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ABSTRAKT 

 Diplomová práce na téma: Percepce role zdravotníka a organizační kultury 

zdravotnického pracoviště. 

 

 Diplomová práce se zabývá rolí zdravotníka a organizační kulturou ve zdravotnické 

organizaci. Konkrétně se zaměřuje na percepci těchto dvou fenoménů zdravotními 

sestrami, které pracují na lůžkových odděleních zdravotnického zařízení. 

 V teoretické části jsou vymezeny pojmy organizace, organizační kultura, organizační 

klima a role zdravotní sestry.  Popsány jsou různé pohledy na tyto pojmy s upřesněním, jak 

je k nim přistupováno v této diplomové práci. Zároveň jsou konkrétněji popsány možné 

souvislosti mezi organizační kulturou a managementem organizací, včetně možností jejího 

zkoumání a ovlivňování řídícími intervencemi. Role sestry je popsána v kontextu s oborem 

ošetřovatelství. Zmíněny jsou také nežádoucí vlivy, které mohou ovlivňovat percepci role 

sestry, plnění jejích pracovních činností, a tím případně ovlivňovat dosahování poslání a 

cílů organizace. 

 V empirické části jsou konkrétněji popsány jednotlivé kroky, které předcházely 

realizaci vlastního výzkumnému šetření včetně stanovení hypotéz. Použitou výzkumnou 

metodou bylo dotazníkové šetření. Percepce organizační kultury byla zjišťována pomocí 

šesti oblastí pracovního života dotazníku AWLS, který byl doplněn o nově vytvořené 

otázky na zjišťování percepce role sestry. V této části diplomové práce jsou uvedeny 

rovněž výsledky zjištěné při provedeném výzkumném šetření. Výsledky ukazují, že 

existují souvislosti mezi vnímáním role sestrami a percepcí jejich pracovního života (v 

našem pojetí organizační kultury). 

 

Klíčová slova: organizace, organizační kultura, management, AWLS, role sestry 
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ABSTRACT 

 Diploma thesis on: Perception of health professional role and organizational culture 

of health care facilities. 

 

 This diploma thesis deals with the role of health professionals and the organizational 

culture in health care facilities. It is particularly focused on the perception of these two 

phenomena by nurses, who are working in ward blocks of a health care facility. 

 In the theoretical part there are defined the terms organization, organizational culture, 

organizational climate and the role of nurse. There are described various views of these 

terms together with clarifications, how they are approached in this diploma thesis. More 

detailed are also described possible relations between organizational culture and the 

management of these facilities including the possibilities of its investigation and influence 

by leading interventions. The role of nurse is described in the context of nursing courses. 

There are mentioned also negative impacts, which can influence the perception of the nurse 

role, filling of her duties, her performance and so perhaps have an effect on reaching the 

goals and mission of the organization. 

 In the practical part there are in detail described single steps, which were made 

before the research itself, including creating of hypotheses. For the research method was 

used the questionnaire survey. The perception of the organizational culture was determined 

with the help of six working life areas in the AWLS questionnaire, where some newly 

created questions about nurse role were added. In this part of the diploma thesis there are 

also stated results, which were determined by the research. The results show, that there 

exist relations between the perception of the role by nurses and the perception of their 

working life (in our conception of the organizational culture). 

 

Key words: organization, organizational culture, management, AWLS, role of nurse 
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1. ÚVOD 

 Hlavním posláním zdravotnických organizací je poskytování zdravotní péče jejím 

klientům (pacientům). V současné době je toto poslání úzce spojeno s koncepcemi, které 

mají za cíl kontinuálně zvyšovat kvalitu a bezpečnost zdravotnické péče. Tento přístup se 

tak projevuje rovněž v cílech jednotlivých zdravotnických organizací. Pro manažery těchto 

organizací se tak stává výzvou dosahovat těchto cílů pomocí adekvátních řídících činností. 

 V diplomové práci pohlédneme na dosahování těchto aktuálních výzev a cílů ve 

zdravotnické péči, které mohou být zároveň spojeny s většími nároky kladenými na 

zdravotnické pracovníky, z hlediska možnosti využít v řídících intervencích poznatky o 

percepci role zdravotníka a jejich vnímání nynější organizační kultury. 

 

 V současné době existují spory o tom, zda je možné z pozice managementu a jeho 

řídících intervencí ovlivňovat organizační kulturu v zařízení pro dosahování vytyčených 

cílů. V naší práci se držíme názoru, že toto možné je. Inspirací v našem pojetí jsou nám 

přístupy a zjištění některých autorů, které podrobněji popíšeme v naší teoretické části, a dle 

kterých má vedení možnost tuto kulturu formovat pomocí prostředků řízení, a tím zároveň 

zlepšovat pracovní prostředí pro své zaměstnance. 

 S tímto přístupem souvisí rovněž možnost podporovat z pozice vedení spokojenost a 

duševní zdraví zdravotnických pracovníků. Tyto případné intervence ze strany 

managementu by měly zdravotníkům napomoci vykonávat svou profesi v souladu 

s požadavky, které jsou na jejich pracovní roli kladeny. Zároveň by jim mělo být 

umožněno realizovat svou pracovní činnosti v takové míře, kterou pro kvalitní výkon ve 

své profesi potřebují. 

 

 Cílem naší práce je tedy zaměřit se na percepci různých aspektů role zdravotní sestry 

a pracovního prostředí (organizační kultury) v jednom zvoleném zdravotnickém zařízení a 

tím zmapovat a popsat případné vztahy mezi zvolenými proměnnými. Smyslem je přinést 

poznatky, které případně bude moci vedení organizace využít ve své řídící činnosti
1
. 

 

 Pro dosažení našeho cíle a ověření námi stanovených hypotéz využijeme v našem 

výzkumném šetření jako metodu dotazníkové šetření. 

 

                                                           
1
 Tento výstup vznikl v rámci projektu Specifického vysokoškolského výzkumu FHS UK 2012-265 702. 



  9 
 

2. TEORETICKÁ ČÁST 

 

2.1. Vymezení pojmu organizace 

 Na pojem organizace lze nahlížet jako na konkrétní sociální objekt, tedy na tu 

konkrétní organizaci. Zároveň je však možno k ní přistupovat jako k procesu, kdy je 

vnímána z hlediska sociálního fenoménu organizování. Konkrétní vymezení pojmu se však 

opírá o teoretická východiska a závisí na tom, jak je k jevům v organizaci přistupováno. 

(Šmídová, 2011) 

 

 Teorie, pohledy a názory na organizaci se vyvíjely v průběhu dějin a stále se vyvíjí 

v různých vědních oborech jako filosofie, sociologie, psychologie a podobně. 

 Znalost různých teorií a jejich vývoje napomáhá při zkoumání jevů v organizaci, kdy 

záleží na konkrétním přístupu výzkumníka. 

 Z epistemologického hlediska (vztahu k poznání) poukázali Johnson a Buberley 

(2003 in Havrdová, 2011), že existují rozdíly v názorech, zda je vůbec možné vědeckým 

výzkumem dojít k nějakému objektivnímu poznání jevů v organizaci či nikoli nebo jen z 

části. 

 Tyto rozdíly pak souvisí s pohledem, jakým je na organizaci nahlíženo. Zda se 

zaměřuje více na proces nebo výsledek tohoto procesu (struktury, normy apod.). 

(Havrdová, 2011) 

 V této kapitole nahlédneme na některé teorie a jejich přístup ke zkoumání jevů v 

organizaci. Pro lepší přehlednost využijeme v literatuře často používané rozdělení teorií do 

dvou skupin – na modernistické a postmoderní přístupy
2
. V tomto rozdělení se zaměříme 

na vystihnutí hlavního rozdílu v pojetí organizace mezi oběma skupinami a podstaty 

jednotlivých přístupů. 

 

Modernistické teorie 

 Modernistické teorie organizace se zaměřují na: „poznání jejích jednotlivých 

elementů či součástí a zkoumají se zákonitosti jejich optimálního propojení do celku.“ 

(Havrdová, 2011, s. 21) 

                                                           
2 Konkrétní rozdělení teorií do moderního nebo postmoderního proudu není striktně dané. Hranice mezi nimi 

je tenká a záleží na kritériích, které daný autor při členění vyznává. V naší kapitole využijeme rozdělení, 

které provedly Havrdová (2011) a Šmídová (2011). 
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 V modernistických přístupech různých autorů můžeme sledovat postupný vývoj 

v náhledech na organizaci. 

 Weber a Parsons se na organizaci dívali jako na formální strukturu s danou 

odpovědností a pracovní činností pro každou pracovní pozici, které vedou k dosahování 

cílů. Tento přístup lze vyjádřit také metaforou, ve které je organizace přirovnávána ke 

stroji. Tito autoři ve svých teoriích ještě nezohledňovali neformální aspekty organizace. 

Postupné rozšíření o neformální složky, které se v organizaci nacházejí, provedli ve svých 

přístupech postupně až další autoři. Také jejich teorie můžeme vyjádřit pomocí metafor. 

Řadíme sem rámec organizace připodobněný k organismu, k systému a ke kultuře. 

Organizace jako živý organismus přistupuje k organizaci jako k celku, který se skládá 

z jednotlivých propojených částí. Při porušení některé části trpí celá organizace. Řeší tedy 

již vztah a nutnost souladu mezi celkem a částmi. Teorie, které na organizaci pohlíží 

v pojetí systémů, řeší jejich utváření vzhledem k okolnímu prostředí. Zároveň se zde 

objevuje přístup zohledňující formování také z pohledu sebeutváření. Metafora organizace 

jako kultury přináší zaměření na hodnoty a postoje členů organizace a jejich popis, jak 

nahlíží na dění v organizaci. (Havrdová, 2011) 

 

Postmoderní teorie 

 Postmoderní teorie přišly s novými pohledy na organizaci a snaží se vyhnout 

přílišnému zjednodušení a zobecňování, při kterém by mohl uniknout některý důležitý dílčí 

jev. (Bělohlávek, 1996) 

 Tyto přístupy jsou zatím v neustáleném stavu a dosud se vyvíjejí. Mají však 

společnou podstatu: „vychází z jednání a perspektiv aktérů, nikoli z makrostruktur.“ 

(Šmídová, 2011, s. 47) 

 Reprezentantem těchto přístupů je sociální konstruktivismus nebo interpretativismus. 

