen do čtyř 

částí. 

Úvodní část tvořily informace, které respondenty vedly k tomu, jak správně 

postupovat při vyplňování. Tato část obsahovala i informace o důvodu provádění 

dotazníkového šetření. 

Druhá část dotazníku byla zaměřena na zjištění základních údajů 

o respondentech. V dotazníku šlo o položky 1 až 6, které byly zaměřené na pohlaví, 

věk, vzdělání, typ pracoviště, pracovní zařazení a délku praxe. 

Třetí část byla tvořena položkami, které zjišťovaly subjektivně vnímanou 

psychickou zátěž na pracovišti. Tato část se týkala položek číslo 7, 8, 10, 11, 12 a 13. 

Přičemž položka číslo 11 se týkala účasti na semináři související s danou problematikou 

a položka číslo 13 byla zaměřena na doporučení zmírnění stresu na pracovišti. 

Čtvrtou část dotazníku tvořily položky z Meisterova dotazníku, který slouží 

k hodnocení psychické pracovní zátěže. Standardizovaný Meisterův dotazník byl celý 

zahrnut pod položku číslo 9. Hladký, Židková (1999) při použití Meisterovy metody 

připomínají, že: „Hodnocení zátěže podle této metody má platnost pouze pro 

zkoumanou skupinu, protože se pracovní skupiny i při podobném charakteru práce od 

sebe liší sociálně-psychologickými okolnostmi (motivace k práci, stabilita pracovní 

skupiny, vztahy mezi lidmi, jednání vedoucích, podmínky v nichž je práce vykonávána).“ 

(Hladký, Židková, 1999, s.39) 
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Druhy otázek použité v dotazníku 

 

Otázky obsažené v dotazníku byly trojího typu – strukturované, polouzavřené 

a otevřené. 

 

Strukturované, výběrové: otázky číslo 1, 2, 6, 7, 8, 9, 11 a 12 

 

U otázek číslo 9 a 12 byly nabídnuty následující možnosti: 

 

Otázka číslo 9: 5 - Ano, plně souhlasí 

   4 - Spíše ano 

   3 - Nevím, někdy ano, někdy ne 

   2 - Spíše nesouhlasí 

   1 - Ne, vůbec nesouhlasí 

 

Otázka číslo 12: 4 - Pociťuji vysoký stres 

   3 - Pociťuji střední stres 

   2 - Pociťuji mírný stres 

   1 - Cítím se bez stresu 

 

Polouzavřené: s možností odpovědi „jiné“, „nevím“ – otázky číslo 3, 4, 5 a 10 

Otevřené:  s možností vlastního vyjádření – otázka číslo 13    

 

Vlastnímu dotazníkovému šetření předcházel pretest. Osobním dotazováním byla 

zjišťována vhodná forma dotazníku a formulace otázek. Pretestu se zúčastnilo 

6 dotazovaných a poté byla vytvořena konečná verze dotazníku. Tato verze byla 

schválena vedoucím bakalářské práce a je přiložena v příloze A. 
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3.3 Organizace vlastního šet ření 

 

Distribuce dotazníků byla ústně schválená náměstkyní pro ošetřovatelskou péči 

ve Fakultní nemocnici Motol, paní Mgr. Janou Novákovou, MBA a vrchními sestrami 

interní a chirurgických klinik FN Motol. 

Vlastní dotazníkové šetření probíhalo v listopadu a v prosinci roku 2010 a bylo 

ukončeno 20.prosince 2010. 

Staničním sestrám na jednotlivých odděleních byly vydány dotazníky a obálky 

s nadepsanou adresou Ústavu ošetřovatelství 2. LF UK v Praze. Vyplněné dotazníky 

respondentky vkládaly do obálek a zasílaly na uvedenou adresu, čímž pro respondentky 

byla zajištěna anonymita šetření. 

Celkový počet všeobecných 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 čítá celkem 141 sester.  

Celkem, na obě kliniky, bylo vydáno 141 dotazníků (100%). Návratnost činila 

85 dotazníků (60,28%). Pro neúplnost vyplnění byly dva dotazníky vyřazeny. 

Z celkového počtu vydaných dotazníků bylo zpracováno 83 dotazníků (58,87%). 

Konkrétní počty vydaných dotazníků a jejich návratnost z jednotlivých klinik dokládá 

níže uvedená TAB.1. 

 

TAB.1: Návratnost dotazníků z jednotlivých klinik FN Motol 

 

Data 
Chirurgická 

klinika 
Interní klinika Celkem Dotazník 

n % n % n % 

Vydáno 65 46,10 76 53,90 141 100,00 

Návratnost 47 72,31 38 50,00 85 60,28 

Vyhodnocené 46 70,77 37 48,68 83 58,87 
 

Legenda: n = absolutní četnost; % = relativní četnost 
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3.3.1 Zpracování získaných dat 

 

Získaná data byla zpracována softwarem společnosti Microsoft. V práci byly 

použity matematické a statistické výpočty zpracované pomocí počítačového programu 

Microsoft - Office Excel 2003. Výsledky šetření budou prezentovány pomocí 

tabelárních přehledů a grafických výstupů. Pro grafickou interpretaci dosažených 

výsledků budou použity histogramy četností a výsečové diagramy. 

 

3.3.1.1 Postup p ři vyhodnocování Meisterova dotazníku 

 

Hladký (1993) píše, že: „Meisterův dotazník složí k hodnocení vlivů pracovní činnosti 

na psychiku pracovníků. Autorem dotazníku je W. Meister (1975). V součastné době se 

používá verze upravená Hladkým z roku 1987.“ (Hladký, et al., 1993, s.78) 

 

Podle Hladkého, Židkové (1999) je předností Meisterova dotazníku: „stručnost, 

srozumitelnost pro respondenty a dobrá reliabilita.“  (Hladký & Židková, 1999, s.39) 

 

Vyhodnocení výsledků: 

 

Hladký (1993) vyhodnocení výsledků uvádí takto: „Provádí se dvojím způsobem. 

Vyhodnocení podle jednotlivých otázek a podle faktorů. Při vyhodnocení jednotlivých 

otázek se v každé otázce se vypočítá střední hodnota, kterou představuje medián. 

V tabulce 2 jsou uvedeny kritické hodnoty  mediánů, které představují normované 

hodnoty, stanovené W. Meisterem pro pracovní skupiny. V těch položkách, kde zjištěný 

medián překračuje kritickou hodnotu, hodnotí skupina svou práci negativně a naopak, 

v položkách, v nichž medián nedosahuje kritickou hodnotu, kladně.“ (Hladký, et al., 

1993, s.78) 
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TAB.2: Kritická hranice mediánů  

 

Číslo 
otázky Otázka (zkráceně) K Začlenění do 

faktoru 

1 Časová tíseň 3,0 I. 

2 Malé uspokojení 2,5 II. 

3 Vysoká odpovědnost 3,0 I. 

4 Otupující práce 2,5 II. 

5 Problémy a konflikty 2,5 I. 

6 Monitonie 2,5 II. 

7 Nervozita 3,0 III. 

8 Přesycení 3,0 III. 

9 Únava 3,0 III. 

10 Dlouhodobá únosnost 2,5 III. 
 

Legenda: K = kritická hodnota 

 

 Hladký, Židková (1999) popisují faktorovou analýzu takto: „Faktorovou 

analýzou zjistil W. Meister tři faktory (TAB.3). Pro skupinové hodnocení lze použít 

aritmetické průměry faktorů a hrubého skóru. V tabulce 4 a 5 jsou uvedeny aritmetické 

průměry pro celý sledovaný soubor, které mohou složit jako populační normy a kritické 

hodnoty, jejichž překročení indikuje nadměrnou zátěž v dané oblasti.“  (Hladký 

& Židková, 1999, s.40-42) 

 

TAB.3: Faktory pracovní zátěže 

 

Číslo Název faktoru Součet položek Maximum 
I. Přetížení 1 + 3 + 5 15 

II. Monotonie 2 + 4 + 6 15 

III. Nespecifický faktor 7 + 8 + 9 + 10 20 

HS Hrubý skór I + II + III 50 

 

Legenda: HS = hrubý skór 
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TAB.4: Aritmetické pr ůměry, směrodatné odchylky a kritické hodnoty pro ženy 

 

Název faktoru Aritmetický 
průměr 

Směrodatná 
odchylka Kritická hodnota 

I. Přetížení 8,4 3,2 10 

II. Monotonie 7,6 3,0 9 

III. Nespecifický faktor 11,7 4,4 14 

Hrubý skór 25 8,1 29 
 

TAB.5: Aritmetické pr ůměry, směrodatné odchylky a kritické hodnoty pro muže 

 

Název faktoru Aritmetický 
průměr 

Směrodatná 
odchylka Kritická hodnota 

I. Přetížení 10,6 3,0 12 

II. Monotonie 6,4 3,2 8 

III. Nespecifický faktor 10,3 4,1 12 

Hrubý skór 22,9 6,4 26 
 

 Klasifikaci zátěže Hladký, Židková (1999) uvádí: „Klasifikace zátěže ve třech 

stupních slouží ke srovnání s posouzením kategorie senzorické a mentální zátěže. 

Nejprve se sečtou mediány pro jednotlivé faktory. Poté mohou nastat 3 případy:“ 

(Hladký & Židková, 1999, s.41) 

 

Faktor I. má nejméně o 2 body větší než faktor II. Sečtou se mediány faktorů I. + III. 

Klasifikaci dokládá tabulka číslo 6. 

 

TAB.6: Faktorová analýza – přetížení 

 

Součet faktorů I + III Stupeň Tendence 
   7 - 19  1 − 

20 - 24 2 k přetížení 

25 - 35 3 k přetížení 
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Je-li faktor I. nejméně o 2 body menší než faktor II, pak se klasifikace určí ze součtu 

mediánů faktorů II. a III. (tabulka č.7). 

 

TAB.7: Faktorová analýza – monotonie 

 

Součet faktorů II + III Stupeň Tendence 
   7 - 21  1 − 

22 - 26 2 k monotonii 

27 - 35 3 k monotonii 
 

Činí-li rozdíl mezi faktorem I a faktore II. maximálně 2 body, pak sečteme mediány 

všech tří faktorů. Klasifikace podle tabulky číslo 8. 

 

TAB.8: Faktorová analýza - kombinace 

 

Součet faktorů I+II+III  Stupeň Tendence 
10 - 26 1 − 

27 - 32 2 kombinace 

33 - 50 3 kombinace 
 

Konečná klasifikace psychické zátěže podle stupňů je shrnuta v tabulce číslo 9. 

 

TAB.9: Klasifikace psychické zátěže 

 

Stupeň Úroveň zátěže 

1 
Zátěž, při které není pravděpodobné ovlivnění zdraví, 

subjektivního stavu a výkonnosti. 

2 
Zátěž, při které může pravidelně docházet k dočasnému 

ovlivnění subjektivního stavu resp. Výkonnosti.  

3 Zátěž, při níž nelze vyloučit zdravotní rizika. 

 

Hladký, Židková (1999) o individuální diagnostice píše: „Ve vnímání pracovní 

činnosti se odráží komplex vnitřních předpokladů člověka. Proto je vhodné uplatnit 

individuální diagnostiku. Tabulka číslo 10 ukazuje převod hrubých skórů do tří skupin 

podle individuální odezvy na psychickou zátěž.“  (Hladký & Židková, 1999, s.42) 
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TAB.10: Zařazení jednotlivce podle hrubého skóru – ženy a muži 

 

HS: Ženy HS: Muži 

Prožívání zátěže Rozsah škály Prožívání zátěže Rozsah škály 

Nepříznivé 33 - 50 Nepříznivé 30 - 50 

Přiměřené 17 - 32 Přiměřené 15 - 29 

Příznivé 0 - 16 Příznivé 0 - 14 

 

 

3.3.1.2 Použité matematické a statistické výpo čty: 

 

Absolutní četnost (n) = četnost vyjádřená v absolutních hodnotách; bezrozměrná 

veličina [-]. (Dostupné z www.geography.upol.cz, 2010) 

 

 

Relativní četnost (Rel.č.; pi; %)  = četnost vyjádřená v relativních hodnotách 

tj. podílem jednotlivých absolutních četností na rozsahu souboru (desetinným číslem, 

v procentech). (Dostupné z www.geography.upol.cz, 2010) 

 

 

Sumace ( ∑ ) = označuje sčítání množiny čísel. Výsledek se označuje jako suma. 

