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Autorka si ve své práci stanovila za cíl identifikovat faktory ovlivňující spokojenost pracovníků na 

zdravotnickém pracovišti a na základě výzkumu pak vytvořit návod, jak by bylo možné tyto faktory 

ovlivnit, a to jak ze strany zaměstnavatele tak zaměstnanců.  Vlastní výzkum byl prováděn na 

pracovištích dermatovenerologie a klinické hematologie Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.  

V první teoretické části se autorka zabývá stručně otázkou spokojenosti pracovníků v kontextu 

zdravotnických zařízení a charakterizuje na základě literárních pramenů některé studie a šetření 

spokojenosti pracovníků. Poměrně obsáhlá část práce je věnována problematice bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci. V následující kapitole charakterizuje další z literatury známé faktory, které 

ovlivňují spokojenost pracovníků, respektive zdravotnických pracovníků v zaměstnání.  Stručně 

popisuje některé osobnostní rysy, které mohou s touto problematikou souviset, zabývá se motivací 

pracovníků a souvislostmi, které ji ovlivňují, velmi stručně zmiňuje také zdravotní stav a zdravý životní 

styl, pocit celkové spokojenosti a pohody. Dále uvádí externí faktory, které ovlivňují spokojenost 

pracovníků, jedná se zejména o pracovní prostředí. Podrobněji se zabývá otázkou adekvátní či 

neadekvátní pracovní zátěže, což je podle mého názoru vzhledem ke zvolené oblasti adekvátní.  

Stručně je zmíněn také syndrom vyhoření. Podrobnější je kapitola o interpersonálních vztazích, která 

se dále zabývá také klimatem na pracovišti a situacemi porušených interpersonálních vztahů, 

zejména lobbingem. Stručně jsou zmíněny další faktory ovlivňující spokojenost: ohodnocení, pracovní 

doba a další. Oceňuji, že kromě peněžního ohodnocení, které je v současné době předmětem velmi 

živých diskusí, autorka zmiňuje také nepeněžní formy odměňování, a to i v tak stručné kapitole, jako 

je tato.  

Ve výzkumné části autorka nejprve charakterizuje pracoviště, na kterých byl výzkum prováděn a 

prezentuje výzkumné hypotézy.  Dále charakterizuje zvolenou metodu sběru dat (dotazníkové 

šetření). Podařilo se jí získat celkem 42 dotazníků, 20 a 22 z jednotlivých výše uvedených pracovišť, a 

to z celkem 80 dotazníků, které byly distribuovány.  Stručně popisuje také statistickou metodu, jejíž 

pomocí provedla srovnání výsledků z jednotlivých pracovišť. Přestože je tato metoda popsána, nejsou 

dále (při srovnání dat) výsledky prezentovány, lze se tedy jen domnívat či věřit autorce, že výsledky 

byly skutečně statisticky významně odlišné. Dále prezentuje charakteristiku výzkumného vzorku, a to 

s ohledem na věk, pohlaví, složení profesí. Formou tabulek a sloupcových grafů jsou prezentovány 

odpovědi na jednotlivé otázky dotazníku týkající se zdravotního stavu, jeho možné souvislosti 

s povoláním, životní spokojenosti, provozu pracoviště a organizace práce, prostředí, vtahů, zátěže a 

způsobu odměňování.  

 



Autorka v první hypotéze předpokládala, že na hematologii pracovníci pociťují větší pracovní 
zátěž než na dermatovenerologii, tato hypotéza se potvrdila. Naopak druhá hypotéza se 
nepotvrdila, tedy výsledky šetření neprokázaly, že na oddělení s vyšší zátěží pracovníků bude 
nižší spokojenost. Toto zjištění je podle mého názoru zajímavé a stálo by za hlubší diskusi. 
Třetí hypotéza předpokládala, že nespokojenost je způsobena povahou práce. Ani tato 
hypotéza se nepotvrdila. Osobně se domnívám, že její potvrzení je mimo možnosti tohoto 
šetření.  Naopak hypotéza čtvrtá, názor, že spokojenost je ovlivněna jinými faktory než je 
povaha práce se podle autorky potvrdila.  
 
V závěru své práce autorka ještě jednou shrnuje výsledky šetření a diskutuje je v souvislosti 
s opatřeními, která by bylo zapotřebí prosadit pro zlepšení spokojenosti pracovníků na 
jednotlivých odděleních. Tato zjištění jsou podle mého názoru velmi užitečná a bylo by 
dobré, kdyby se s nimi seznámily managementy jednotlivých oddělení, a to zejména vedoucí 
ošetřovatelských týmů.  
 
Závěrem: 
Práci považuji za ucelenou, velmi pečlivě zpracovanou relevantně danému tématu, 
vyváženou v teoretické i praktické části. 
 
Hodnocení: Výborně 
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