Tyto teorie přistupují k organizaci z pohledu jejího neustálého vývoje v procesech sociální 

interakce a komunikace. Na organizační struktury se tak dívají z úhlu jejich členů a chápou 

je spíše jako sociální prostředí. Snaží se porozumět tomu, jak lidé věci kolem sebe 

interpretují. (Šmídová, 2011) 

 

 Modernistické i postmodernistické teorie s sebou přináší mnohé náhledy, jak je 

možno k organizaci přistupovat. 

 V naší práci se budeme zaměřovat na zkoumání jevů ve zdravotnické organizaci. 

V přístupu k této organizaci se budeme inspirovat poznatky z modernistických teorií. 
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Budeme na ní nahlížet jako na systém, který má svou formální strukturu a procesy v něm 

probíhají podle určitých norem a pravidel. To se děje za účelem naplňování cílů (poslání), 

které zdravotnická organizace má. 

 Zároveň se ztotožňujeme s názorem, že v organizaci jsou přítomny také neformální 

prvky, které mohou dosahování cílů ovlivňovat. V této souvislosti se konkrétně zaměříme 

na kulturu v organizaci, která může na formální a neformální prvky v organizaci přinášet 

komplexnější pohledy. 

 

2.2. Organizace a kultura 

 V této kapitole se budeme soustředit na vlastní význam pojmu kultura a na jeho 

vymezení ve vztahu k organizaci. 

 

Význam pojmu kultura 

 Vlastní pojem kultura je z obecného pohledu poměrně široký a zabývá se jím mnoho 

oborů jako psychologie, sociologie, kulturní antropologie a další. Jedná se o způsob 

myšlení, cítění a chování, kterými se každá sociální skupina adaptuje na vnější podmínky. 

Na kulturu lze nahlížet jako na výsledek této adaptace a zároveň jako na její nástroj. 

(Lukášová, 2010) 

 Za základy jednotlivých kultur jsou považovány hodnoty a názory, ke kterým se lidé 

hlásí, a normy, které dodržují. Hodnoty můžeme považovat za abstraktní ideály a vzorce 

životního smyslu. Normy lze naopak chápat jako již konkrétní principy a zásady. Jedná se 

o příkazy a zákazy společenského života, kdy se očekává, že se jimi budou jedinci řídit. 

Liší se mnohdy tím, jak jsou závazné pro lidské jednání. Může se jednat o konvence, zvyky 

až po právní normy. (Mucha, 2004) Na základě sdílení těchto hodnot a norem se vyvíjí 

myšlení, cítění a chování jedince. (Lukášová, 2010) Jedinec si hodnoty a normy osvojuje 

prostřednictvím učení a předává je následně dalším generacím. (Hofstede, 1999; Lukášová, 

Nový et al, 2004) 

 Proces, při kterém jsou přijímány normy a hodnoty je označován jako socializace. 

(Jandourek, 2001). Ve spojení s osvojováním kultury a jejích norem chování, zvyků, 

hodnot a dalších se však lze setkat také s pojmem enkulturace. (Lukášová, Nový et al, 

2004) Tento pojem označuje vědomý i nevědomý proces osvojování kulturních tradic, 

jazyka a dovedností jedincem, při kterém se stává příslušníkem dané kultury. Proces 

enkulturace bývá vnímán jako součást socializace. (Jandourek, 2001) 
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 Lidé jsou během svého života součástí mnoha různých sociálních celků a setkávají se 

tak s mnoha kulturními vzorci, které je určitým způsobem ovlivňují. (Lukášová, 2010) 

 V této souvislosti uvádí Hofstede (1999) několik úrovní (vrstev) tzv. mentálního 

naprogramování. Jedna z těchto vrstev je nám dle autora daná tím, že přijmeme kulturu 

organizace, ve které pracujeme. 

 

Vymezení pojmu organizační kultura 

 Organizační kulturu lze považovat za jeden z druhů kultury, který se od jiných 

kulturních systémů odlišuje svými specifickými znaky. (Lukášová, 2010) V literatuře se 

lze setkat s řadou vymezení jejího obsahu, jednotná definice však dosud schází. Lukášová 

(2010, s. 18) zobecnila pojetí různých autorů a konstatuje, že ji lze chápat jako: „soubor 

základních přesvědčení, hodnot, postojů a norem chování, které jsou sdíleny v rámci 

organizace, a které se projevují v myšlení, cítění a chování členů organizace a artefaktech 

materiální a nemateriální povahy.“ 

 

 Místo pojmu organizační kultura používají někteří autoři ve svých dílech také 

termíny podniková kultura (například Armstrong, 1995; Bedrnová, Nový, 1994, 1998) 

nebo firemní kultura (například Pfeifer, Umlaufová, 1993; Šigut, 2004). Všechna tato 

označení se však týkají kultury, která je v organizaci. 

 

 Z hlediska vědních rámců lze na organizační kulturu nahlížet různě. Záleží na 

konkrétním výzkumníkovi, jaký přístup k organizační kultuře zvolí (obdobně jako u pojmu 

organizace). (Havrdová, 2011) Zde uvedeme dva přístupy, jakými lze k organizační kultuře 

přistupovat – jeden spojovaný s modernistickými organizačními teoriemi a druhý 

s postmoderními organizačními teoriemi. V literatuře jsou označovány také jako základní 

způsoby, kterými lze organizační kulturu vymezit, proto považujeme za nutné je zde také 

uvést. (například Bedrnová, Nový, 1994; Lukášová, 2010; Šmídová, 2011a) 

 

 S tradičnějšími moderními (pozitivistickými) teoriemi se pojí přístup, že organizace 

„MÁ“ kulturu. V tomto pojetí lze kulturu, která se v organizaci vyskytuje, chápat jako 

příčinu, na kterou navazují důsledky. Jsou zjišťovány a hledány možné kauzální vztahy 

mezi různými proměnnými. V tomto pojetí můžeme tedy na organizační kulturu nahlížet 

„jako na proměnnou“. Jevy, které jsou zastoupené proměnnou, jsou předpokládaně stejné 

pro všechny členy vybrané populace (tedy například určitou skupinu pracovníků). 
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(Šmídová, 2011a) Toto pojetí, kdy organizace „má“ kulturu, je v literatuře označováno 

také jako objektivistické (funkcionalistické). (např. Bedrnová, Nový, 1994; Lukášová, 

2010; Šmídová, 2011a) 

 

 Z pohledu postmoderních teorií lze organizační kulturu vyjádřit v pojetí, že 

organizace „JE“ kulturou. Vycházejí z přístupu, v němž je organizační kultura chápána 

jako proces. Zaměřují se na to, jak ji interpretují její členové. (Bedrnová, Nový, 1994; 

Šmídová, 2011a) Šmídová (2011a) ze svého pohledu doplňuje tento přístup o možnost jeho 

označení na „dělat kulturu“. Dle autorky členové organizace její kulturu ve vzájemné 

interakci tvoří (dělají). 

 

 V naší práci budeme ke kultuře zdravotnické organizace přistupovat 

z modernistického (objektivistického) pohledu, tedy že organizační kulturu „má“. 

 V souvislosti s naším pojetím organizační kultury je pravděpodobně jedním 

z nejcitovanějších a nejznámějších přístupů model, jehož tvůrcem je Edgar Schein. Autor 

v něm rozlišuje tři navzájem provázané roviny organizační kultury. Jsou jimi základní 

předpoklady, hodnoty a normy a artefakty. Kultura se projevuje na základě toho, v jaké 

míře jsou jednotlivé úrovně pro vnějšího pozorovatele viditelné. Nejvíce je dle autora 

viditelná a ovlivnitelná rovina artefaktů, o hodnotách a normách se dá toto říci pouze 

částečně. Nejvíce skrytá zůstává úroveň základních předpokladů. Ta zahrnuje zcela 

samozřejmé a nevědomé názory a myšlenky členů kultury. (Schein, 1992 in Lukášová, 

Nový et al., 2004) 

Pro lepší názornost uvádíme obrázek tohoto modelu: 

 

 

        

 

 

        

 

 

Obrázek č. 1 Scheinův model organizační kultury (podle Scheina 1992 upraveno in 

Lukášová, Nový et al., 2004, s. 27) 

 

ARTEFAKTY 

HODNOTY A NORMY 

ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY 
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 Pohledy autora na organizační kulturu se dále rozvíjely. V novějším přístupu Schein 

popisuje kulturu také jako: „dynamický, všudypřítomný fenomén, který podmiňuje naše 

interakce s druhými a je tvarován chováním vedení a řadou dalších struktur, pravidel, 

norem, které vedou a usměrňují naše chování.“ (Schein, 2004, s. 1) 

 