(Dostupné z www.cs.wikipedia.org, 2010) 

 

 

Medián (Me nebo ) = je prostřední z hodnot uspořádaných podle velikosti. Je-li počet 

hodnot uspořádaných podle velikosti sudý, považuje se za medián průměr dvou 

prostředních hodnot. (Dostupné z www.pef.mendelu.cz; 2010, s.22) 
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Aritmetický pr ůměr (µ nebo též x) = je veličina, která vzniká součtem všech hodnot 

vydělených jejich počtem. Může se značit vodorovným pruhem nad názvem proměnné. 

(Dostupné z www.pef.mendelu.cz, 2010, s.22) 

 

kde x i (pro i = 1, 2, …, n) je i-tá hodnota znaku X, n je rozsah souboru. 

 

Směrodatná odchylka (sx, dále též s.d. nebo sigma) = je odmocnina z rozptylu 

(Dostupné z www.pef.mendelu.cz, 2010, s.23) 

 

 

Kritická hodnota (K)  = normovaná hodnota sestavená W. Meisterem.  

(Hladký & Židková, 1999) 

µ + 0,5 sigma 
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3.4 Charakteristika zkoumaného vzorku 

 

Zkoumaný vzorek tvořily všeobecné sestry z FN Motol. Respondentky se výzkumu 

zúčastnily dobrovolně. Podmínkou bylo zařazení do směnného provozu a práce u lůžka 

na standardním oddělení interního typu a nebo chirurgického typu. Výzkumu se 

nezúčastnily vrchní sestry a staniční sestry jednotlivých odděleních. Výzkumu se 

zúčastnily jednotlivé lůžkové stanice Interní kliniky UK 2.LF a FN Motol. Pracoviště 

chirurgického typu bylo zastoupeno Chirurgickou klinikou UK 2. LF a FN Motol a 

III. chirurgickou klinikou UK 1. LF a FN Motol.  

Z celkové četnosti 83 sester (100%) bylo 46 sester (55,4%) z chirurgického typu 

pracoviště a 37 sester (44,6%) z interního typu pracoviště. Dotazníkového šetření se 

nezúčastnil žádný muž. 

 

TAB.11: Pohlaví 

 

Klinika Data Muž Žena 
Celková 
četnost 

n 0 46 46 
CH 

% 0,00 100,00 100,00 
n 0 37 37 

I 
% 0,00 100,00 100,00 

Celková četnost 0 83 83 

Celková četnost v % 0,00 100,00 100,00 

 

TAB.12: Věk respondentek 

 

Klinika Data 
Do 25 

let 
26 - 35 

let 
36 - 45 

let 
46 - 55 

let 
56 a 

více let 
Celková 
četnost 

n 15 19 2 8 2 46 
CH 

% 32,61 41,30 4,35 17,39 4,35 100,00 
n 14 12 4 6 1 37 

I 
% 37,84 32,43 10,81 16,22 2,70 100,00 

Celková četnost 29 31 6 14 3 83 

Celková četnost v % 34,94 37,35 7,23 16,87 3,61 100,00 

 

Legenda: CH = chirurgická klinika; I = interní klinika; n = absolutní četnost; % = relativní četnost 



 Bakalářská práce                                        Psychická pracovní zátěž vybrané skupiny všeobecných sester 
 

 

 
 

56 

OBR.1: Věk respondentek 
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 Z výše uvedené tab.č.12 a obr.č.1 je patrné, že nejmladší věková skupina do 

25 let včetně je na chirurgické klinice zastoupena 15 sestrami (32,61%). Kategorie 26 až 

35 let je zastoupena nejvíce a to 41,30% (n = 19). 17,39% (n = 8) patří na chirurgické 

klinice do věkové kategorie 46 – 55 let. 4,35% (n = 2) sester uvedlo, že spadá do 

věkového rozmezí 36 – 45 let a 56 a více let.  

  

Na interní klinice pracuje nejvíce sester ve věku do 25 let včetně (37,84%; 

n = 14). Narozdíl od chirurgické kliniky věková kategorie 26 – 35 let je zastoupena 

12 sestrami, což představuje 32,43%. 10,81% (n = 4) sester uvedlo, že patří do věkové 

skupiny 36 – 45 let. Ve věkovém rozmezí 46 až 55 let se na interní klinice nachází 

16,22% (n = 6) sester. Nejméně je zastoupena poslední věková skupina 56 a více let. 

Tuto kategorii uvedla pouze 1 sestra (2,70%).  

 

Z celkového počtu sester vyplývá, že nejvíce je zastoupena věková skupina 

26 až 35 let a to 37,35% (n = 31). S minimálním rozdílem následuje věková kategorie 

do 25 let včetně. Tu tvoří 34,94% (n = 29) sester. Ostatní věkové kategorie jsou 

zastoupeny v menší míře. 
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TAB.13: Nejvyšší dosažené vzdělání 

 

Klinika Data SZŠ 
SZŠ + 
PSS 

DiS. Bc. Mgr. Jiné 
Celková 
četnost 

n 20 9 6 11 0 0 46 
CH 

% 43,48 19,57 13,04 23,91 0,00 0,00 100,00 
n 27 7 1 2 0 0 37 

I 
% 72,97 18,92 2,70 5,41 0,00 0,00 100,00 

Celková četnost 47 16 7 13 0 0 83 

Celková četnost v % 56,63 19,28 8,43 15,66 0,00 0,00 100,00 

 

Legenda: CH = chirurgická klinika; I = interní klinika; n = absolutní četnost; % = relativní četnost 

 

OBR.2: Nejvyšší dosažené vzdělání 
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 Nejvyšší zastoupení sester podle histogramu četnosti je v celkovém počtu 

v kategorii středoškolského vzdělání. V celkovém součtu sester je takto vzděláno 

56,63% (n = 47).  

 

 Na chirurgické klinice vystudovalo SZŠ 43,48% (n = 20) sester. Pomaturitní 

specializační studium uvádí 19,57%, což odpovídá 9 sestrám. Vyšší zdravotnickou 

školu absolvovalo 13,04% (n = 6) a vysokou školu s bakalářským stupněm má 23,91% 

(n = 11) sester. 

 

 Na interní klinice pracuje 72,97% (n = 27) sester se středoškolským vzděláním. 

18,92% (n = 7) sester udává pomaturitní specializační studium a pouze 1 sestra má vyšší 
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zdravotnickou školu (2,70%). Bakalářský stupeň vzdělání na interní klinice má pouze 

5,41% sester (n = 2).   

 

 Grafické znázornění dokládá vysoký rozdíl ve vzdělání mezi jednotlivými 

klinikami. Na interní klinice převažují výrazně sestry, které absolvovaly střední 

zdravotnickou školu oproti klinice chirurgické. Rozdíl činí 29,49%. Další významný 

rozdíl zaznamenáváme v oblasti vysokoškolského vzdělání. Chirurgická klinika má 

o 18,5% více sester bakalářek než klinika interní. Magisterský stupeň a jiný typ vzdělání 

neuvedla žádná sestra. 

 

TAB.14: Současné pracoviště 

 

Klinika Data Chirurgie  Interna Jiné 
Celková 
četnost 

n 46 0 0 46 CH 
% 100,00 0,00 0,00 100,00 
n 0 37 0 37 I 
% 0,00 100,00 0,00 100,00 

Celková četnost 46 37 0 83 

Celková četnost v % 55,42 44,58 0,00 100,00 

 

Legenda: CH = chirurgická klinika; I = interní klinika; n = absolutní četnost; % = relativní četnost 

 

 Z celkového počtu 83 sester (100%) je 55,42% (n = 46) zaměstnáno na 

pracovišti chirurgického typu a 44,58% (n = 37) na pracovišti interního typu.  

 

TAB.15: Součastné pracovní zařazení 

 

Klinika Data Standard JIP Amb. Jiné 
Celková 
četnost 

n 46 0 0 0 46 CH 
% 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 
n 37 0 0 0 37 I 
% 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

Celková četnost 83 0 0 0 83 

Celková četnost v % 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

 

Legenda: CH = chirurgická klinika; I = interní klinika; n = absolutní četnost; % = relativní četnost; JIP = 

jednotka intenzivní péče; Amb. = ambulance 
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Z tabulky vyplývá, že byla dodržena podmínka účasti na dotazníkovém šetření. 

Všechny sestry pracují u lůžka. Z jednotky intenzivní péče, ambulantního nebo jiného 

provozu nebyla žádná sestra. V celkové relativní četnosti to znamená, že 100% 

respondentek, které se zúčastnily dotazníkového šetření pracuje na standardním 

oddělení FN Motol. 

 

TAB.16: Délka praxe na současném oddělení 

 

Klinika Data Do 5 let 
6 - 10 

let 
11 - 15 

let 
16 - 25 

let 
26 a 

více let 
Celková 
četnost 

n 21 12 6 3 4 46 
CH 

% 45,65 26,09 13,04 6,52 8,70 100,00 
n 24 6 1 2 4 37 

I 
% 64,86 16,22 2,70 5,41 10,81 100,00 

Celková četnost 45 18 7 5 8 83 

Celková četnost v % 54,22 21,69 8,43 6,02 9,64 100,00 

 

Legenda: CH = chirurgická klinika; I = interní klinika; n = absolutní četnost; % = relativní četnost 

 

OBR.3: Délka praxe na současném oddělení 
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 Grafické znázornění délky praxe ukazuje, že na chirurgické klinice má 45,65% 

(n = 21) sester praxi do 5 let včetně. Praxi delší než pět let má 26,09% (n = 12) sester. 

13,04% (n = 6) sester uvedlo, že na současném oddělení pracuje 11 a více let. 

S kategorií 16 – 25 let praxe se ztotožnily 3 sestry (6,52%). Více jak 26 let pracuje na 

oddělení 8,70% (n = 4) sester. 



 Bakalářská práce                                        Psychická pracovní zátěž vybrané skupiny všeobecných sester 
 

 

 
 

60 

 64,89% (n = 24) sester pracuje na interní klinice v rámci posledních pěti. 6 let a 

více má za sebou 16, 22% (n = 6) sester. Minimálně je zastoupena kategorie 11 – 15 let 

praxe, kterou označila 1 sestra (2,70%) a kategorie 16 – 25 let praxe, do které se 

zařadily 2 sestry (5,41%). 10,81% (n = 4) sester pracuje 26 a více let na interním 

oddělení.   

  

Zaměříme-li se v tabulce na absolutní četnost u jednotlivých klinik v rámci 

pětileté praxe, jsou rozdíly v počtu sester s těmito zkušenostmi na oddělení minimální. 
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3.5 Výsledky vlastního dotazníkového šet ření 

 

V této kapitole budou vyhodnoceny položky z dotazníku, které zjišťovaly 

subjektivně vnímanou psychickou zátěž na pracovišti, tedy míru stresu, kterému jsou 

sestry vystaveny. Výsledky šetření budou prezentovány pomocí tabulek a histogramů 

četností. Dále budou vyhodnoceny jednotlivé otázky Meisterova dotazníku. 

Prezentovány budou výsledky skupinové a individuální diagnostiky a to v tabelárním 

přehledu a za pomoci výsečových diagramů. 

 

3.5.1 Výsledky psychické zát ěže 

 

Otázka č.7: Který typ směny Vás nejvíce zatěžuje po psychické stránce? 

 

TAB.17: Nejvíce psychicky zatěžující směna 

 

Klinika Data 
DS 12 
hod. 

DS 8 
hod. 

OS 8 
hod. 

NS 12 
hod. 

NS 8 
hod. 