 Přístup a model organizační kultury Edgara Scheina se promítají i do pojetí a 

zpracování dalších autorů. Lukášová (2010) zmiňuje, že za základ pro vytváření 

organizačního kulturního systému jsou považovány prvky kultury, které nejsou zcela 

jednotně vymezeny. Velmi často však autoři ve svých přístupech jako prvky organizační 

kultury zmiňují již Scheinem uváděné základní předpoklady (přesvědčení), hodnoty, 

normy, postoje a artefakty. Uvádíme tedy jejich stručnou charakteristiku z pohledu 

několika autorů: 

 základní přesvědčení – lze stručně vysvětlit jako představy, které jedinci 

v určité organizaci považují za něco tak samozřejmého a pravdivého, že 

fungují automaticky a jsou velmi odolné vůči změně (Pfeifer, Umlaufová, 

1993; Lukášová, 2010), 

 hodnoty – vše, co jedinec nebo skupina považuje za významné, uznávané, 

chtěné a zavazující; projevují se následně v chování člověka, v rozhodování 

jedince i organizace (i když ne vždy zcela jasně); rozlišují, co je zlé, nebo 

dobré, nepřirozené, nebo přirozené, považované za přijatelné a co již nikoli, 

apod.; pro organizační kulturu je klíčové (a zároveň nejobtížnější), aby 

hodnoty organizace a jednotlivce byly pokud možno sladěné (Pfeifer, 

Umlaufová, 1993; Hofstede, 1999; Lukášová 2010), 

 normy chování – jsou nepsaná pravidla, kterými se jedinci ve skupině 

chovají v určitých situacích, protože je takové chování přijímáno 

(Lukášová, 2010), 

 postoje – vznikají na základě hodnocení, zahrnují složku emocionální, 

kognitivní a behaviorální a vztahují se k určitému objektu (události, věci 

apod.) (Bělohlávek, 1996; Nakonečný, 2005), 

 artefakty – za materiální artefakty jsou považovány například produkty 

vytvářené organizací, uspořádání pracovního prostoru, vybavení firmy 

apod.; mezi nemateriální artefakty náleží například zvyky, psaný a mluvený 
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jazyk, rituály, firemní hrdinové apod. (Dědina, Cejthamr, 2005; Lukášová, 

2010). 

 

 Někteří autoři na strukturu organizační kultury nahlížejí částečně jinak než Schein. 

 Příkladem může být model, který vyjadřuje strukturu organizační kultury jako 

cibulový diagram. Jeho autorem je Hofstede (1999). V tomto diagramu autor poukazuje na 

možné rozložení čtyř pojmů, které souhrnně pokrývají projevy kultury. Jedná se o 

symboly, hrdiny, rituály a hodnoty. Zobrazuje je jako slupky cibule podle viditelnosti pro 

vnějšího pozorovatele. Tímto přístupem znázorňuje, že symboly jsou nejvíce na povrchu, 

naopak hodnoty jsou základním projevem. Rituály a hrdinové se nacházejí mezi těmito 

dvěma prvky. Všechny dohromady je pak označuje jako praktiky. 

 

 V souvislosti s organizační kulturou, kterou organizace „má“ se můžeme v 

přístupech autorů setkat s tím, že má tato kultura v organizaci zároveň také svou funkci. 

 Lukášová (2010) zmiňuje, že to, jakou má kultura v rámci organizace funkci závisí 

na dvou hlavních faktorech - obsahu a síle. Na obsah organizační kultury může být 

nahlíženo jako na konkrétní sdílené hodnoty, normy a základní přesvědčení, které jsou 

navenek prezentovány prostřednictvím artefaktů. Síla kultury organizace se popisuje podle 

toho, zda je slabá nebo silná. Toto následně ovlivňuje, do jaké míry jsou prvky v obsahu 

kultury členy daného zařízení sdíleny a projevují se v jejich chování. 

 Silná kultura se zpravidla vyznačuje tím, že jsou prvky sdíleny ve vysoké míře a její 

schopnost ovlivňovat charakter a průběh všech jevů v organizaci je velká. Opakem je 

kultura slabá, která se projevuje nízkým stupněm sdílení společných přesvědčení, norem a 

hodnot v chování jedinců v organizaci. Převládá tak více jejich osobnost a vlastní postoje. 

(Bedrnová, Nový, 1994; Lukášová, 2010). 

 Bedrnová a Nový (1994) ve své publikaci uvádějí a podrobně popisují jednotlivé 

klady a zápory silné kultury v organizaci. Jejich podstatu můžeme vystihnout následovně: 

 Klady umožňují pracovníkům lepší přehlednost a pochopitelnost systému. 

Rozhodnutí a plány se v organizaci lépe přijímají, což je dáno i tím, že zde 

není problematická komunikace. Celkově zde působí týmový duch, který 

funguje jako motivační činitel. Je podporováno sebevědomí zaměstnanců a 

jejich podílení se na plnění cílů organizace a potřebných inovací. 

 Zápory spočívají především v nebezpečí, že systém svým způsobem ustrne 

a včas nezareaguje na vnější signály, které upozorňují na nutnost změny. 
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Přílišné spoléhání se na předchozí úspěchy může vést k tendenci hodně se 

upínat na zavedené a osvědčené hodnoty. Systém tak zůstává uzavřený, bez 

potřebné sebereflexe. 

 Jak zmínění autoři uvádějí, pomoci pochopit tyto polarity může obsahová stránka 

organizační kultury, protože když je přítomen takový hodnotový systém, který podporuje 

tvořivost a zároveň toleruje dílčí neúspěchy, nemusí být negativa silné organizační kultury 

aktuální. 

 Se sílou organizační kultury poukazují někteří autoři také na vliv subkultur, které 

mohou vznikat. Jak uvádí například Lukášová (2010) subkultury se utváří především ve 

větších organizacích, které jsou vnitřně rozděleny na dílčí jednotky. Čím je organizační 

struktura diferencovanější a její jednotlivé části autonomnější, tím spíš se tyto dílčí kultury 

mohou vytvářet. Jandourek (2001, s. 243) vysvětluje pojem subkultura jako: „kulturu 

dílčích skupin, která se více nebo méně odlišuje od převládající, většinové a oficiální 

kultury.“ 

 Každá subkultura má svá specifika a je svým způsobem samostatná. Od celkové 

kultury se může odlišovat například jinou hodnotovou orientací, upřednostňováním svých 

norem a podobně. (Šigut, 2004) Toto samo o sobě nemusí znamenat ohrožení síly celkové 

organizační kultury. Organizační kultura by však měla fungovat jako sjednocující činitel 

dílčích kultur v organizaci. V praxi by to mělo znamenat, že v organizaci existují společné 

hodnoty a normy, které jsou sdíleny a převažují nad rozdíly, případně rozpory jednotlivých 

subkultur. (Bedrnová, Nový, 1994) Toto zmiňuje také Lukášová (2010) a zároveň uvádí, že 

slabá kultura může vést ke střetu subkultur, který může následně poškozovat výkonnost 

organizace. 

 Využít popsané poznatky o případném vzniku subkultur lze z našeho pohledu také 

při zkoumání organizační kultury v nemocničním zařízení. Organizační struktura je v nich 

zpravidla značně členěná. Zjištěné výsledky by mohly být využity k porovnání případných 

rozdílů mezi zvolenými skupinami pracovníků. 

 

2.2.1. Organizační kultura, nebo organizační klima? 

 V souvislosti s organizační kulturou se krátce zastavíme u obdobného pojmu, se 

kterým se můžeme v literatuře setkat a je jím organizační klima. Z pohledu výzkumu může 

vyvstat otázka, zda se zaměřujeme na zjišťování organizační kultury nebo organizačního 

klimatu a jaký je mezi nimi rozdíl nebo naopak podobnost. 
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 Na chápání vztahu mezi pojmem organizačního kultura a organizační klima existují 

různé pohledy. Při výzkumu v organizaci může znalost jejich pojetí konkrétnímu 

výzkumníkovi pomoci vymezit si přístup. Postoje několika autorů k těmto pojmům i jejich 

možného vztahu zde tedy krátce zmíníme. 

 

Přístupy autorů k pojmu organizační klima 

 Nakonečný (2005) za organizační klima považuje prostředí, které pracovníky 

obklopuje a utváří ho řada hmotných i nehmotných (sociálních) činitelů, které na 

zaměstnance působí. 

 Rentsch (1990 in Bělohlávek, 1996) popisuje organizační klima jako postoje, které 

členové organizace zastávají ke  skutečnostem v organizaci. 

 Bedrnová a Nový et al (1998) zmiňují ve spojitosti s organizací klima, které označují 

jako sociální. Pozitivní nebo negativní sociální klima se dle autorů vytváří podle toho, do 

jaké míry existuje soulad mezi existujícími sociálními normami a cíli, které organizace má, 

a zda vyhovují jednotlivým pracovním skupinám i jednotlivcům. Tito autoři spojují 

sociální klima také s běžnými mezilidskými vztahy. Pokud si pracovníci se svými 

spolupracovníky rozumí, je jim v jejich pracovním prostředí dobře. 

 Dle Dědiny a Cejthamra (2005) je klima založeno na tom, jak organizaci vnímají její 

zaměstnanci a tím vypovídá o tom, co si o ní myslí. 

 Podle Chenota (2007) lze na organizační klima nahlížet jako na psychologická 

vnímání pracovního prostředí jednotlivci, která sdílí. Hodnocení organizačního klimatu 

jedinci tak může úzce souviset se skutečností, jak zaměstnanec vnímá své pracovní 

prostředí a je jím ovlivněn. 

 

Pohledy na vztah mezi organizační kulturou a organizačním klimatem 

 Rozdíly a podobnostmi mezi organizační kulturou a organizačním klimatem se ve 

svém článku zabýval Denison (1996). Zaměřil se přitom na porovnání těchto dvou 

fenoménů a jejich výzkumů z podhledu různých publikací. Autor konstatuje, že v literatuře 

je nejčastěji rozdíl mezi kulturou a klimatem uváděn v tom, že klima je to, co členové 

organizace vědomě vnímají, zatímco kultura je v literatuře většinou spojována se 

strukturou organizace a zjišťováním hodnot pracovníků. Hranice mezi vysvětlením těchto 

dvou pojmů je však dle autora tenká. Nespokojil se tedy pouze s tímto rozdělením, které se 

na první pohled může jevit jako jednoznačné. Dle jeho úvah je problematika mnohem 

složitější a dokládá to i zjištěním, které se týká současnějších výzkumů organizační 
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kultury. Všiml si, že tato zkoumání jsou velmi podobná a těžko rozlišitelná od dříve 

popsaných vědních základů a metod, které se zaměřovaly na organizační klima. 