Žádná 
směna 

Celková 
četnost 

n 18 3 0 17 1 7 46 
CH 

% 39,13 6,52 0,00 36,96 2,17 15,22 100,00 
n 24 2 0 7 0 4 37 

I 
% 64,86 5,41 0,00 18,92 0,00 10,81 100,00 

Celková četnost 42 5 0 24 1 11 83 

Celková četnost v % 50,60 6,02 0,00 28,92 1,20 13,25 100,00 

 

Legenda: CH = chirurgická klinika; I = interní klinika; n = absolutní četnost; % = relativní četnost; 

DS = denní směna; OS = odpolední směna; NS = noční směna 

 

Z tabulky vyplývá, že celkově pro sestry pracující na klinikách FN Motol je 

nejvíce psychicky zatěžující dvanáctihodinová denní směna. Tuto možnost zvolilo 

celkem 50,60% (n = 42) sester. Druhou nejvíce zastoupenou kategorií byla noční 

dvanáctihodinová směna. Tu považuje za psychicky zatěžující 28,92% (n = 24) sester.  

 

Zajímavá je vyrovnanost mezi těmito směnami na chirurgické klinice. Denní 

služba (12 hodin) zatěžuje 39,13% (n = 18) sester a noční služba (12 hodin) psychicky 

zatěžuje 36,96% (n = 17) sester. 
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Naopak výrazný rozdíl je patrný z níže uvedeného histogramu četností na interní 

klinice (OBR.4). 64,86% (n = 24) sester uvádí jako nejvíce zatěžující denní směnu 

(12 hodin) a noční směnu (12 hodin) označilo 18,92% (n = 7) sester. Minimálně a nebo 

vůbec respondentky neuváděly osmihodinové směny.  

 

OBR.4: Nejvíce psychicky zatěžující směna 
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Otázka č.8: Který typ směny Vás nejméně zatěžuje po psychické stránce? 

 

TAB.18: Nejméně psychicky zatěžující směna 

 

Klinika Data 
DS 12 
hod. 

DS 8 
hod. 

OS 8 
hod. 

NS 12 
hod. 

NS 8 
hod. 

Žádná 
směna 

Celková 
četnost 

n 5 10 3 11 1 16 46 
CH 

% 10,87 21,74 6,52 23,91 2,17 34,78 100,00 
n 3 3 0 20 0 11 37 

I 
% 8,11 8,11 0,00 54,05 0,00 29,73 100,00 

Celková četnost 8 13 3 31 1 27 83 

Celková četnost v % 9,64 15,66 3,61 37,35 1,20 32,53 100,00 

 

Legenda: CH = chirurgická klinika; I = interní klinika; n = absolutní četnost; % = relativní četnost; 

DS = denní směna; OS = odpolední směna; NS = noční směna 
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OBR.5: Nejméně psychicky zatěžující směna 
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 V celkovém počtu sestry nejméně zatěžuje noční směna (12 hodin), kterou 

označilo 37,35% (n = 31) sester. 32,53% (n = 27) sester se domnívá, že je každá směna 

nějakým způsobem psychicky zatěžuje a proto jasně nemohou označit, která nejméně.  

  

Na rozdíl od předchozí otázky, zde sestry uvádějí i osmihodinové směny. 

Nejméně je pak zatěžuje noční směna (8 hodin). Tuto směnu představuje 1,20% (n = 1) 

sester a to pouze na chirurgické klinice, kde tato směna je charakterizovaná 2,17% 

(n = 1) z celkového počtu chirurgických sester. Žádná z interních sester možnost noční 

směny (8 hodin) neoznačila. 

  

Denní směna (8 hodin) nejméně zatěžující přijde chirurgickým sestrám a to ve 

21,74% ( n = 10). Sestry interní kliniky tuto směnu označily pouze v 8,11% (n = 3). 

Odpolední směnu (8 hodin) za nejméně zatěžující považují pouze 3 chirurgické sestry 

(6,52%) a žádná interní sestra. 

  

Za nejméně psychicky zatěžující směnu na interní klinice označily sestry noční 

směnu (12 hodin). Tuto možnost zvolilo 54,05% (n = 20) sester. Naopak na chirurgické 

klinice převládá možnost žádné směny a to 34,78% (n = 16).  
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Otázka č.10: Čerpáte povinnou pracovní přestávku? 

 

TAB.19: Čerpání povinné pracovní přestávky 

 

Klinika Data Ano Ne Nevím 
Celková 
četnost 

n 16 28 2 46 CH 
% 34,78 60,87 4,35 100,00 
n 28 6 3 37 I 
% 75,68 16,22 8,11 100,00 

Celková četnost 44 34 5 83 

Celková četnost v % 53,01 40,96 6,02 100,00 
 

Legenda: CH = chirurgická klinika; I = interní klinika; n = absolutní četnost; % = relativní četnost 

 

OBR.6: Čerpání povinné pracovní přestávky 
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 Povinnou pracovní přestávku dodržuje nejvíce sester na interní klinice. Odpověď 

„ano“ zvolilo 75,68% (n = 28) sester. Odpověď „ne“ označilo 16,22% (n = 6) 

respondentek. 8,11% (n = 3) sester zvolilo odpověď „nevím“. 

  

Chirurgické sestry označily možnost „ano“ pouze v 34,78% (n = 16). U 

chirurgických sester převládala možnost „ne“ a to v 60,86% (n = 28).  Možnost „nevím“ 

byla označena 2 sestrami (4,35%). 
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 Níže uvedená tabulka číslo 20 pracuje pouze s 53,01% (n = 44) sester. Pro 

potřeby následujícího vyhodnocení je 44 sester bráno jako 100%. Jedná se o sestry, 

které označily, že dodržují povinnou pracovní přestávku. Tabulka dokládá, jakým 

způsobem sestry nejčastěji pracovní přestávku dodržují.  

 

TAB.20: Způsob čerpání povinné pracovní přestávky 

 

Klinika Data 
Svačina, 

oběd 
Kouření 

Relaxová-
ní 

Celková 
četnost 

n 16 0 0 16 CH 
% 100,00 0,00 0,00 100,00 
n 23 4 1 28 I 
% 82,14 14,29 3,57 100,00 

Celková četnost 39 4 1 44 

Celková četnost v % 88,64 9,09 2,27 100,00 
 

Legenda: CH = chirurgická klinika; I = interní klinika; n = absolutní četnost; % = relativní četnost 

 

OBR.7: Způsob čerpání povinné pracovní přestávky 

 

100,00

82,14 88,64

0,00

14,29
9,09

0,00 3,57 2,27

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

R
el

at
iv

ní
 č

et
no

st
 v

 %

Svačina, oběd Kou ření Relaxová-ní

Chirurgická klinika Interní klinika Celková četnost v %

 

  

Z tabulky a histogramu četnosti vyplývá, že 88,64% (n = 39) sester, které 

odpověděly „ano“ využívá přestávku k občerstvení, formou svačiny na denní místnosti, 

oběda v závodní jídelně a nebo si chodí pro jídlo do místního občerstvení. 9,09% (n = 4) 

sester si během přestávky jde zakouřit a 2, 27% (n = 1) relaxuje na denní či 

odpočinkové místnosti určené pro personál.  
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Otázka č.11: Když Vám zaměstnavatel nabídne seminář či cvičení na téma: „ Stres a 

psychická zátěž na pracovišti“, zúčastníte se? 

 

TAB.21: Účast sester na semináři 

 

Klinika Data Ano 
Spíše 
ano 

Spíše 
ne 

Ne 
Celková 
četnost 

n 9 20 13 4 46 CH 
% 19,57 43,48 28,26 8,70 100,00 
n 11 18 8 0 37 I 
% 29,73 48,65 21,62 0,00 100,00 

Celková četnost 20 38 21 4 83 

Celková četnost v % 24,10 45,78 25,30 4,82 100,00 

 

Legenda: CH = chirurgická klinika; I = interní klinika; n = absolutní četnost; % = relativní četnost 

 

OBR.8: Účast sester na semináři 
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 Nabídku semináře a účast na něm kladně hodnotilo 63,05% (n = 29) sester 

z chirurgické kliniky a 78,38% (n = 29) sester z kliniky interní, které označily možnosti 

„ano“ a „spíše ano“.  

  

Negativně tuto možnost účasti hodnotilo 36,96 (n = 17) chirurgických sester a 

21,62% (n = 8) interních sester, které zvolily možnosti „spíše ne“ a „ne“. 
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Otázka č.12: Nyní prosím u každé otázky v tabulce označte odpověď, která nejvíce 

vystihuje Vaši míru stresu v dané situaci. 

 

TAB.22: Míra pociťovaného stresu při práci 

 

 Data 
Vysoký stres Střední stres Mírný stres Bez stresu Stresor 

n % n % n % n % 
Příjem pacienta 4 4,82 12 14,46 29 34,94 38 45,78 
Vizita 1 1,20 6 7,23 19 22,89 57 68,67 
Vyšetření pacienta 2 2,41 10 12,05 28 33,73 43 51,81 
Příprava na operaci 0 0,00 5 6,02 29 34,94 49 59,04 
Pooperační péče 3 3,61 10 12,05 35 42,17 35 42,17 
Imobilní pacient 14 16,87 17 20,48 25 30,12 27 32,53 
Terminální stádium 23 27,71 24 28,92 26 31,33 10 12,05 
Nespolupracující pac. 35 42,17 26 31,33 15 18,07 7 8,43 
Postižený pacient 27 32,53 15 18,07 32 38,55 9 10,84 
Práce s přístroji 4 4,82 16 19,28 26 31,33 37 44,58 
Bio-psycho-soc. potřeby 7 8,43 12 14,46 23 27,71 41 49,40 
Plnění ordinace lékaře 2 2,41 15 18,07 18 21,69 48 57,83 
Administrace 21 25,30 19 22,89 26 31,33 17 20,48 
Špatné prac. podmínky 26 31,33 31 37,35 19 22,89 7 8,43 
Špatné fin. ohodnocení 52 62,65 19 22,89 8 9,64 4 4,82 
Zodpovědnost 10 12,05 20 24,10 35 42,17 18 21,69 
Vzdělávání 11 13,25 28 33,73 24 28,92 20 24,10 
Péče o mrtvé tělo 19 22,89 14 16,87 24 28,92 26 31,33 
Komunikace 9 10,84 19 22,89 33 39,76 22 26,51 

 

Legenda: n = absolutní četnost; % = relativní četnost 

  

 Tabulka číslo 22 uvádí absolutní a relativní četnosti odpovědí všech 

respondentek. Tato otázka není rozdělena podle klinik a celkových 100% dostaneme 

pouze sumací možných odpovědí u konkrétní otázky.  

  

Pro lepší orientaci bylo vybráno 5 položek, u kterých sestry udávaly nejvyšší 

míru stresu a pět položek, u kterých uváděly nejnižší míru stresu (bez stresu). Tyto 

položky jsou zobrazeny pomocí histogramů četností.  

  

Níže uvedený obrázek číslo 9 graficky znázorňuje položky, u kterých sestry 

udávaly vysoký stres. Nejvíce jsou stresovány špatnými finančními podmínkami, které 

jim poskytuje zaměstnavatel. Tuto možnost zvolilo 62,65% (n = 52) všech sester. 
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42,17% (n = 35) sester se cítí ve vysokém stresu pokud musí ošetřovat 

nespolupracujícího pacienta. 32,53% (n = 27) sester udává stres při ošetřování tělesně 

nebo mentálně postiženého pacienta. S minimálním odstupem označily sestry ve 

31,33% (n = 26) špatné pracovní podmínky (nedostatek materiálu, nedostatek 

personálu, nevyhovující místnosti, atd.). Vysokým stresem prochází 27,71% (n = 23) 

sester při ošetřování pacientů v terminálním stádiu. 

 

OBR.9: Pocit vysokého stresu 
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OBR.10: Situace, které sestry neuvádějí do stresu 
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Z výše uvedeného grafického zobrazení číslo 10 vyplývá, že 68,67% (n = 57) 

všech sester nepociťuje stres při vizitě. 59,04% (n = 49) je bez stresu při přípravě 

pacienta na operaci. Plnění ordinace lékaře psychicky nezatěžuje 57,83% (n= 48) sester. 