Podrobnější analýzy vedly autora k závěru, že nejvíce odlišností mezi těmito dvěma pojmy 

je na teoretické úrovni. Spíše by měly být vnímány jako rozdíly v interpretaci než ve 

vlastní skutečnosti. Tento přístup napomáhá ke sjednocení těchto dvou pojmů, a tím k lepší 

interpretaci výzkumů. Do zkoumání současných organizačních souvislostí se tak mohou 

začlenit i podstatné prvky obou fenoménů. Jak totiž Denison (1996, s. 646) uvádí: „kultura 

a klima vlastně řeší společnou skutečnost: tvorbu a vliv sociálních souvislostí 

v organizaci.“ 

 Dědina a Cejthamr (2005) uvádějí, že vnímání organizačního klimatu zaměstnanci se 

může dotýkat zároveň toho, jak pracovníci vnímají nastavenou organizační kulturu. 

 Chenot (2007) ve své publikaci zaměřené na organizační klima uvádí poznatek 

jiných výzkumníků, kdy z jejich pohledu můžeme studiem organizačního klimatu 

(pracovního prostředí) dosáhnout změření organizační kultury. 

 

 Na základě zmíněných pohledů autorů na organizační klima a jeho možnému 

propojení s organizační kulturou budeme k organizačnímu klimatu přistupovat jako ke 

vnímání pracovního prostředí (viz například Nakonečný, 2005 a Chenot, 2007). Poznatky, 

jak pracovníci vnímají své pracovní prostředí, budeme považovat za obraz vnímání 

nastavené organizační kultury (opíráme se o zjištění Denisona, 1996 a Chenota, 2007). 

 

2.3. Organizační kultura a management organizací 

Pro potřeby naší práce se v následující kapitole zaměříme na možnosti, jak může 

organizační kultura souviset s managementem organizací a jeho řídícími činnostmi. 

 

 První zmínky o kultuře organizací v souvislosti s organizací (managementem) lze 

nalézt již v literatuře ze šedesátých let 20. století. Zlomem v zájmu o toto téma byl 

především počátek 80. let 20. století. (Lukášová, Nový et al, 2004) 

 

 Management budeme chápat ve shodě s Druckerem (2002) jako proces, kterým se 

pomocí základních principů účinně dosahuje vybraných cílů a má přinést určité výsledky. 

Dle tohoto autora je podstata řízení definována pomocí úkolů, na které se bude zaměřovat. 

V této souvislosti Drucker rozlišuje organizace na podnikové (zaměřené na zisk) a na 

ostatní, jejichž úkolem je naplňování specifických poslání a úkolů, k nimž byly zřízeny. 
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Mezi tato ostatní zařízení řadí autor i nemocnice. Management jakékoli organizace by pak 

měl zajistit, aby organizace plnila svou funkci, ke které byla zřízena. 

 Za jeden z faktorů, který může mít významný vliv na plnění funkcí a dosahování 

vytyčených cílů organizace, považují Bedrnová a Nový (1994) organizační kulturu. Tito 

autoři popisují, že její efekt se projevuje bezprostředně především v následujících řídících 

procesech: 

 koordinace – organizační kultura lze využít jako nástroj (nestrukturální) pro 

uvedení do vzájemného souladu, především prostřednictvím společných 

hodnot, norem a cílů spolupracovníků, 

 integrace – základní kultura organizace obsahuje společné a nadřazené 

hodnoty a normy, které odpovídají cílům organizace, a tím udržuje i udává 

směr například pro případné subkultury vzniklé v organizaci, 

 motivace – dobrá organizační kultura může působit na motivaci pracovníků 

tím, že zvyšuje jejich pracovní spokojenost, a tak lze dosahovat lepších 

výsledků a cílů; toto zmiňují například také Franco, Bennett a Kanfer 

(2002). 

 Souček (2003) vidí vliv organizační kultury ve strategickém řízení firmy. Autor 

uvádí, že správně vytyčené hlavní cíle, priority a aktivity organizace se sjednocují pomocí 

strategie. Ta vyjadřuje vizi, strategické cíle a operace. Strategie by dle autora neměla být 

rigidní, ale pružná, aby zařízení umělo včas reagovat a přizpůsobovat se na vznik nových 

situací. Kultura organizace může tomuto procesu přizpůsobování novým situacím 

napomáhat nebo bránit. Na toto poukazují také Levin a Gottlieb (2009). Kultura podle 

těchto autorů může bránit dosahování strategických cílů v případě, že se k ní nepřistupuje 

systematicky a nejsou dodrženy zásady podporující naplňování strategických cílů. Naopak 

pokud jsou dodrženy správné postupy, může organizační kultura dosahování žádoucích 

výsledků urychlit. 

 Také Keřkovský a Vykypěl (2006) zohledňují při vytyčování nových cílů organizace 

nebo jejich inovaci vliv organizační kultury. Aby se inovacím nebránilo, neměla by být 

současná kultura v organizaci s novými cíli v rozporu. Nesoulad by mohl ohrozit jejich 

zavedení. 

 Organizační kultura je také někdy popisována jako vnitřní bariéra, která může 

ovlivňovat snahy managementu. Například Krymláková et al (2009) v této souvislosti 

uvádí několik možných důvodů: 
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 problém s existujícími a zažitými postupy práce a striktně vymezenými 

rolemi, 

 problém s vysokou skupinovou soudržností, která může zabránit přijímání 

nového jednání, 

 problém s nejasně stanovenými prioritami organizace – především problém 

pro manažery, kteří nevědí, jakým zájmům mají dávat přednost, 

 problém s rozšiřováním eticky relevantních informací – nelibost jejich 

šíření dovnitř podniku. 

 

 Znalost stávající kultury v organizaci může být tedy pro management důležitá. 

(Keřkovský, Vykypěl, 2006) Pochopení této důležitosti a proniknutí do organizační kultury 

v procesu řízení může managementu pomoci při zavádění změn (inovací) v organizaci. 

(Čajko-Eibichtová, Havrdová, 2010) Na toto poukazují i Pfeifer a Umlaufová (1993), kteří 

uvádějí, že před začátkem zavádění a implementace změny do stávající kultury je potřebné 

se orientovat v současném stavu kultury, jaká je v zařízení. Jak zmiňuje Armstrong (1995), 

je v této souvislosti možné zaměřit se například na zkoumání preferovaných hodnot, stylu 

řízení nebo i dalších aspektů organizační kultury a pohled pracovníků na tyto jednotlivé 

oblasti. 

 

 Potřebu propojení řídících činností s organizační kulturou vidíme v současné době 

jako významné téma také pro řízení zdravotnických organizací, kde jsou aktuálním 

tématem koncepce, které vedou ke zvyšování kvality a bezpečnosti zdravotnické péče 

(plány ministerstva zdravotnictví, národní či mezinárodní akreditace apod.). (Veber, s.d.; 

Pešek, Pavlíková, 2005; Marx, 2010; Čajko-Eibichtová, Havrdová, 2010) Tyto přístupy 

s sebou zpravidla přinášejí potřebu různých inovací ve zdravotnické organizaci. 

 Lukášová, Nový et al (2004) poukazují v souvislosti se zaváděním a řízením kvality 

na potřebu jejího propojení s organizační kulturou. Především s jejími hodnotami. Tím, že 

vedení vyhlásí zaměření se na kvalitu a jasně definuje své priority a cíle, vytyčuje důležité 

hodnoty organizace. Nerespektování kultury organizace by mohlo zavádění inovací 

spojených s kvalitou ohrozit. Její implementace by nemusela být efektivní a mohla by se 

stát pouze záležitostí formálního dodržování předpisů. Podle těchto autorů hraje v tomto 

procesu velkou roli podpora a motivování pracovníků k dodržování stanovených postupů a 

metod práce. To následně vede k tomu, že se členové organizace začnou chovat podle 
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stanovených postupů. Pokud vidí i kladné výsledky plynoucí ze zavedeného procesu 

kvality, jejich podpora a způsoby chování mohou dostat i neformální podobu. Lukášová a 

Nový ve své publikaci (2004, s. 134) spojují orientaci organizace na kvalitu také 

s potřebou angažovanosti pracovníků a jejich zájmem o zapojení do těchto změn, protože 

jak uvádějí: „představují pro kulturu podporující kvalitu naprosto klíčové charakteristiky. 

Znakem angažované a participativní kultury je přitom především skutečnost, že pracovníci 

organizace se chovají: 

 aktivně, iniciativně a angažovaně ve prospěch cílů organizace, 

 samostatně a odpovědně (přijímají individuální odpovědnost za svou práci 

a její výsledky, samostatně plní úkoly a řeší problémy), 

 vůči organizaci loajálně.“ 

 Postoj, že bez organizační kultury nelze úspěšně zajišťovat program kontinuálního 

zvyšování kvality zastávají například také Škrlovi (2003). 

 

 Přístupy autorů, které jsme zde uvedli, nám ukazují, že lze vidět souvislosti mezi 

organizační kulturou a procesy řízení organizace. S těmito pohledy vyvstává otázka, zda 

existuje možnost ovlivňovat a formovat organizační kulturu z pozice vedení tak, aby se 

přizpůsobila novým situacím. 