Při přípravě a asistenci u vyšetření pacienta je bez stresu 51,81% (n = 43) všech sester. 

A bez stresového napětí plní výkony spojené s uspokojováním bio-psycho-sociálních a 

spirituálních potřeb pacienta (hygiena, krmení, polohování, vyprazdňování, atd.) celkem 

49,40% (n = 41) sester. 

 

Otázka č.13: Co byste doporučil/a ke zmírnění stresu a psychického zatížení na Vašem 

pracovišti? 

 

 Položka číslo 13 v dotazníku, která je prezentována níže uvedenou tabulkou 

číslo 23 a obrázkem číslo 11 byla otevřená. Jedná se o položku tázající se sester na 

doporučení jak zmírnit stres a psychické zatížení na pracovišti. Pro lepší přehlednost a 

zpracování odpovědí respondentek bylo vytvořeno 6 kategorií. Prvních 5 kategorií 

obsahuje nejčastější odpovědi sester. Poslední kategorie je nazvaná „jiné“. Ta obsahuje 

zbytek odpovědí, které nebyly buď příliš jasné a nebo byly v minimálním zastoupení. 

 

TAB.23: Doporučení ke zmírnění psychického zatížení na pracovišti 

 

Klinika Data Personál, 
finance 

Pracovní 
vztahy 

Organiza-
ce práce 

Relaxační 
techniky 

Bez 
odpovědi Jiné 

Celková 
četnost 

n 13 3 7 6 11 6 46 
CH 

% 28,26 6,52 15,22 13,04 23,91 13,04 100,00 
n 18 1 6 2 8 2 37 

I 
% 48,65 2,70 16,22 5,41 21,62 5,41 100,00 

Celková četnost 31 4 13 8 19 8 83 

Celková četnost v % 37,35 4,82 15,66 9,64 22,89 9,64 100,00 

 

Legenda: CH = chirurgická klinika; I = interní klinika; n = absolutní četnost; % = relativní četnost 
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OBR.11: Doporučení ke zmírnění psychického zatížení na pracovišti 
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Celkem 37,35% (n = 31) všech sester doporučuje ke zmírnění psychického 

zatížení na pracovišti více personálu, psycholog na oddělení a vyšší finanční 

ohodnocení. 22,89% (n = 19) sester na otázku neodpovědělo. 15,66% (n = 13) sester by 

doporučovalo zlepšení organizace práce na oddělení a klinice a méně ošetřovatelské 

dokumentace. K relaxaci, relaxačním metodám, kratší pracovní době a pozitivnímu 

přístupu k práci se přiklání 9,64% (n = 8) všech sester. Stejné procentuální zastoupení 

měly i odpovědi v kategorii „jiné“, tedy 9,64% (n = 8). Pouhých 4,82% (n = 4) sester je 

pro zlepšení komunikace mezi pracovníky, lepší pracovní vztahy, lepší pracovní 

kolektiv a empatii.  

 

3.5.2 Vyhodnocení Meisterova dotazníku 

 

Výsledky skupinové diagnostiky jsou rozděleny podle: 

- Relativní četnosti odpovědí na jednotlivé otázky 

- Otázek za použití kritické hodnoty 

- Faktorů – přetížení, monotonie, nespecifický faktor 

- Klasifikace zátěže 
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3.5.2.1 Vyhodnocení percepce pracovní zát ěže podle relativní 

četnosti odpov ědí na jednotlivé otázky v Meisterov ě 

dotazníku 

 

Vzhledem k vysokému počtu získaných dat při dotazníkovém šetření, v rámci 

splnění bakalářské práce nelze prezentovat a vyhodnocovat veškerá tyto data, která byla 

získaná z jednotlivých klinik. Z tohoto důvodu následné vyhodnocení percepce pracovní 

zátěže podle relativní četnosti odpovědí na jednotlivé otázky v Meisterově dotazníku je 

provedeno za celou skupinu respondentek. Tyto výsledky dotazníkového šetření 

prezentuje TAB.24 a níže uvedené výsečové diagramy u jednotlivých otázek. Tabulka 

obsahuje celkový přehled absolutních četností odpovědí a relativních četností odpovědí 

na jednotlivé otázky ze strukturovaného dotazníku. TAB.25 pro přehlednost prezentuje 

pouze odpovědi sester pracujících na interní klinice na jednotlivé otázky Meisterova 

dotazníku. TAB.26 prezentuje odpovědi sester pracujících na chirurgických klinikách. 

Z výše uvedeného důvodu TAB.25 a TAB.26 nebude prezentována výsečovými 

diagramy. 

 

TAB.24: Celkový přehled četností odpovědí na jednotlivé otázky Meisterova 

dotazníku 

 

Data 
Ano Spíše ano Nevím Spíše ne Ne 

O
tá

zk
a 

n % n % n % n % n % 
A. 32 38,55 13 15,66 29 34,94 7 8,43 2 2,41 
B. 4 4,82 0 0,00 25 30,12 32 38,55 22 26,51 
C. 15 18,07 16 19,28 21 25,30 23 27,71 8 9,64 
D. 0 0,00 1 1,20 12 14,46 27 32,53 43 51,81 
E. 1 1,20 0 0,00 14 16,87 32 38,55 36 43,37 
F. 0 0,00 0 0,00 4 4,82 23 27,71 56 67,47 
G. 5 6,02 8 9,64 18 21,69 19 22,89 33 39,76 
H. 2 2,41 6 7,23 24 28,92 23 27,71 28 33,73 

CH. 4 4,82 16 19,28 30 36,14 14 16,87 19 22,89 
I. 16 19,28 18 21,69 20 24,10 22 26,51 7 8,43 

 

Legenda: n = absolutní četnost; % = relativní četnost 
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TAB.25: Přehled četností odpovědí sester z interní kliniky na jednotlivé otázky 

Meisterova dotazníku 

 

Data 
Ano Spíše ano Nevím Spíše ne Ne 

O
tá

zk
a 

n % n % n  % n % n  % 
A. 14 37,84 4 10,81 17 45,95 2 5,41 0 0,00 
B. 1 2,70 0 0,00 13 35,14 14 37,84 9 24,32 
C. 12 32,43 7 18,92 4 10,81 9 24,32 5 13,51 
D. 0 0,00 1 2,70 7 18,92 12 32,43 17 45,95 
E. 0 0,00 0 0,00 5 13,51 19 51,35 13 35,14 
F. 0 0,00 0 0,00 3 8,11 14 37,84 20 54,05 
G. 4 10,81 7 18,92 6 16,22 9 24,32 11 29,73 
H. 2 5,41 3 8,11 12 32,43 10 27,03 10 27,03 

CH. 4 10,81 10 27,03 12 32,43 5 13,51 6 16,22 
I. 10 27,03 9 24,32 10 27,03 5 13,51 3 8,11 

 

Legenda: n = absolutní četnost; % = relativní četnost 

 

TAB.26: Přehled četností odpovědí sester z chirurgických klinik na jednotlivé 

otázky Meisterova dotazníku 

 

Data 
Ano Spíše ano Nevím Spíše ne Ne 

O
tá

zk
a 

n % n % n  % n % n  % 
A. 18 39,13 9 19,57 12 26,09 5 10,87 2 4,35 
B. 3 6,52 0 0,00 12 26,09 18 39,13 13 28,26 
C. 3 6,52 9 19,57 17 36,96 14 30,43 3 6,52 
D. 0 0,00 0 0,00 5 10,87 15 32,61 26 56,52 
E. 1 2,17 0 0,00 9 19,57 13 28,26 23 50,00 
F. 0 0,00 0 0,00 1 2,17 9 19,57 36 78,26 
G. 1 2,17 1 2,17 12 26,09 10 21,74 22 47,83 
H. 0 0,00 3 6,52 12 26,09 13 28,26 18 39,13 

CH. 0 0,00 6 13,04 18 39,13 9 19,57 13 28,26 
I. 6 13,04 9 19,57 10 21,74 17 36,96 4 8,70 

 

Legenda: n = absolutní četnost; % = relativní četnost 
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Otázka A: Při práci se často dostávám do časové tísně. 

 

OBR.12:  Časová tíseň 

38,55%

15,66%

34,94%

8,43% 2,41%

Ano, plně souhlasí  Spíše ano  Nevím, někdy ano, někdy ne

 Spíše nesouhlasí  Ne, vůbec nesouhlasí

 

 

Na tuto otázku odpovědělo 32 (38,55%) respondentek ano. Spíše ano 

odpovědělo 13 (15,66%) respondentek, 29 (34,94%) respondentek zvolilo odpověď 

nevím. 7 (8,43%) respondentek odpovědělo spíše ne a 2 (2,41%) respondentky 

odpověděly ne. 

 

Otázka B: Práce mě neuspokojuje, chodím do ní nerad/a. 

 

OBR. 13:  Malé uspokojení 

 

30,12%

38,55%

26,51%
4,82% 0,00%

Ano, plně souhlasí  Spíše ano  Nevím, někdy ano, někdy ne

 Spíše nesouhlasí  Ne, vůbec nesouhlasí

 

 

Z prezentovaného grafu vyplývá, že 4,82% (n = 4) sester zvolilo odpověď „ano“. 

Odpovědi „spíše ano“ odpovídá 0%. K neutrální odpovědi „nevím, někdy ano, někdy 
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ne“ se přiklonilo 30,12% (n = 25) sester. „Spíše nesouhlasím“ zvolilo 38,55% (n = 32) 

sester a k odpovědi „ne, vůbec nesouhlasím“ se přiklonilo 26,51% (n = 22) sester. 

 

Otázka C: Práce mě velmi psychicky zatěžuje pro vysokou zodpovědnost, 

spojenou se závažnými důsledky. 

 

OBR. 14:  Vysoká odpovědnost 

18,07%

19,28%

25,30%

27,71%

9,64%

Ano, plně souhlasí  Spíše ano  Nevím, někdy ano, někdy ne

 Spíše nesouhlasí  Ne, vůbec nesouhlasí

 

 

Po zhodnocení otázky vyšlo najevo, že odpověď „ano, plně souhlasí“ uvedlo 

18,07% (n = 15) respondentek. „Spíše ano“ odpovědělo 19,28% (n = 16) respondentek. 

Odpověď „nevím, někdy ano, někdy ne“ byla zaznamenána ve 25,30% (n = 21) případů. 

27,71% (n = 28) respondentek odpovědělo „spíše ne“ a 9,64% (n = 8) označilo odpověď 

„ne, vůbec nesouhlasím“. 
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Otázka D: Práce je málo zajímavá, duševně je spíše otupující. 

 

OBR. 15:  Otupující práce 

14,46%

32,53%
51,81%

1,20%0,00%

Ano, plně souhlasí  Spíše ano  Nevím, někdy ano, někdy ne

 Spíše nesouhlasí  Ne, vůbec nesouhlasí

 

 

Z výše uvedeného grafu vyplývá, že ke kladným odpovědím „ano, plně 

souhlasím a spíše ano“ se přiklonilo celkem 1,20% (n = 1) respondentek. Neutrální 

odpověď zvolilo 14,46% (n = 12) respondentek a negativně se k otázce vyjádřilo 

v součtu 84,34% (n = 70) respondentek. 

 

Otázka E: V práci mám časté konflikty a problémy, od nichž se nemohu 

odpoutat ani po skončení pracovní doby. 

 

OBR. 16:  Problémy a konflikty 

 

16,87%

38,55%

43,37%

0,00%1,20%

Ano, plně souhlasí  Spíše ano  Nevím, někdy ano, někdy ne

 Spíše nesouhlasí  Ne, vůbec nesouhlasí
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Z prezentovaného grafu vyplývá, že 1,20% (n = 1) sester zvolilo odpověď „ano“. 

Odpovědi „spíše ano“ odpovídá 0%. K neutrální odpovědi „nevím, někdy ano, někdy 

ne“ se přiklonilo 16,87% (n = 14) sester. „Spíše nesouhlasím“ zvolilo 38,55% (n = 32) 

sester a k odpovědi „ne, vůbec nesouhlasím“ se přiklonilo 43,37% (n = 36) sester. 

 

Otázka F: Při práci udržuji jen s námahou pozornost, protože se po dlouhou 

dobu nic nového neděje. 

 

OBR. 17:  Monotonie 

27,71%

67,47%

4,82%
0,00%

0,00%

Ano, plně souhlasí  Spíše ano  Nevím, někdy ano, někdy ne

 Spíše nesouhlasí  Ne, vůbec nesouhlasí

 

 

Souhlasné stanovisko, se shora uvedenou otázkou nevyjádřila žádná ze sester 

(n = 0; 0%). Neutrální stanovisko uvedlo 4,82% (n = 4) sester. Záporný typ odpovědí 

označila většina sester. V součtu tomu odpovídá 95,18% (n = 79) odpovědí. 
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Otázka G: Práce je psychicky tak náročná, že po několika hodinách cítím nervozitu 

a rozechvělost. 

 

OBR.18:  Nervozita 

6,02%
9,64%

21,69%

22,89%

39,76%

Ano, plně souhlasí  Spíše ano  Nevím, někdy ano, někdy ne

 Spíše nesouhlasí  Ne, vůbec nesouhlasí

 

 

Z grafu vyplývá, že „ano, plně souhlasí“ uvedlo 6,02% (n = 5) sester a „spíše 

ano“ uvedlo 9,64% (n = 8) sester. S neutrální odpovědí se ztotožnilo 21,96% (n = 18) 

sester. 22,89% (n = 19) sester uvedlo odpověď „spíše ne“ a většina sester a to 39,76% 

(n = 33) uvedlo odpověď „ne, vůbec nesouhlasí“. 

 

Otázka H: Po několika hodinách mám práce natolik dost, že  bych chtěl/a 

dělat něco jiného. 

 

OBR.19:  Přesycení 

 

2,41% 7,23%

28,92%

27,71%

33,73%

Ano, plně souhlasí  Spíše ano  Nevím, někdy ano, někdy ne

 Spíše nesouhlasí  Ne, vůbec nesouhlasí
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Souhlasné stanovisko, se shora uvedenou otázkou vyjádřilo v součtu všech 

odpovědí 9,64% (n = 8) sester. Neutrální stanovisko uvedlo 28,92% (n = 24) sester. 

Záporný typ odpovědí označila většina sester. V součtu tomu odpovídá 61,44% (n = 51) 

odpovědí. 

 

Otázka CH: Práce je psychicky tak náročná, že po několika  hodinách cítím 

únavu a ochablost. 

 

OBR.20:  Únava 

4,82%
19,28%

36,14%

16,87%

22,89%

Ano, plně souhlasí  Spíše ano  Nevím, někdy ano, někdy ne

 Spíše nesouhlasí  Ne, vůbec nesouhlasí

 

 

Z prezentovaného grafu vyplývá, že 4,82% (n = 4) sester zvolilo odpověď „ano, 

plně souhlasí“. Odpovědi „spíše ano“ odpovídá 19,28% (n = 16). K neutrální odpovědi 

„nevím, někdy ano, někdy ne“ se přiklonilo 36,14% (n = 30) sester. „Spíše 

nesouhlasím“ zvolilo 16,87% (n = 14) sester a k odpovědi „ne, vůbec nesouhlasí“ se 

přiklonilo 22,89% (n = 19) sester. 
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Otázka I: Práce je psychicky tak náročná, že po několika  hodinách cítím 

únavu a ochablost. 

 

OBR.21: Dlouhodobá únosnost 

19,28%

21,69%

24,10%

26,51%

8,43%

Ano, plně souhlasí  Spíše ano  Nevím, někdy ano, někdy ne

 Spíše nesouhlasí  Ne, vůbec nesouhlasí

 

 

Z grafického znázornění vyplývá, že většina respondentek v součtu odpovědí 

zvolila kladné stanovisko, ke shora uvedené otázce. Celkem jde o 40,97% (n = 34) 

respondentek. Neutrální odpověď označilo 24,10% (n = 20) respondentek. K zápornému 

typu odpovědí se přiklonilo v součtu 34,94% (n = 29) respondentek. 

 

3.5.2.3 Vyhodnocení percepce psychické pracovní zát ěže podle 

jednotlivých otázek za použití kritické hodnoty (K)  mediánu 

 

Kritická hranice mediánů určuje to, jak skupina hodnotí svou práci. K tomuto 

posouzení slouží tabulka, která obsahuje normované hodnoty kritické hranice mediánů. 

Pokud je kritická hodnota překročena a nebo rovna, skupina svou práci hodnotí 

negativně. Pokud medián nedosahuje kritické hodnoty, je tedy menší než normovaná 

hodnota, skupina svou práci hodnotí pozitivně. Přehled normovaných hodnot kritické 

hranice mediánů byl uveden v TAB.2 v podkapitole 2.3.1. (Hladký & Židková, 1999) 
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TAB.27: Výsledky hodnocení percepce pracovní zátěže u sester na interní klinice 

podle kritické hodnoty mediánu 

 

Hodnota mediánu 

Hodnocení zátěže při práci Vlastní 
hodnota 
mediánu 

Kritická 
hodnota 

Rozdíl 
Hodnocení 

práce 

Při práci se často dostávám do časové tísně. 3,00 3 0,00 Negativní 

Práce mě neuspokojuje, chodím do ní nerad/a. 2,00 2,5 -0,50 Kladné 

Práce mě velmi psychicky zatěžuje pro 
vysokou zodpovědnost, spojenou se 

závažnými důsledky. 
4,00 3 1,00 Negativní 

Práce je málo zajímavá, duševně je spíše 
otupující. 2,00 2,5 -0,50 Kladné 

V práci mám časté konflikty a problémy, od 
nichž se nemohu odpoutat ani po skončení 

pracovní doby. 
2,00 2,5 -0,50 Kladné 

Při práci udržuji jen s námahou pozornost, 
protože se po dlouhou dobu nic nového 

neděje. 
1,00 2,5 -1,50 Kladné 

Práce je psychicky tak náročná, že po 
několika hodinách cítím nervozitu a 

rozechvělost. 
2,00 3 -1,00 Kladné 

Po několika hodinách mám práce natolik 
dost, že  bych chtěl/a dělat něco jiného. 2,00 3 -1,00 Kladné 

Práce je psychicky tak náročná, že po 
několika  hodinách cítím únavu a ochablost. 3,00 3 0,00 Negativní 

Práce je psychicky tak náročná, že ji nelze 
dělat po léta se stejnou  výkonností. 4,00 2,5 1,50 Negativní 
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Z výše uvedené tabulky 27 vyplývá, že sestry z interní kliniky hodnotí kladně 

následující body: 

 

- Pocit pracovního uspokojení 

- Zajímavost práce 

- Nekonfliktnost pracovního prostředí 

- Dostatek pracovních činností, které udržují pozornost 

- Pracovní prostředí a ani vlastní pracovní činnosti nevedou k nervozitě 

a rozechvělosti  

- Přes pracovní náročnost jsou sestry spokojené a zaměstnání by neměnily 

 

Naopak sestry záporně hodnotily následující okolnosti svého zaměstnání: 

 

- Časovou tíseň během služby 

- Vysoké psychické zatížení spojené s vysokou zodpovědností 

- Psychickou náročnost zaměstnání vedoucí k únavě a ochablosti 

- Náročnost práce, kterou po léta nelze vykonávat ve stejném tempu a se stejnou 

dlouhodobou výkonností 
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TAB.28: Výsledky hodnocení percepce pracovní zátěže u sester na chirurgických 

klinikách podle kritické hodnoty mediánu 

 

Hodnota mediánu 

Hodnocení zátěže při práci Vlastní 
hodnota 
mediánu 

Kritická 
hodnota 

Rozdíl 
Hodnocení 

práce 

Při práci se často dostávám do časové tísně. 4,00 3 1,00 Negativní 

Práce mě neuspokojuje, chodím do ní nerad/a. 2,00 2,5 -0,50 Kladné 

Práce mě velmi psychicky zatěžuje pro 
vysokou zodpovědnost, spojenou se 

závažnými důsledky. 
3,00 3 0,00 Negativní 

Práce je málo zajímavá, duševně je spíše 
otupující. 1,00 2,5 -1,50 Kladné 

V práci mám časté konflikty a problémy, od 
nichž se nemohu odpoutat ani po skončení 

pracovní doby. 
1,50 2,5 -1,00 Kladné 

Při práci udržuji jen s námahou pozornost, 
protože se po dlouhou dobu nic nového 

neděje. 
1,00 2,5 -1,50 Kladné 

Práce je psychicky tak náročná, že po 
několika hodinách cítím nervozitu a 

rozechvělost. 
2,00 3 -1,00 Kladné 

Po několika hodinách mám práce natolik 
dost, že  bych chtěl/a dělat něco jiného. 2,00 3 -1,00 Kladné 

Práce je psychicky tak náročná, že po 
několika  hodinách cítím únavu a ochablost. 3,00 3 0,00 Negativní 

Práce je psychicky tak náročná, že ji nelze 
dělat po léta se stejnou  výkonností. 3,00 2,5 0,50 Negativní 
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Z tab.č.28 vyplývá, že sestry z chirurgických klinik hodnotí kladně stejné body 

práce jako sestry z interní kliniky. Sestry se shodují i v záporně hodnocených okolností 

svého zaměstnání.  

 

Z porovnání tab.č.26 a tab.č.27 je patrné, že větší rozdíl v kritické hodnotě oproti 

stanovené populační normě pro ženy v otázce časové tísně je u sester pracujících na 

chirurgických klinikách. 

 

Naopak v otázce vysoké odpovědnosti je překročení kritické hodnoty vyšší 

u sester na interní klinice. 

 

Překročení kritické hodnoty v otázce pracovní únavy se shoduje u obou skupin 

sester 

 

Otázka dlouhodobé pracovní únosnosti je negativněji vnímána sestrami z interní 

kliniky. 
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TAB.29: Výsledky hodnocení percepce pracovní zátěže všech respondentek podle 

kritické hodnoty mediánu 

 

Hodnota mediánu 

Hodnocení zátěže při práci Vlastní 
hodnota 
mediánu 

Kritická 
hodnota 

Rozdíl 
Hodnocení 

práce 

Při práci se často dostávám do časové tísně. 4,00 3 1,00 Negativní 

Práce mě neuspokojuje, chodím do ní nerad/a. 2,00 2,5 -0,50 Kladné 

Práce mě velmi psychicky zatěžuje pro 
vysokou zodpovědnost, spojenou se 

závažnými důsledky. 
3,00 3 0,00 Negativní 

Práce je málo zajímavá, duševně je spíše 
otupující. 1,00 2,5 -1,50 Kladné 

V práci mám časté konflikty a problémy, od 
nichž se nemohu odpoutat ani po skončení 

pracovní doby. 
2,00 2,5 -0,50 Kladné 

Při práci udržuji jen s námahou pozornost, 
protože se po dlouhou dobu nic nového 

neděje. 
1,00 2,5 -1,50 Kladné 

Práce je psychicky tak náročná, že po 
několika hodinách cítím nervozitu a 

rozechvělost. 
2,00 3 -1,00 Kladné 

Po několika hodinách mám práce natolik 
dost, že  bych chtěl/a dělat něco jiného. 2,00 3 -1,00 Kladné 

Práce je psychicky tak náročná, že po 
několika  hodinách cítím únavu a ochablost. 3,00 3 0,00 Negativní 

Práce je psychicky tak náročná, že ji nelze 
dělat po léta se stejnou  výkonností. 3,00 2,5 0,50 Negativní 

 

Z empirického šetření vyplývá, že oslovené respondetky hodnotí kladně: pocit 

pracovního uspokojení; zajímavost práce; nekonfliktnost pracovního prostředí; dostatek 

pracovních činností, které udržují pozornost; pracovní prostředí a ani vlastní pracovní 

činnosti nevedou k nervozitě a rozechvělosti; přes pracovní náročnost jsou sestry 

spokojené a zaměstnání by neměnily. 