 

2.3.1. Vliv managementu na organizační kulturu  

 Utváření i udržování optimální organizační kultury považují někteří autoři za 

důležitý manažerský úkol. Také teorie, které přistupují k organizační kultuře jako 

k proměnné, kterou organizace „má“, vidí možnost jejího ovlivnění manažerskými 

postupy. (Lukášová, 2010; Havrdová, 2011) 

 Schein (2004) uvádí, že základy organizační kultury pokládají lídři, kteří vnáší do 

skupiny své vlastní hodnoty a předpoklady. Pokud jsou tyto předpoklady přijaty za 

samozřejmé, vznikne kultura. Ta je předávána následně dalším generacím a vedení se stává 

její součástí. Jamile je však nutné čelit těžkostem nebo obnovit zavedené základní 

předpoklady, přichází vedení při řešení nových okolností opět na řadu. V tu chvíli by měli 

být manažeři schopni z této kultury „vystoupit“ a začít s novým vývojovým procesem 

kultury. Cílem tohoto procesu by pak měla být pomoc skupině adaptovat se na nové 

podmínky. Schein míní, že je pro lídry výzvou umět vnímat limity své vlastní kultury a 

přizpůsobovat ji novým okolnostem. 
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 Uvádí se však také potřeba, aby management organizace vždy zvážil, které okolnosti 

jsou již pro zásah do nastavené kultury nezbytné a pro běh zařízení prospěšné. Jako příklad 

zde uvádíme přehled možných potřeb a okolností pro změny od Pfeifera a Umlaufové 

(1993, s. 64): 

 „Nesoulad mezi vžitou kulturou firmy a strategicky potřebnou kulturou 

firmy.“ 

 „Překonání charakteru vžité kultury firmy změnami. V ekonomickém, 

sociálním nebo technickém okolí firmy.“ 

 „Přechod firmy z jedné vývojové etapy do další.“ 

 „Řádová změna velikosti firmy.“ 

 „Generační výměna ve firmě – jak ve vedení, tak v první linii.“ 

 „Závažná změna v předmětu podnikání.“ 

 „Změna postavení firmy na trhu.“ 

 „Převzetí nebo fúze firmy.“ 

 

 Vlastní realizace změny a formování organizační kultury není z pohledu autorů pro 

manažery lehkým úkolem. Autoři ve svých publikacích uvádějí různé přístupy, jak nejlépe 

přistoupit k implementaci této změny v organizaci. Zároveň poukazují na možnost využít 

k utváření organizační kultury různých prostředků řízení. 

 Existují však také spory o tom, zda lze kulturu organizace utvářet přímo z pozice 

managementu. Na tuto nejistotu poukazují některé empirické výzkumy, které se na 

organizační kulturu zaměřovaly. Jako příklad lze uvést zjištění Campbellové (2004), která 

provedla zkoumání organizační kultury na jedné z amerických univerzit. Jednalo se o 

longitudinální studii, kdy byla provedena dvě měření s odstupem šesti let. Z výsledků 

vyplynulo, že organizační hodnoty pracovníků zůstaly po šesti letech stabilní i přesto, že se 

během této doby změnil vrcholový management, který se snažil o změnu organizační 

kultury. Také v oblasti zdravotnictví se objevují pochybnosti o možnostech změn a 

formování organizační kultury vedením organizací. Čajko-Eibichtová a Havrdová (2010) 

ve svém příspěvku popisují výsledky několika studií, které se na toto zavádění změn 

zaměřovaly. Autorky uvádějí, že z výsledků vyplývá nemožnost dosahovat změn pouze 

zanesením preferovaných hodnot do strategického plánu. Nové hodnoty nejsou v takovém 

případě přijaty vedoucími pracovníky na dalších úrovních. Důsledkem je nepřijetí těchto 

hodnot ani na úrovni řadových pracovníků. Ve svém příspěvku však uvádějí také zjištění 
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Barrata, který ze svých výzkumů vyvodil, že prvky organizační kultury jsou naučené a 

management je může ovlivňovat, řídit a měnit. K tomuto přístupu se přiklání rovněž 

Armstrong (1995). Ten uvádí, že podnikovou kulturu lze řídit, i když obtížně. 

 

 V naší práci se přikláníme k názoru, že i když není formování organizační kultury 

lehkým úkolem, má vedení organizace možnost ji ovlivňovat. Využít k tomuto účelu může 

různé prostředky řízení. 

 Uvádíme zde některé přístupy autorů, jak lze změnu do stávající kultury organizace 

implementovat včetně náhledu na vybrané prostředky řízení, které je možno využít. 

 

Možnosti implementace změn 

 Lukášová (2010) uvádí například využívání modelu Kurta Lewina, který popisuje 

změnu ve třech základních fázích. Nazývá je rozmrazení, změna a zmrazení. V první fázi 

se tento přístup zaměřuje na vytvoření podmínek pro zavedení změny. Především na 

potřebu vyvolat pocit, že inovace je již opravdu potřebná. Po této části přichází na řadu 

samotné zavádění změny, kdy je nutno zvolit vhodnou formu. Výsledkem by mělo být 

pochopení členů organizace, co se po nich žádá, a přijetí nových pohledů na situace a 

způsobu myšlení. Nakonec nastává fáze, kdy se organizace sžívá s novým stavem, poměry 

se uklidňují a pracovníci začínají používat nové postupy, které se projevují i v jejich 

chování. V poslední fázi hraje velkou úlohu vyjádření ocenění členům organizace od 

managementu. Autorka uvádí také přístup A. Browna, který propojuje jednotlivé fáze K. 

Lewina s rituály a s kognitivním stavem účastníků změny. 

 Pfeifer a Umlaufová (1993) přistupují k možnosti zavedení změny jako k procesu, 

který člení na pět fází. Zdůrazňují, že na každou je potřeba vyčlenit především dostatek 

času a žádnou nelze vynechat. Vyjma již zmíněného rozmrazování, zmiňují etapy, ve 

kterých je potřeba tříbit postoje, dále pak ovlivňovat cíleně vžitou kulturu, slaďovat co 

nejvíce prvků a sledovat, jak se zavedený stav rozvíjí. Dle těchto autorů i po úspěšném 

zavedení změny, není z pohledu řízení tento stav definitivní a o kulturu organizace je 

potřebné se stále zajímat, pečovat o ni a provádět případně další obměny. 

 Šigut (2004) a Lukášová (2010) upozorňují na nutnost trpělivosti a neuspěchání 

zavádění změn z důvodu jejich účelnosti a přijetí členy organizace. 

 Také zavádění příliš mnoha novinek najednou se nemusí vyplatit a může přijetí změn 

zmařit. (Armstrong, 1995) 
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Vybrané prostředky řízení k utváření organizační kultury 

 Prostředků, které lze k celému procesu zavádění inovace využívat, je v literatuře 

uváděno hodně. Jedná se například o personální činnosti (Pfeifer, Umlaufová, 1993; 

Armstrong, 1995; Lukášová, 2010), reorganizaci (Armstrong, 1995), změny organizační 

struktury a rozvoje určitých oblastí (Pfeifer, Umlaufová, 1993) a další. 

 Jednotlivé prostředky v procesech řízení jsou provázané a navzájem se při utváření a 

změnách v organizační kultuře doplňují. 

 Pro potřeby naší práce nahlédneme na možnost využití některých prostředků 

spojených s personální činností. V souvislosti s organizační kulturou mezi ně řadí autoři 

například: 

1) Výběr vhodných pracovníků 

Bělohlávek (1994) uvádí, že organizace si hledají a vybírají takové pracovníky, 

kteří svým myšlením, vystupováním a jednáním mohou nejlépe zapadnout do 

organizační kultury. Lukášová (2010) v této souvislosti poukazuje na riziko 

nežádoucích narušení fungujících týmů vlivem nevhodného výběru nového 

zaměstnance, které nepřispívá k vytváření žádoucí organizační kultury. Tento 

pohled je zajímavý i z pohledu zdravotnického zařízení, protože, jak bude 

patrné v dalších kapitolách, jednotlivé zdravotnické profese tvoří tým, ve 

kterém je nezbytná náležitá spolupráce jedinců ve prospěch cílů organizace. 

2) Adaptace nového pracovníka 

Lukášová a Nový et al. (2004) pohlíží na adaptaci pracovníka (přijímání role) 

z pohledu jeho sžívání se s kulturou pracoviště. Dle autorů se jedná o postupné 

učení se tomu, co se od jedince v rámci jeho pracovního procesu očekává, co je 

ještě povoleno a co je nepřijatelné. Jedinec se tak postupně seznamuje 

s  hodnotami, normami i vzorci chování a začíná se v nich orientovat (o 

přijímání kultury obecně jsme se již zmiňovali také v jedné z předchozích 

kapitol a v organizaci je to tedy podobné). Způsob, jakým je adaptační proces 

prováděn, závisí na každém zařízení a jeho řízení. Tento proces je cílený 

(například pomocí školení, koučování, mentorů apod.), ale může být také 

založený na předávání zkušeností osobním přístupem. Koubek (2003) zmiňuje, 

že při zapracovávání jedince by měla být snaha o plynulý a účinný průběh. 

Nový pracovník by se tak měl brzy zařadit do pracovního kolektivu a procesu. 
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3) Rozvoj pracovníků 

Rozvoj a vzdělávání pracovníků může napomoci přizpůsobit pracovní činnost 

zaměstnance tak, aby byla v souladu s cíli organizace (kulturou). Zároveň může 

zvyšovat zájem o práci, a tím snižovat nežádoucí fluktuaci pracovníků. 

(Koubek, 2003) Lukášová (2010) považuje rozvoj pracovníků za jeden 

z nástrojů budování organizační kultury. V souvislosti s rozvojem pracovníků 

zároveň poukazuje na obecná doporučení, aby se při analýzách vzdělávacích 

potřeb zohledňovaly současné nedostatky ve výkonnosti a respektovaly se 

budoucí potřeby organizace. 