 

Respondentky záporně hodnotily: časovou tíseň během služby; vysoké 

psychické zatížení spojené s vysokou zodpovědností; psychickou náročnost zaměstnání 
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vedoucí k únavě a ochablosti; náročnost práce, kterou po léta nelze vykonávat ve 

stejném tempu a se stejnou dlouhodobou výkonností. 

 

3.5.2.1 Výsledky vyhodnocení percepce pracovní zát ěže za pomoci 

faktorové analýzy 

 

W. Meister faktorovou analýzou stanovil tři faktory a hrubý skór.  

 

I. Přetížení 

II. Monotonie 

III. Nespecifický faktor 

 

Jednotlivé faktory se stanovují součtem hodnot odpovědí na jednotlivé otázky. 

Hrubý skór vzniká součtem hodnot všech tří faktorů, což dokládá TAB.3 v podkapitole 

2.3.1. Ve stejné podkapitole byla uvedena i tabulka 4 a 5, která dokládá stanovené 

populační normy pro ženy a muže. Populační norma se týká aritmetického průměru, 

směrodatné odchylky a kritické hodnoty. 

 

TAB.30: Faktorová analýza percepce pracovní zátěže u sester na pracovišti 

interního typu 

 

Ženy 

Faktor Aritmetický 
průměr 

Směrodatná 
odchylka 

Kritická hodnota 

I Přetížení 8,9 2,7 9,0 

II Monotonie 5,5 1,8 5,0 

III Nespecifický faktor 11,5 4,5 11,0 

Hrubý skór 25,9 8,0 25,0 

 

Při porovnání výsledků vlastního šetření s populační normou pro ženy 

sestavenou W. Meisterem bylo zjištěno, že byla překročena hodnota aritmetického 

průměru u faktoru I. přetížení. Z vlastního šetření vyplývá hodnota aritmetického 

průměru 8,9. Populační norma pro ženy uvádí 8,40. Rozdíl mezi aritmetickými průměry 

tedy činí 0,50. Dále byla překročena hodnota aritmetického průměru v oblasti hrubého 

skóru. Vlastní hodnota aritmetického průměru je 25,9 a hodnota podle normy pro ženy 
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uvádí 25,0. Rozdíl mezi hodnotami činí 0,9. V oblasti faktoru III. nespecifický faktor 

byla překročena směrodatná odchylka. Z vlastního šetření vyplynula hodnota 4,5. 

Norma pro ženy podle Meistera uvádí 4,4. Rozdíl je tedy pouhých 0,1. Ostatní hodnoty 

nebyly překročeny ve vztahu k populační normě pro ženy. Z toho vyplývá, že 

u respondentek dochází k projevům přetížení, k projevům monotonie a nespecifického 

faktoru (nervozita, přesycení, dlouhodobá neúnosnost, únava) nedochází. Překročení 

průměrných hodnot populační normy pro ženy u kritické hodnoty nebylo zaznamenáno 

v žádném případě.  

 

TAB.31: Faktorová analýza percepce pracovní zátěže u sester na pracovišti 

chirurgického typu 

 

Ženy 

Faktor Aritmetický 
průměr 

Směrodatná 
odchylka 

Kritická hodnota 

I Přetížení 8,4 2,3 9,0 

II Monotonie 5 1,4 5,0 

III Nespecifický faktor 9,2 3,3 8,0 

Hrubý skór 22,6 5,5 22,5 

 

Při porovnání výsledků vlastního šetření na chirurgickém pracovišti s populační 

normou pro ženy sestavenou W. Meisterem bylo zjištěno, že byla rovna hodnota 

aritmetického průměru u faktoru I. přetížení. Z vlastního šetření vyplývá hodnota 

aritmetického průměru 8,4. Populační norma pro ženy uvádí též 8,4. Rozdíl mezi 

aritmetickými průměry sice činí 0,0, ale již z toho vyplývá, že u respondentek může 

docházet k projevům přetížení. Ostatní hodnoty nebyly překročeny ve vztahu 

k populační normě pro ženy a proto k projevům monotonie a nespecifického faktoru 

(nervozita, přesycení, dlouhodobá neúnosnost, únava) nedochází. Překročení 

průměrných hodnot populační normy pro ženy u směrodatné odchylky a mediánu 

nebylo zaznamenáno v žádném případě.  
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Pro úplný přehled prezentovaných dat tab.č.32 dokládá výsledky faktorové 

analýzy za celou skupinu respondentek. 

 

TAB.32: Faktorová analýza percepce pracovní zátěže u celé skupiny respondentek 

 

Ženy 

Faktor Aritmetický 
průměr 

Směrodatná 
odchylka Medián 

I Přetížení 8,65 2,51 9 

II Monotonie 5,2 1,64 5 

III Nespecifický faktor 10,19 4,03 10 

Hrubý skór 24,05 6,96 24 

 

Z faktorové analýzy za celou skupinu respondentek vyplývá, že byla překročena 

hodnota aritmetického průměru. Překročená hodnota je 8,65. V porovnání s populační 

norma pro ženy rozdíl činí 0,25. Ostatní hodnoty ve vztahu k populační normě nebyly 

překročeny. Z toho vyplývá, že u respondentek dochází pouze k projevům přetížení.  

 

3.5.2.2 Výsledky klasifikace psychické zát ěže 

 

Jak uvádí Hladký, Židková (1999) v metodice hodnocení psychické zátěže, při 

klasifikaci psychické zátěže se posuzuje střední hodnota faktoru I. přetížení se střední 

hodnotou faktoru II. monotonie. Následně byly stanoveny tři stupně psychické pracovní 

zátěže. (Hladký & Židková, 1999, s.42) 

 

1. stupeň:  „Psychická zátěž, při které není pravděpodobné ovlivnění zdraví, 

subjektivního stavu a výkonnosti (přitom je nutno odhlédnout od 

náhodných situačně podmíněných výkyvů v průběhu pracovní směny).“ 

 

2. stupeň: „Psychická zátěž, při které může docházet pravidelně  k dočasným 

ovlivněním subjektivního stavu, resp. výkonnosti.“ 

 

3. stupeň: „Psychická zátěž, při níž nelze vyloučit  zdravotní rizika.“ 
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OBR.22: Klasifikace zátěže u sester na pracovišti interního typu 

 

21; 56,76%

6; 16,22%

10; 27,03%

stupeň 1  stupeň 2  stupeň 3

 

 

Z vlastního šetření a výše uvedeného grafického znázornění vyplývá následující: 

 

První stupeň zátěže byl klasifikován u 56,76% (n = 21) respondentek z interní kliniky. 

Druhého stupně zátěže dosáhlo 16,22% (n = 6) respondentek z interní kliniky. 

U 27,03% (n = 10) respondentek z interní kliniky byl klasifikován stupeň číslo tři. 

 

OBR.23: Klasifikace zátěže u sester na pracovišti chirurgického typu 

 

33; 71,74%

13; 28,26%

0; 0,00%

stupeň 1  stupeň 2  stupeň 3
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Z vlastního šetření a výše uvedeného výsečového diagramu vyplývá následující: 

 

První stupeň zátěže byl klasifikován u 71,74% (n = 33) sester z chirurgického 

pracoviště. 

Do druhého stupně zátěže bylo zařazeno 28,26% (n = 13) respondentek 

z chirurgického pracoviště. 

Stupeň číslo tři nebyl klasifikován u žádné ze sester pracujících na pracovišti 

chirurgického typu. 

 

OBR.24: Klasifikace zátěže u sester pracujících na standardním oddělení 

 

54; 65,06%

19; 22,89%

10; 12,05%

stupeň 1  stupeň 2  stupeň 3

 
 

Z výsečového diagramu vyplývá, že u 65,06% sester (n = 54) pracujících na 

standardním oddělení byl klasifikován první stupeň zátěže.  

Do druhého stupně bylo zařazeno 22,89% (n = 19) sester. 

Třetího stupně zátěže dosáhlo 12,05% (n = 10) sester. 

 

3.5.2.3 Výsledky vyhodnocení percepce pracovní zát ěže podle 

individuální diagnostiky 

 

Další možností jak vyhodnotit strukturovaný dotazník W. Meistera je pomocí 

individuální diagnostiky. K této diagnostice slouží porovnání hrubého skóru u odpovědí 

jednotlivých respondentek s rozsahem hrubého skóru v sestavené škále sloužící jako 

populační norma pro ženy.  Rozsah škály je sestaven do tří skupin podle prožívání 

zátěže. 
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TAB.33: Klasifikace prožívání zátěže sester 

 

Zařazení jednotlivce podle hrubého skóru: Ženy 

Prožívání zátěže Rozsah škály Absolutní četnost Relativní četnost v % 

Nepříznivé 33 - 50 10 12,05 

Přiměřené 17 - 32 60 72,29 

Příznivé 0 - 16 13 15,66 

    
Celková četnost  83 100,00 

 

OBR.25: Klasifikace prožívání zátěže sester 

 

12,05%

72,29%

15,66%

Nepříznivé  Přiměřené  Příznivé

 

 

Z tabulky a grafického znázornění vyplývá, že většina respondentek a to 72,29% 

(n = 60) prožívalo psychickou zátěž přiměřeně. 15,66% (n = 13) respondentek prožívalo 

zátěž příznivě a 12,05% (n = 10) respondentek psychickou zátěž prožívalo nepříznivě. 
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3.6 Diskuse 

 

Ve své bakalářské práci jsem se zaměřila na psychickou pracovní zátěž 

všeobecných sester pracující u lůžka na standardním oddělení. I přes to, že se nároky 

a požadavky kladené na všeobecné sestry v posledních letech neustále zvyšují, touto 

problematikou se nezabývá příliš mnoho autorů. Z prostudované literatury a dostupných 

zdrojů  zjišťujeme, že se výzkumem v oblasti percepce psychické pracovní zátěže ve 

zdravotnictví zabývali např. Vrbík v roce 1998 a Kuncl v roce 1999. Oba tito autoři 

věnovali pozornost působení osvětlení na pracovišti na psychiku zaměstnanců. Dalším 

autorem, který se zabýval touto problematikou byla Roubalová, která v roce 1999 ve 

své bakalářské práci prezentovala výsledky hodnocení stresu u sester na operačním sále 

II. chirurgické kliniky FN U svaté Anny v Brně. Nejnověji pak z dostupné literatury 

můžeme uvést Jirkovského, který předložil výsledky svého výzkumu v roce 2009. 

Výzkum byl zaměřen na psychickou pracovní zátěž u absolventek škol, jejich školitelek 

ve FN Královské Vinohrady. Další výzkum provedl u vrchních sester ve FN Motol. 

Podobnému výzkumu se věnovala i Jirků (2009) ve své diplomové práci, ve které řešila 

problematiku pracovní zátěže vrchních sester ve FN Motol. 

 

Výše jmenovaní autoři ve svých výzkumech použili standardizovaný Meisterův 

dotazník. Tento dotazník ve zkratce vystihuje percipovanou psychickou zátěž. 

Nevýhodou tohoto dotazníku je, že výsledky šetření jsou pouze platné pro zkoumaný 

soubor a vztahují se k určité době, ve které bylo dotazníkové šetření provedeno. 

Z tohoto důvodu není možné porovnávat výsledky vlastního dotazníkového šetření 

s výsledky dříve provedených výzkumů. Jak upozorňují autoři Hladký a Židková (1999) 

je to z toho důvodu, že: „pracovní skupiny i při podobném charakteru práce se od sebe 

liší sociálně-psychologickými okolnostmi (motivace k práci, stabilita pracovní skupiny, 

vztahy mezi lidmi, jednání vedoucích, podmínky v nichž je práce vykonávána).“ 

(Hladký, Židková, 1999, s.39) S přihlédnutím k výše uvedeným informacím budou 

diskutovány pouze výsledky vlastního šetření. 

 

 Cílem bakalářské práce bylo přinést poznatky z dotazníkového šetření 

zaměřeného na psychickou pracovní zátěž sester a navrhnout zlepšení dané 

problematiky. S tímto hlavním cílem souvisejí stanovené pracovní hypotézy. 
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 K provedení vlastního dotazníkového šetření byl použit Meisterův dotazník, 

který byl rozdán  sestrám na Interní klinice UK 2.LF a FN Motol, Chirurgické klinice 

UK 2.LF a FN Motol a na III. chirurgické klinice UK 1.LF a FN Motol. Celkem bylo 

distribuováno 141 dotazníků. Z vrácených 85 dotazníků byly pro neúplnost dat 

2 vyřazeny. Celkově bylo zpracováno 83 dotazníků. Pro vlastní výzkum byly vytvořeny 

dvě skupiny. První skupinu tvořilo pracoviště interního typu a druhá skupina byla 

zastoupena pracovištěm chirurgického typu. Data, která byla zjištěna nejsou plně 

srovnatelná a to z toho důvodu, že z celkového počtu vyhodnocených dotazníků bylo 

44,58% z interní kliniky a 55,42% z chirurgických klinik. 

  

Z empirického šetření vyplývá, že sestry pracující na standardním oddělení jsou 

nejvíce zastoupeny věkovou skupinou 26 – 35 let. Do tohoto věkového rozpětí spadá 

37,35% sester. Druhou nejpočetnější skupinu tvoří 34,94% sester ve věku do 25 let 

včetně. Tomuto věkovému složení odpovídá délka praxe na oddělení. Nejméně 

zkušeností se současným oddělením má 54,22% sester. Praxi v rámci 6 – 10 let má 

21,69% sester.Výrazné rozdíly mezi jednotlivými klinikami v otázce věku a délky praxe 

nebyly zaznamenány. Dále sestry nejčastěji uváděly středoškolský stupeň vzdělání. 

Tento stupeň vzdělání byl nejpočetněji zastoupen na interní klinice. Tuto kategorii 

uvedlo 72,97% sester. Zajímavé zjištění jsem zaznamenala v bakalářském stupni 

vzdělání. Tohoto vzdělání dosahuje na chirurgických klinikách 23,91% sester oproti 

interní klinice, kde tento stupeň vzdělání má pouze 5,41% sester. 

  

Druhá část dotazníkového šetření se zaměřovala otázkami číslo 7, 8, 10, 11, 12 

a 13 na psychickou zátěž a hlavní stresory v práci sester.  

 

Pracovní hypotéza č.1 

 

U otázky č.7 vyšlo najevo, že pro sestry na chirurgických klinikách je nejvíce 

zatěžují denní dvanáctihodinová směna. Tuto směnu za zatěžující považuje 39,13% 

sester z chirurgických pracovišť. Druhou nejvíce zastoupenou kategorií byla noční 

dvanáctihodinová směna. Tu považuje za psychicky zatěžující 36,96% chirurgických 

sester. 64,86% interních sester označilo jako nejvíce psychicky zatěžující též 

dvanáctihodinovou denní směnu. Oproti chirurgickému pracovišti je to nárůst o 25,37%. 

Tento jev může být způsoben tím, že na interním pracovišti soudě z osobních zkušeností 
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jsou ve větší míře hospitalizováni pacienti s chronickými a často i  nevyléčitelnými 

chorobami a skladba pacientů zde zůstává po delší dobu stejná. Na rozdíl od 

chirurgických pracovišť, kde se skladba pacientů mění za mnohem kratší dobu a jejich 

různorodost v rámci lékařských a ošetřovatelských diagnóz je pestřejší. Noční 

dvanáctihodinovou směnu jako zatěžující uvedlo 18,92% interních sester. Ostatní typy 

směn byly zastoupeny minimálně. K této otázce se vztahuje pracovní hypotéza číslo 1, 

která předpokládala, že více jak polovina respondentek na interní klinice uvede, že je 

zatěžuje denní dvanáctihodinová směna. S výše uvedenými výsledky dotazníkového 

šetření lze hypotézu č.1 přijmout, protože interní sestry jako nejvíce zatěžující směnu 

uvedly v 64,86% dvanáctihodinovou denní směnu. Získaná data vztahující se k otázce 

č.7 jsou uvedena v tab.č.17. 

 

Pracovní hypotéza č.2 

 

Dále se k otázce č.7 vztahuje pracovní hypotéza číslo 2, která předpokládala, že 

více jak polovina respondentek na chirurgické klinice uvede, že je zatěžuje denní 

dvanáctihodinová směna. Vzhledem k výsledkům šetření, kdy dvanáctihodinovou 

směnu za zatěžující považuje 36,96% chirurgických sester, hypotézu č.2 nelze přijmout, 

což dokládá i tab.č.17. 

 

Otázka č.8 byla zaměřená na typ směny, který sestry zatěžuje nejméně. K této 

otázce se nevztahuje žádná pracovní hypotéza a proto jsou uvedena data za celý soubor 

sester. Sestry se nejméně psychicky zatížené cítí v 37,35% při noční dvanáctihodinové 

směně. Druhou nejvíce volenou možností byla žádná směna, kterou označilo 32,53% 

sester. Podle 15,66% sester je nejméně zatěžují denní osmihodinová směna. Ostatní 

typy směn byly již zastoupeny v menším množství. Kompletní výsledky této otázky 

jsou obsaženy v tab.č.18. 

 

Otázka č.10 se tázala na dodržování povinné pracovní přestávky. Výsledky 

empirického šetření ukázaly, že 75,68% interních sester přestávku dodržuje. Naopak 

sestry na chirurgickém oddělení v 60,87% odpověděly, že pracovní přestávku 

nedodržují. Tyto sestry to zdůvodnily tím, že jich je na pracovišti nedostatek a že mají 

příliš mnoho práce a nemohou si dovolit odejít na pracovní přestávku. Tuto otázku 

dokládají tab.č.19 a tab.č.20.  
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Otázka č.11 v dotazníku byla směřována na účast na semináři či cvičení, které 

by se týkalo stresu a psychického zatížení na pracovišti. Kladně tuto otázku hodnotilo 

a semináře by se zúčastnilo celkem 69,88% všech sester. 30,12% všech sester se k této 

možnosti staví negativně. Výsledky dotazníkového šetření jsou podrobně popsány 

v tab.č.21. Výsledky šetření u této otázky mě osobně překvapily a to z toho důvodu, 

že od sester během praxe často slýchávám o nechuti se takovýchto seminářů zúčastnit. 

Často to sestry zdůvodňovaly tím, že za směnu toho „mají plné zuby“ a neradi by proto 

ještě někde „vysedávaly“. Osobně si myslím, že sestry by se raději účastnily semináře, 

který si „v klidu odsedí“ a nikoliv cvičení, do kterého by se musely aktivně zapojit. Je to 

ale pouze můj osobní pocit, který nemám podložení žádnými fakty.  

 

Pracovní hypotéza č.3 

 

V otázce č.12 měly sestry v přiložené tabulce označit, jakou míru stresu 

prožívají při plnění určitých pracovních úkonů. K této otázce se vztahuje pracovní 

hypotéza číslo 3, ve které očekávám, že mezi nejčastějších pět úkonů, při kterých 

dochází k vysokému stresu v práci všeobecné sestry budou sestry na interní 

a chirurgické klinice bude patřit péče o imobilního pacienta, péče o nespolupracujícího 

pacienta, administrativa, špatné finanční ohodnocení a velká zodpovědnost. Při 

vyhodnocování této otázky je důležité upozornit, že otázka není rozdělena podle klinik 

a celkových 100% bychom dostaly pouze sumací možných odpovědí u konkrétní 

otázky. Výsledky šetření uvádějí, že sestry pociťují vysoký stres při špatném finančním 

ohodnocení. Tuto možnost zvolilo 62,65% sester. Jako druhý významný stresor 

označilo 42,17% sester péči o nespolupracujícího pacienta. 32,53% sester nejvíce 

stresuje péče o postiženého pacienta ať už mentálně či tělesně. 31,33% sester považuje 

za stresující špatné pracovní podmínky a 27,71% sester považuje za velký stresor péči 

o pacienta v terminálním stádiu. Protože se pracovní hypotéza s výsledky 

dotazníkového šetření shoduje pouze ve dvou bodech a to v péči o nespolupracujícího 

pacienta a ve špatných finančních podmínkách, nelze tuto hypotézu přijmout. Při 

sestavování této hypotézy, jsem vycházela z vlastních zkušeností, které jsem nasbírala 

během své praxe. Překvapujícím zjištěním bylo, že sestry neuvedly jako zatěžující 

administrativu, které ve fakultní nemocnici neustále přibývá, ale celkově se cítí 

zatěžovány špatnými pracovními podmínkami (nedostatek materiálu, nedostatek 

personálu, nevyhovující místnosti, atd.). Naopak odpověď špatných finančních 



 Bakalářská práce                                        Psychická pracovní zátěž vybrané skupiny všeobecných sester 
 

 

 
 

95 

podmínek, mě utvrzuje v tom, že se setry dlouhodobě cítí nedostatečně finančně 

ohodnoceny a že svůj plat nepovažují za úměrný k vykonané práci. Otázku dokládá 

tab.č.22. 

 

Otázka č.13 měla vést sestry k zamyšlení nad tím, co by doporučily ke zmírnění 

stresu a psychického zatížení na svém pracovišti. Sestry na interní klinice by v 48,65% 

žádaly změnu v oblasti navýšení počtu personálu, finančního ohodnocení a uvítaly by 

psychologa na pracovišti. 28,26% chirurgických sester by doporučily stejné změny. 

Druhou nejčastější odpovědí byla kategorie „bez odpovědi“. V tomto případě otázku 

ignorovalo 23,91% chirurgických sester a 21,62% interních sester. Ostatní odpovědi 

byly rozmělněny mezi další kategorie což dokládá tab.č.24. Opět zde zjišťujeme, 

že sestry nejvíce pociťují psychickou zátěž, když od zaměstnavatele dostávají výplatní 

pásku.  

 

Z dosavadních výsledků, které byly zjištěny dotazníkovým šetřením docházím 

k závěru, že sestry nepociťují zátěž při péči o těžce nemocné pacienty, nezatěžují je 

výkony v rámci ošetřovatelské péče, ale zatěžuje je nedostatek personálu. Chybí jim 

kladné ohodnocení práce od nadřízených a především se cítí výrazně finančně 

limitovány.  

      

 Níže prezentované výsledky vlastního šetření za pomoci Meisterova dotazníku 

jsou uvedeny nejprve z hlediska individuální a skupinové diagnostiky. Upozorňuji, že 

výsledky vlastního šetření nejsou porovnávány s jinými výzkumy.  

 

Při vyhodnocování jednotlivých otázek z Meisterova dotazníku vyplynulo, že 

v položkách představujících faktor přetížení, tj. časová tíseň, vysoká odpovědnost, 

problémy a konflikty, se sestry nejvíce přikláněly k negativním typům odpovědí a to 

průměrně v 43,37%. Ke kladným typům odpovědí se v průměru přiklonilo 30,92% 

sester a neutrální postoj k otázce vyjádřilo 25,70% sester. Při porovnání výsledků 

vlastního šetření s populační normou bylo zjištěno, že faktor přetížení dosahuje 

102,98%. Z čehož jasně vyplývá, že byla překročena populační norma pro ženy. Sestry 

mezi negativní okolnosti své práce zařadily časovou tíseň a vysokou odpovědnost. 
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S faktorem monotonie souvisejí otázky malého uspokojení z práce, otupující 

práce a monotonie. Negativní typ odpovědí označilo v průměru 81,53% sester. 

Neutrální postoj zaujímá v průměru 16,47% a kladně se k této otázce staví pouze 2,01% 

sester. Z vlastního šetření vyplývá, že sestrám na odděleních jejich práce přijde 

zajímavá, chodí do ní rádi a uspokojuje. Porovnání faktoru monotonie s populační 

normou výsledky dosahují pouze 68,48%. K žádné z otázek není sestrami zaujímán 

negativní postoj. 

 

Nervozita, přesycení, únava a dlouhodobá únosnost (nespecifický faktor) byla 

častěji sestrami negativně hodnocena a to průměrně v 49,70%. 27,71% sester zvolilo 

neutrální odpověď a v průměru 22,59% sester přiklonilo ke kladným odpovědím. 