Někteří autoři v souvislosti s rozvojem zaměstnanců a utvářením organizační 

kultury využívají pojem učící se organizace, nebo skupinového učení. Jedná se 

o společný, řízený, kontinuální proces v organizaci, který může napomáhat 

formování organizační kultury pro dosahování jejích cílů. (například Bedrnová, 

Nový et al, 1998; Schein, 2004) 

4) Motivování pracovníků odměňováním 

Pro motivaci pracovníků lze v řídící činnosti využít mnohé podněty. Tyto 

podněty mohou být pro vedení nástrojem k úspěšnému dosahování cílů 

organizace. (Nakonečný, 2005) Vlastní téma motivování v souvislosti s řízením 

a možností jeho využití je oblastí, kterou se zabývají mnohé publikace. Zde 

nastíníme jeden z řady možných motivačních podnětů, které lze využít při 

formování kultury organice a je často zmiňován i v oblasti zdravotnictví. Jedná 

se o oblast odměňování. Lukášová (2010) uvádí, že odměny stimulují 

pracovníky k podávání požadovaného výkonu, mohou vytvářet příjemné 

pracovní prostředí, a snížit tak odchod zaměstnanců z organizace. Dále 

zmiňuje, že mnozí autoři považují právě odměňování za jednu z klíčových 

personálních činností pro budování organizační kultury a žádoucího chování 

pracovníků. Gladkij et al (2003) poukazují na možnost negativních dopadů 

neadekvátně nastaveného systému odměn. Pocit nespravedlnosti může v tomto 

případě u pracovníků vyvolat snížení pracovního úsilí. 

Motivační nástroje, které management organizace může využívat, lze rozdělit 

na hmotné (peněžní odměny, dary apod.) a nehmotné (uznání, ocenění, kladné 

hodnocení, poděkování apod.). (Škrlovi, 2003) 
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 Za jeden z důležitých faktorů pro účelné využívání prostředků k formování 

požadované organizační kultury považují mnozí autoři správné a účelné využívání 

komunikace v celém tomto procesu. 

 Například Drucker (2002) upozorňuje, že vedení by mělo lidem umožnit, aby využili 

své dovednosti a znalosti, kterými disponují a využili je pro plnění cílů. Cestu, která by 

k tomuto směřovala, vidí ve vybudování základů komunikace a individuální odpovědnosti. 

Lidé by se podle tohoto autora měli vést (nikoli „řídit“) k úspěšnému plnění poslání 

organizace činnostmi směřujícími k inovacím a rozvoji zaměstnanců. Na komunikaci pak 

nenahlíží jako na prostředek řízení, ale jeho způsob. 

 Souček (2003) také v oblasti řízení zdůrazňuje významnost komunikace s pracovníky 

a zároveň zmiňuje důležitost jejich dostatečné informovanosti o cílech a úkolech 

organizace. 

 Petříková et al (2007) považují komunikaci za podmínku rozvoje a úspěchu každé 

organizace. Jako nezbytnou ji vidí při motivování pracovníků, které ovlivňuje efektivnost 

vykonávané činnosti. Zároveň také uvádí, že úroveň interní komunikace v zařízení má vliv 

na úroveň organizační kultury. 

 

 V této kapitole jsme uvedli některé názory různých autorů, jaké má vedení 

organizace možnosti působit na organizační kulturu. Před případnými intervencemi do 

stávající kultury bývá v literatuře zmiňována vhodnost zmapovat si stávající stav 

organizační kultury. (Šigut, 2004) Pro tyto účely jsou využívány výzkumné metody. 

 

2.3.2. Metody zkoumání kultury v organizaci 

 Pro zmapování stávající kultury jsou používány různé výzkumné techniky. Lukášová 

a Nový et al (2004) poukazují na to, že zkoumání zaměřená na organizační kulturu a jejich 

vyhodnocení nejsou zcela snadnou záležitostí. Zmiňují, že musí být dodrženy veškeré 

náležitosti vědeckého výzkumu se snahou o zachování objektivity a pokud možno také 

nezaujatosti. Pro zajištění získání validních dat mohou manažeři s výhodou využívat 

externí odborníky. Tito autoři dále upozorňují, že před vlastním začátkem diagnostikování 

je nezbytné, aby byla jasně zvolena oblast organizační kultury, která bude v danou chvíli 

zkoumána a analyzována. Dalším krokem je výběr vhodné výzkumné metody, konkrétní 

oblasti bádání a přesné definování zkoumaného souboru. 
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 Také Hofstede (1999) a Šigut (2004) uvádějí, že pro správné zmapování organizační 

kultury je nezbytné zajistit, aby získaná data byla dostačující a validní. Pro vlastní sběr dat 

odkazují na možnost využít techniku kvalitativní, kvantitativní nebo jejich kombinaci. 

 Při rozhodování nad metodou, která bude v konkrétní situaci použita, by měl 

výzkumník zvážit, jak bude na organizační kulturu nahlížet. 

 

Volba metody podle přístupu výzkumníka 

 První pohled, kterým může výzkumník na organizační kulturu nahlížet, je spojován 

s tradičnějšími pozitivistickými (modernistickými) pojetími. Jak jsme již uváděli, v tomto 

přístupu organizace kulturu „má“. Kultura, která se v organizaci vyskytuje, je v tomto 

pojetí chápána jako příčina, na níž navazují důsledky. Takto jsou zjišťovány a hledány 

možné kauzální vztahy mezi různými proměnnými. O jevech, které jsou zastoupené 

proměnnou, se předpokládá, že jsou stejné pro všechny členy vybrané populace (například 

určitou skupinu pracovníků). Výzkum dle tohoto přístupu je často realizován pomocí 

kvantitativních metod, jindy ale také s využitím analytických metod. (Šmídová, 2011a) 

 Druhý přístup se pojí s postmoderními pojetími. Jen ve zkratce připomínáme, že 

v nich „je“ organizace kulturou. Na organizační kulturu je v něm nahlíženo jako na proces. 

Zaměřuje se na to, jak je interpretována členy organizace. Tento postoj se pojí více 

s kvalitativními metodami výzkumu (zaměřenými „na případy“). (Šmídová, 2011a) 

 Hofstede (1999) v souvislosti s využíváním výzkumných metod pro diagnostiku 

organizační kultury upozorňuje, že při použití kvantitativních metod může dojít 

k přehlédnutí její podstaty, avšak u kvalitativní metody autor zmiňuje, že není zcela zřejmá 

její spolehlivost. V této souvislosti hovoří o výhodách kombinace těchto dvou postupů, kdy 

se využije to nejlepší od obou. 

 V naší práci zaměřené na zdravotnickou organizaci jsme zvolili právě první zmíněný 

přístup. Budeme sledovat a porovnávat vztahy mezi proměnnými v kultuře zdravotnické 

organizace a zároveň percepci role zdravotnických pracovníků (tedy členů dané kultury). 

 

 Šigut (2004) zmiňuje, že v souvislosti s analýzou organizací se postupem času vyvíjí 

a rozšiřují i nástroje zkoumání, které se k tomuto účelu využívají. Některé z nich zaměřené 

na kvantitativní zajišťování dat zde uvádíme. 
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Příklady nástrojů měření 

 Scott et al (2003) se zabývali hledáním a porovnáváním kvantitativních nástrojů pro 

měření organizační kultury. Ve svém článku autoři uvádějí analýzu třinácti dotazníků, 

které lze využít pro zkoumání organizační kultury ve zdravotnickém zařízení. Jako příklad 

zde uvádíme dva tyto nástroje. 

 Dotazník OCAI od Camerona a Quinna (Organizational Culture 

Asseessment Instrument) je založen na modelu soupeřících hodnot. 

Popsané základní hodnoty jsou obsahově protikladné (soupeřící). Výsledky 

umožňují určit dominantní směr, typ, sílu a shodnost kultury zkoumané 

organizace. Dle autorů jsou klíčové dimenze využití tohoto dotazníku 

organizační klima, styl vedení propojení systémů a stanovení prioritních 

cílů organizace. Lukášová (2010) vidí možnost využití tohoto dotazníku 

pro analýzy, které se zaměřují na strategické stránky organizační kultury. 

 Dotazník organizační kultury, který vyvinul Hofstede et al 1990 zkoumá tři 

oblasti hodnot (potřeba bezpečí, význam práce a potřeba úřadu) a šest 

okolností (například proces versus výsledek, otevřený versus uzavřený 

systém apod.) Dle Scotta et al (2003) má tento výzkumný nástroj velký 

potenciál pro použití ve zdravotnické péči. 

Autoři zjistili u všech třinácti užívaných dotazníků jistá omezení. U některých v rozsahu, u 

jiných ve snadnosti použití nebo vědecké vlastnosti. Dospěli tedy k závěrům, že nástroj pro 

měření by měl být vybrán podle toho, na co konkrétně se chce výzkumník zaměřit a 

k čemu plánuje zjištěné výsledky využít. 

 

 V naší práci se chceme věnovat tomu, jak kulturu vnímá pracovník organizace. 

Z tohoto důvodu nás zaujala metoda, kterou vytvořili Leiter a Maslach (1999, s. 473). Tito 

autoři se právě zaměřili na vnímání kultury organizace zaměstnancem, nikoli pouze na její 

strohý popis. Poukazují na vliv percepce organizační kultury na vývoj syndromu vyhoření. 

Ve svém výzkumu sledují šest oblastí pracovního života (vytíženost, kontrolu, odměny, 

vztahy, spravedlnost a hodnoty). Syndrom vyhoření podle autorů vzniká: „chronickým 

nesouladem mezi jedincem a jeho pracovním prostředím, tedy některými nebo všemi těmito 

oblastmi.“ O syndromu vyhoření a jeho možném vlivu na roli zdravotní sestry se zmíníme 

také v jedné z dalších kapitol. 