Nespecifický faktor v porovnání s populační normou dosáhl 87,12%. Mezi negativní 

okolnosti své práce sestry zařadily únavu a náročnost práce, kterou po léta nelze dělat se 

stejnou výkonností. 

 

Výsledky vyhodnocení jednotlivých otázek Meisterova dotazníku dokládá 

tab.č.24 

. 

Pracovní hypotéza č.5 

 

Z výsledků hodnocení percepce pracovní zátěže podle kritické hodnoty mediánu 

v tab.č.29 vyplývá, že mezi negativní okolnosti své práce sestry zařadily opět časovou 

tíseň. Rozdíl mezi kritickou hodnotou mediánu a vlastní hodnotou mediánu činil 1,00. 

Dále sestry negativně hodnotily vysokou odpovědnost a únavu. Rozdíl mezi mediány 

u obou odpovědí byl roven 0,00. Šetřením dále vyšlo najevo, že je negativně hodnocena 

i dlouhodobá pracovní únosnost, kde rozdíl mezi mediány byl 0,50. K tomuto 

hodnocení se vztahuje pracovní hypotéza č.5, u které předpokládám, že v oblasti 

skupinové diagnostiky u všeobecných sester na interní i chirurgické klinice bude 

překročena kritická hodnota mediánu v rámci časové tísně, vysoké odpovědnosti 

a únavy. K výše uvedeným výsledkům dotazníkové šetření pracovní hypotéza nemůže 

být přijata, protože se s výsledky shoduje pouze v bodě únavy, časové tísně a vysoké 

odpovědnosti. Z výsledků jednoznačně vyplývá, že k těmto třem bodům sestry 

negativně ještě řadí dlouhodobou pracovní únosnost. 



 Bakalářská práce                                        Psychická pracovní zátěž vybrané skupiny všeobecných sester 
 

 

 
 

97 

Pracovní hypotéza č.7 

 

Z výsledků vyhodnocení percepce pracovní zátěže za pomoci faktorové analýzy 

bylo zjištěno u sester na chirurgických klinikách překročení aritmetického průměru 

v oblasti faktoru přetížení. Aritmetický průměr byl roven stanovené populační normě 

pro ženy tj. 8,4. Z dotazníkového šetření vyplývá, že u sester na chirurgických klinikách 

může docházet k projevům přetížení. Ostatní hodnoty nebyly překročeny ve vztahu 

k populační normě pro ženy a proto k projevům monotonie a nespecifického faktoru 

nedochází K tomuto vyhodnocení za pomoci faktorové analýzy se vztahuje pracovní 

hypotéza č.7. Podle pracovní hypotézy očekávám, že v oblasti skupinové diagnostiky 

u všeobecných sester na chirurgické klinice v rámci faktorové analýzy Meisterova 

dotazníku bude překročen aritmetický průměr v populační normě pro ženy pouze 

v oblasti faktoru přetížení. K výše uvedenému výsledku a tab.č.31, která výsledky 

vyhodnocení dokládá lze pracovní hypotézu přijmout.  

 

Pracovní hypotéza č.6 

 

V pracovní hypotéze číslo 6 se domnívám, že v oblasti skupinové diagnostiky 

u všeobecných sester na interní klinice v rámci faktorové analýzy Meisterova dotazníku 

bude překročen aritmetický průměr v populační normě pro ženy v oblasti faktoru 

přetížení a hrubého skóru. Tuto hypotézu lze přijmout, což dokládá tab.č.30. 

K překročení aritmetického průměru došlo u faktoru přetíží o 0,5 oproti populační 

normě pro ženy. Hrubý skór pak byl překročen o 0,9. U sester na interní klinice byla 

dále překročena směrodatná odchylka v oblasti nespecifického faktoru. Hodnota 

překročení činila 0,1. Při faktorové analýze nebylo u žádného z faktorů zjištěno 

překročení kritické hodnoty. U sester pracujících na interní klinice může docházet 

k projevům přetížení a ke známkám nervozity, přesycení, únavy a neúnosnosti práce. 

 

Pracovní hypotéza č.4 

 

Klasifikace psychické zátěže dle Meistera stanovuje 3 stupně zátěže. Z vlastního 

šetření vyplývá, že 65,06% sester dosahuje stupně číslo jedna a u 22,89% sester byl 

klasifikován druhý stupeň zátěže. Velmi zajímavé je, že třetího stupně dosáhlo 12,05% 

sester, což je dosti vysoký počet. Oproti jiným provedeným výzkumům, které jsou 
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uváděny v literatuře značí jistá rizika. Tyto hodnoty sice nelze porovnat s jinými 

šetřeními, ale bylo by správné na pracovištích provést preventivní opatření, aby 

v nejkrajnějším případě u sester nedošlo ke vzniku syndromu vyhoření. K této položce 

výzkumu se vztahuje pracovní hypotéza č.4, ve které se domnívám, že podle klasifikace 

psychické zátěže dle Meistera bude více jak polovina všeobecných sester dosahovat 

zátěže stupně číslo 2, tj. psychická zátěž, při které může docházet pravidelně 

k dočasným ovlivněním subjektivního stavu, resp. výkonnosti. Vzhledem k výše 

uvedeným výsledkům nelze hypotézu přijmout. Více jak polovina sester dosahuje 

stupně číslo jedna, tj. zátěže, při které není pravděpodobné ovlivnění zdraví, 

subjektivního stavu a výkonnosti. Výsledky šetření dokládá obr.č.24. 

 

Pracovní hypotéza č.8 

 

V hypotéze číslo 8 jsem se domnívala se, že u více jak poloviny respondentek 

interní a chirurgické kliniky v rámci individuální diagnostiky bude odezva na 

psychickou pracovní zátěž přiměřená. Při porovnání hrubých skórů s populační normou 

pro ženy bylo zjištěno, že sestry ve většině prožívaly zátěž přiměřeně a to v 72,29%. 

Příznivě zátěž prožívalo 15,66% sester. Nepřiměřeně prožívalo pracovní zátěž 12,05% 

sester.V průběhu empirického šetření byla hypotéza potvrzena a proto ji lze přijmout. 

Výsledky dokládá tab.č.28. 
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4. ZÁVĚR 

 

Povolání všeobecné sestry není pouze práce, je to poslání pomáhat. Právě pro 

možnost pomoci druhým, si sestry tuto cestu zvolily. Mnohé z nich od počátku věděly, 

že tato cesta nebude jednoduchá. Uvědomovaly si, že jejich povolání patří k těm 

nejnáročnějším, jak po stránce fyzické tak i psychické. Sestry se každodenně setkávají 

s bolestí, utrpením, s osudy pacientů i s osudy jejich rodin. Některé po odchodu 

z pracovní směny ihned zapomenou, ale jiné mají osudy pacientů „zaryté“ hluboko 

v paměti po mnoho let.  

Pro různorodost tohoto povolání nelze striktně definovat momenty, které sestry 

psychicky zatěžují. Můžeme se pouze domnívat, jako to jsou a to na základě jejich 

výpovědí. Některé sestry v momentě vzniku stresové situace se dokáží na pacienta 

usmívat, být k němu vlídné a trpělivé. Jiné naopak danou situaci nezvládnou a dělají 

chyby. Chyby, které mají vliv na pacienta i sestru samotnou. Z tohoto důvodu se možné 

stresové situace, snaží vytipovat nejrůznější výzkumy a průzkumy prováděné v oblasti 

psychického pracovního zatížení. Jednou z takových možností je standardizovaný 

Meisterův dotazník, který zjišťuje percepci psychické zátěže. Tento dotazník byl použit 

pro splnění cílů předkládané bakalářské práce.  

Cílem práce bylo přinést jednak teoretické poznatky o řešené problematice 

a jednak zjistit nejčastější příčiny psychického zatížení v práci sester. Za pomoci 

Meisterova dotazníku byla zjišťována percepce psychického pracovního zatížení 

u sester pracující ve FN Motol na interním a chirurgickém typu pracoviště. Z vlastního 

dotazníkového šetření nevyplynuly alarmující skutečnosti ve smyslu vysoké psychické 

zátěže, ale některé výsledky můžeme považovat za varující signály, které by neměly být 

přehlíženy jak sestrami samotnými, tak i jejich nadřízenými.  

Při zaměření pouze na psychickou zátěž by se jednotlivá a zároveň preventivní 

opatření měla týkat především úprav pracovního prostředí. Tím je myšleno navýšení 

počtu zaměstnanců. Nejedná se pouze o ošetřovatelský personál. Sestrám dnes práci 

velmi usnadňuje pomoc sanitářů a ošetřovatelek, kterých ale zůstává stále nedostatek. 

Sami sestry by si často přály změnu délky pracovní směny. Stěžejní pro sestry je 

komunikace na pracovišti. V tomto případě jsou vhodným nástrojem kurzy a semináře, 

které by se zaměřovaly na osobnost sestry a na nejrůznější komunikační techniky. 

Zpestřením pro sestry by mohly být stáže na jiných oddělením odpovídající jejich 
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specializaci. Tím nejsou myšleny změny pouze v rámci nemocničního zařízení, ale stáže 

v cizině, které mohou být pro sestry velkou zkušeností a pro zdravotnictví velkým 

přínosem. Za důležité považuji motivaci sester k dalšímu vzdělávání. Není správné 

pokud sestry navštěvují kurzy pouze za účelem získání potřebných kreditů k registraci 

v povolání. Motivace v tomto směru by měla plynout z možnosti uplatnění se 

v zaměstnání nebo z navýšení kompetencí. Sestry by sami měly chtít poskytovat co 

možná nejkvalitnější ošetřovatelskou péči, kterou by sami v roly pacienta vyžadovaly. 

Neposlední řadě by to pak měly být pravidelné relaxační techniky a přátelská setkání, 

při kterých sestra může nabrat síly na další pracovní směny. Toto jsou jen některá 

doporučení jak zlepšit vnímání psychického zatížení na pracovišti. Doporučení 

vycházení od samotných sester, které měly možnost je zmínit v dotazníkovém šetření. 

Část anonymních odpovědí je uvedena v příloze C.  

Tato práce nevystihuje v celém rozsahu problematiku psychické pracovní zátěže 

u sester, ale přesto doufám, že se mi podařilo vystihnout alespoň základní rysy této 

oblasti.  

Při zpětném zhodnocení chyb, kterých jsem se v realizaci práce a výzkumného 

šetření dopustila, bych příště stanovila jiný vzorek respondentek. A to z toho důvodu, že 

Meisterův dotazník hodnotí každé pracoviště samostatně a proto ze vzájemného 

porovnání nemůžeme vyvozovat závěry, které z pracovišť je pro sestry psychicky 

náročnější. Dále bych se v dotazníkovém šetření věnovala pouze struktuře Meisterova 

dotazníku a nezařazovala již další položky a to z toho důvodu, že vyhodnocování 

zmíněného dotazníku je už samo o sobě velmi obsáhlé. Neposlední řadě bych změnila 

období distribuce dotazníku, které bylo zvoleno nešťastně, protože v rámci fakultní 

nemocnice je před koncem roku v koloběhu příliš mnoho dotazníků.  

Závěrem mohu říci, že přes veškeré chyby, kterých jsem se dopustila, byly cíle 

bakalářské práce splněny. V budoucnu bych se i nadále chtěla věnovat problematice 

percepce psychické pracovní zátěže u všeobecných sester. Je to z toho důvodu, že se 

možná již brzy stanu jedním z článků zdravotnického týmu. V případě dalšího studia, 

bych chtěla výzkumem v této oblasti navázat na bakalářskou práci a rozšířit si tak 

povědomí o zkoumané problematice. Výsledky vlastního šetření bych chtěla 

prezentovat na konferenci „Cesta k modernímu ošetřovatelství“, která se bude konat na 

akademické půdě 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Ráda bych s výsledky práce 

seznámila sestry, kterým to „tak trochu dlužím“ jako poděkování za jejich účast na 

dotazníkovém šetření. 
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