 Pro možnost sledování těchto šesti oblastí vytvořili Leiter a Maslach dotazník AWLS 

(Areas of Worklife Survey). Zjištění, která se výzkumem v organizaci získají, mohou být 
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pro vedení organizace důležitá, protože je lze využít k případnému předcházení nebo 

nápravě negativních důsledků vzniklých nesouladem mezi pracovníky a organizací 

v některé oblasti pracovního prostředí. (Leiter, Maslach, 1999; Havrdová et al, 2010; 

Štegmannová, Šafr, Havrdová, 2011) 

 Jak však Leiter a Maslach (1999, s. 486) uvádějí: “Opatření nespočívají ve vytvoření 

perfektního pracovního prostředí. Tedy perfektní organizace, která všem svým členům splní 

všechny jejich požadavky. Cílem by měla být podpora přetrvávajícího procesu, ve kterém 

organizace a zaměstnanci rozvíjí akceptovatelnou rovnováhu v šesti oblastech pracovního 

života.“ Dále autoři upozorňují na důležitost společných hodnot jedince a organizace, 

dostatečnou komunikaci a posilování vztahů mezi zaměstnanci. 

 K tomu Havrdová et al (2010, s. 236) dodávají, že: „Autory zdůrazněný subtilní 

rozdíl v pojetí významu vztahu mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci jako indikátoru 

kultury organizace a jejího dopadu na spokojenost a duševní zdraví zaměstnanců, má 

závažné důsledky pro možnosti řídících intervencí.“ 

 V naší práci tedy využijeme tento výzkumný prostředek pro zkoumání vnímání 

organizační kultury, kterou pro nás bude představovat uvedených šest oblastí pracovního 

života. Konkrétněji se o něm zmíníme ještě v empirické části. 

 Jak jsme uvedli výše, budeme zároveň s percepcí organizační kultury sledovat 

percepci role zdravotnických pracovníků (tedy členů dané kultury). 

 Abychom mohli sledovat a porovnávat vztahy mezi proměnnými v kultuře 

zdravotnické organizace a proměnnými zaměřenými na percepci role zdravotnických 

pracovníků, doplníme dotazník AWLS o nově vytvořené položky. Tyto položky se budou 

konkrétně zaměřovat na zkoumání percepce jedné zdravotnické profese - zdravotní sestry. 

Charakteristikou této role se zabývají naše další kapitoly. 

 

2.4. Zdravotní sestra a její role 

 V této kapitole se zaměříme na význam pojmu role pracovníka a na jeho vymezení 

ve vztahu k roli zdravotní sestry
3
. 

 

Role pracovníka 

 Vlastní pojem role ze sociálně psychologického hlediska vyjadřuje základní 

charakteristiky člověka jako sociální bytosti. S touto rolí se následně pojí předpoklad 

                                                           
3
 Jsme si vědomi, že označení zdravotní sestra již není vzhledem k současné platné legislativě zcela přesné. 

V naší práci ho používáme především ze zvykových důvodů pro lepší orientaci čtenářů. 
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určitého způsobu chování, který se od jedince očekává v konkrétní situaci. (Nakonečný, 

2005) 

 Bělohlávek (1996) uvádí, že role je tvořena na základě vztahu dvou stran, kdy 

existuje její definovatel a její nositel. Definovatel role očekává určitý způsob chování. 

Nositel tato očekávání buď splňuje, nebo nesplňuje. Nakonečný (2005) v této souvislosti 

dodává, že během života zastává člověk řadu rolí. Jednou z nich je role, která je od jedince 

očekávána v oblasti jeho pracovního života, tedy role pracovníka. 

 Dle Bedrnové a Nového et al (1998) má role pracovníka objektivní a subjektivní 

charakter. Objektivní charakter vidí autoři jako normu chování, které je očekáváno od 

příslušné pracovní pozice. Subjektivní charakter spojují s představami, které mají o plnění 

role jednotlivé subjekty. Mezi tyto subjekty řadí: 

 nositele role (mají vlastní představy o pracovní roli), 

 spolupracovníky, 

 řídící pracovníky, 

 veřejnost (klienty). 

 Nakonečný (2005) rozděluje požadavky na zastávanou pracovní roli na formální 

(dané například pracovními předpisy) a neformální (vznikající spontánně v rámci interakcí 

s druhými jedinci). 

 V naší práci budeme k roli pracovníka přistupovat z „objektivního pohledu“, dle 

uvedeného přístupu. Role zdravotní sestry je tedy v našem pojetí dána normami 

(požadavky), které jsou od této pracovní pozice očekávány. Zároveň ji považujeme za 

proměnnou (tento přístup k roli pracovníka – zdravotní sestry zvolila například také 

Mitchell, 1994). V této souvislosti budeme zkoumat subjektivní pohled jednotlivých sester 

na dané aspekty jejich pracovní role. 

 

Role zdravotní sestry 

 Požadavky na pracovní roli zdravotní sestry prošly během historie značným 

vývojem, který zde stručně uvádíme pro lepší představu o dnešní roli zdravotní sestry.  

 V době středověkých hospitálů byly tyto požadavky zaměřeny na charitativní 

činnost, která se opírala o náboženský základ. (Bártlová, 2005) K profesionalizaci 

sesterského poslání došlo na konci 19. století. V průběhu 20. století prošly požadavky na 

profesi zdravotní sestry velkou proměnnou. Z původních pomocnic lékaře se profese 

zdravotní sestry stala vysoce kvalifikovaným povoláním. (Kutnohorská, 2010) 
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 Na konci 20. století a začátku 21. století došlo k dalším podstatným změnám, mezi 

které náleží především stanovení kompetencí v ošetřovatelství a požadavky na kontinuální 

zvyšování kvality péče. (Kutnohorská, 2010) Někteří autoři spojují tyto současné změny 

s větším rozvojem oblastí, do kterých zdravotnictví zasahuje a jsou do něho zapojeny i 

zdravotní sestry. Tento rozvoj označují jako medicinizaci (případně medicinalizaci). 

(například Chromý, 1990; Bártlová, 2005) 

 V této souvislosti Čtvrtlíková (2000) uvádí, že moderní ošetřovatelství přináší sestře 

další profesionální funkce, které s sebou přináší i další dílčí role. 

 Označení a dělení těchto dílčích rolí není v podání jednotlivých autorů jednotné. Zde 

uvádíme příklady čtyř těchto dělení rolí (pravděpodobně nejznámější je první z nich - od 

Kozierové, Erbové a Olivieriové): 

 

1) Kozierová, Erbová a Olivieriová (1995, s. 28) ve své publikaci detailně popisují a 

dělí role sestry na devět částí. V jejich podání se jedná o role: „ošetřovatelky, 

komunikátorky, učitelky, poradkyně, pacientovy obhájkyně, nositelky změn, 

vedoucí, manažerky a výzkumnice“. Autorky zmiňují, že jednotlivé role se mohou 

navzájem prolínat a doplňovat. Role ošetřovatelky zahrnuje veškeré ošetřovatelské 

činnosti, které podporují stav pacienta včetně laskavosti. Role komunikátorky 

vyžaduje komunikační dovednosti, které ulehčují ošetřovatelské činnosti a zároveň 

týmovou spolupráci. Role učitelky se zaměřuje na přípravu pacienta po jeho 

propuštění vzhledem k ošetřovatelské činnosti v době další rekonvalescence. V roli 

poradkyně napomáhá pacientovi například podporou citovou a psychologickou. 

Role pacientovy obhájkyně znamená ochranu práv pacienta a vykonávání činnosti 

v jeho nejlepším zájmu. Do role nositelky změn lze zahrnout různé změny, které 

mohou ovlivnit ošetřovatelské činnosti. V roli vedoucí mohou sestry uplatňovat 

inovační nápady k dosahování vytyčených cílů v různých oblastech sesterské péče. 

V roli manažerky pověřuje ošetřovatelskými úkony jiné sestry. Role vedoucí a 

manažerky tedy autorky rozdělují a nepohlížení na ně stejně. Role výzkumnice se 

pojí s výzkumy v oblasti ošetřovatelských povinností a autorky ji spojují s dalším 

vzděláváním sester. 

 

2) Bártlová (2005, s. 136) vystihuje jednotlivé dílčí role sestry na základě činností, 

které podle ní tvoří základ role sestry. Tyto dílčí role rozděluje do mnoha různých 

oblastí: „ošetřovatelsko-pečovatelskou, expresivní, výchovnou, instrumentální 
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(technickou), poradenskou, podporující výchovu ke zdraví, organizační, 

administrativní atd.“ 

 

3) Marečková a Jarošová (2005 in Ivanová, 2006, s. 186) rozdělují roli sestry na čtyři 

hlavní oblasti: „autonomní, kooperativní, výzkumnou a rozvojovou a kooperační“: 

 část autonomní – zahrnuje odborné zdravotnické činnosti, které obsahují 

zajišťování lidských potřeb pacienta, tvorbu plánů ošetřovatelské péče, 

vedení denních záznamů, poskytování edukace pacientům v rozmezí 

ošetřovatelské kompetence a další, 

 část kooperativní – zahrnuje aktivity, které vedou ke spolupráci 

v pracovním týmu, s rodinou a podobně, 

 část výzkumnou a rozvojovou – zahrnuje využívání nových poznatků 

v oboru, včetně zapojování se do tvorby nových standardů a podobně, 

 část koordinační a řídící – zahrnuje činnosti kontrolní i řídící v rámci svých 

kompetencí. 

 

4) Vytejčková et al (2011) dělí role sestry podle základních činností do dvou hlavních 

oblastí. První oblastí jsou výkony, které jsou spojeny s diagnostikou a terapií. 

Druhá oblast je zaměřena na práce administrativní (vedení ošetřovatelské 

dokumentace, vyplňování žádanek a podobně). 

 

 Někteří autoři v souvislosti s rolí sestry uvádějí, že pracovní role sestry má také své 

vzory chování. (například Jarošová, 2000; Bártlová, 2005). Jsou jimi: 

 funkční specificita (kompetence pro výkon povolání), 

 emocionální neutralita (kontrola emocí), 

 univerzalismus (uplatňování role pro všechny nemocné) 

 kolektivní orientaci (upřednostňování především zájmů druhých – 

pacientů). 

 

 Všechna výše uvedená dílčí pojetí rolí sestry mají jeden společný faktor. Jsou 

utvářeny a formovány v kontextu s požadavky profesního oboru zdravotních sester. Tímto 

oborem je ošetřovatelství. Také v naší práci se pro vymezení pracovních rolí sestry budeme 

inspirovat požadavky, které jsou spojeny s tímto oborem. 
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2.4.1. Vymezení role zdravotní sestry v kontextu s ošetřovatelstvím 

 V této kapitole vymezíme pojetí role sestry na základě definice, cílů, metod a 

realizátorů ošetřovatelství, které zde popíšeme. 

 

Definice ošetřovatelství 

 Ošetřovatelství je samostatný vědní obor, který má své významné místo v péči o 

zdraví člověka. Na rozvoj tohoto vědního oboru se zaměřují i mezinárodní organizace a 

Ministerstvo zdravotnictví České republiky. Prostřednictvím koncepcí kladou tyto 

organizace důraz na samostatnější práci ošetřovatelského personálu. Zdůrazňují také 

nezbytnost pracovat podle zásad ošetřovatelského procesu, včetně řádně vedené 

zdravotnické dokumentace. (Vytejčková et al, 2011) 

 Ošetřovatelství má tedy v této souvislosti svou charakteristiku, kterou například prof. 

Vladimír Pacovský definuje následovně: „Ošetřovatelství je integrovanou vědní 

disciplínou, jejímž hlavním posláním je vhodnými metodami systematicky a všestranně 

uspokojovat individuální potřeby člověka vzniklé nemocí a pomáhat těm, kteří sami o sebe 

nemohou, neumějí nebo nechtějí pečovat.“ (in Vytejčková et al, 2011, s. 13) 

 Někteří autoři popisují zároveň také charakteristické rysy ošetřovatelství. Pochylá 

(2005, s. 9) je vymezuje jako: 

 poskytování aktivní ošetřovatelské péče, 

 poskytování individualizované péče prostřednictvím ošetřovatelského 

procesu, 

 poskytování péče na základě vědeckých poznatků podložených výzkumem, 

 holistický přístup k nemocnému, 

 preventivní charakter péče, 

 poskytování péče ošetřovatelským týmem složeným z různě kvalifikovaných 

pracovníků. 

 

Cíle současného ošetřovatelství 

 Jako vědní obor má ošetřovatelství své dané cíle, kterých je potřeba dosahovat. 

Hlavním cílem je udržovat zdraví člověka a v případě onemocnění uspokojovat jeho 

potřeby. Mělo by se tak dít systematicky a všestranně pomocí ošetřovatelské péče. 

(Jarošová, 2000) Tyto cíle jsou zohledněny také legislativně. Ve Vyhlášce č. 55/2011 Sb., 

o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, § 2 je za 



  34 
 

ošetřovatelskou péči považován: „Soubor odborných činností zaměřených na udržení, 

podporu a navrácení zdraví a uspokojování biologických, psychických a sociálních potřeb 

změněných nebo vzniklých v souvislosti s poruchou zdravotního stavu jednotlivců nebo 

skupin nebo v souvislosti s těhotenstvím a porodem, rozvoj, zachování nebo navrácení 

soběstačnosti.“ Zohledněna je také péče o nevyléčitelně nemocné a umírající osoby. 

Zmíněná vyhláška zároveň podrobněji vymezuje rozdělení této péče na základní (stav 

pacienta umožňuje běžné aktivity denního života), specializovanou (běžné aktivity denního 

života jsou výrazně omezeny, je reálné riziko narušení základních životních funkcí) a 

vysoce specializovanou (u pacienta dochází k selhání životních funkcí nebo toto selhání 

bezprostředně hrozí). 

 Dalším neopomenutelným cílem současného ošetřovatelství spojeným s cílem 

hlavním je poskytovat zároveň péči kvalitní. Definici kvalitní péče, určují ošetřovatelské 

standardy. Tyto standardy jsou ve své podstatě normy kvality, kterými se profese řídí. Díky 

nim je kvalita péče kontrolovatelná (v rámci ošetřovatelských auditů). (Jarošová, 2000; 

Pochylá, 2005) Tyto standardy jsou dány legislativními normami prostřednictvím 

Ministerstva zdravotnictví ČR. V již zmíněné Vyhlášce č. 55/2011 Sb., § 2 je standard 

definován jako: „Písemně zpracovaný postup při poskytování zdravotní péče nebo 

související s poskytováním zdravotní péče, který odpovídá současným dostupným 

poznatkům vědy, zveřejněný ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví…“ Na základě těchto 

standardů si zdravotnické zařízení vytváří své vlastní lokální ošetřovatelské standardy 

(například pro výkon profese, ošetřovatelské péče, vzdělávání a další). (Jarošová, 2000; 

Pochylá, 2005) 

 Za další dokument, který úzce souvisí s cílem dodržování kvality péče, je považován 

také etický kodex sester. Na jeho důležitost pro profesi sestry poukazují například 

Kozierová, Erbová a Olivierová (1995), Haškovcová (2002) nebo Jankovský (2003). Česká 

asociace sester přijala Etický kodex Mezinárodní rady sester (ICN). Jeho revize proběhla 

v roce 2000 a je platný od 29. 3. 2003. Aby byl dostupný všem zájemcům, uvádí ho 

asociace na svých internetových stránkách. „Etický kodex sester připravený ICN má čtyři 

hlavní články, které vymezují normy etického chování.“ (Česká asociace sester, 2008, s. 1) 

Mezi tyto čtyři oblasti se řadí postavení sestry vzhledem ke spoluobčanovi, ošetřovatelské 

praxi, profesi a spolupracovníkům. Udávají tedy etické požadavky pro roli sestry. Na úvod 

je v etickém kodexu definováno, jaké mají sestry povinnosti a důležitost dodržování 

základních etických pravidel pro jejich činnost. Principy, které jsou v etickém kodexu 

uvedeny, by měly být přeneseny jak do praxe, tak do chování sester. Pro ulehčení zavedení 
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těchto principů do péče slouží v kodexu přehledné tabulky, které vystihují pro jednotlivé 

články odpovědnost vedoucích pracovníků, pracovníků pro výuku a České asociace sester. 

(Česká asociace sester, 2008) 

 Zde uvádíme citaci vybraných bodů tohoto kodexu, které využijeme v naší práci pro 

ucelení pohledu na roli sestry a vymezení její role. Citace je ze zdroje České asociace 

sester (2008, s. 1, 2): 

1. Sestry a spoluobčan 

 Sestra spoluzodpovídá za péči poskytovanou občanům, kteří ji potřebují. 

 Při poskytování ošetřovatelské péče sestra vytváří prostředí, v němž jsou 

respektována lidská práva, hodnoty, zvyky a duchovní přesvědčení 

jednotlivce, rodiny a komunity. 

 Sestra dodržuje povinnost mlčenlivosti, chrání důvěrné informace pacienta. 

Tyto informace sděluje dalším lidem pouze na základě souhlasu pacienta a 

lékaře. 

2. Sestry a jejich ošetřovatelská praxe 

 Sestra nese osobní odpovědnost za ošetřovatelské činnosti a za udržování 

své kvalifikace na potřebné výši průběžným celoživotním studiem. Sestra je 

povinna realizovat co možná nejvyšší úroveň poskytované péče. 

 Sestra pečlivě posuzuje svou kvalifikaci a své schopnosti při přijímání 

určité povinnosti, a stejně tak posuzuje kvalifikaci a schopnost osob, které 

pověřuje plněním určité povinnosti. 

 Sestra za všech okolností dodržuje pravidla slušného chování, vytváří 

profesionální image a prestižní postavení sester ve společnosti, což přispívá 

k budování dobré pověsti profese a zvyšuje důvěru občanů. 

3. Sestry a profese 

 Sestra hraje rozhodující roli při určování, vytváření a realizaci norem 

ošetřovatelské praxe, řízení, výzkumu a vzdělávání. 

4. Sestry a jejich spolupracovníci 

 Sestra úzce spolupracuje se všemi spolupracovníky oboru ošetřovatelství a 

dalších oborů. 

 

 Některé požadavky, které uvádí tento etický kodex, upravují také právní předpisy. 

Příkladem může být zmíněná povinná mlčenlivost (Zákon č. 372/2011 Sb.) nebo další 



  36 
 

vzdělávání sester (Vyhláška č. 423/2004 Sb., v platném znění). (aktualizováno Ivanová, 

2006) 

 

Metoda pro dosahování cílů ošetřovatelství 

 Metoda, která je různými autory uváděna pro dosahování cílů v ošetřovatelství, je 

nazývána ošetřovatelský proces. (například Jarošová, 2000; Kozierová, Erbová a 

Olivieriová, 1995; Pochylá, 2005) Ošetřovatelský proces je vymezen také legislativou. Již 

citovaná Vyhláška č. 55/2011 Sb., § 2 ho vymezuje jako: „Zhodnocení stavu 

individuálních potřeb pacienta nebo skupiny osob a stanovení ošetřovatelských problémů, 

plánování a realizace ošetřovatelské péče, vyhodnocování účinnosti ošetřovatelské péče a 

zaznamenávání do zdravotnické dokumentace.“ 

 Kozierová, Erbová a Olivieriová (1995) uvádí, že ošetřovatelský proces není 

náhodný a jeho jasně dané části jsou prováděny na základě zkušeností a znalostí sestry. 

Autorky vymezují jeho účel. Tím je zjistit individuální pacientův stav, určit možné 

problémy, stanovit plán pro uspokojování potřeb a další. Pohlíží na tento proces, jako na 

cyklický. Jednotlivé kroky tohoto postupu na sebe navazují, v jednu dobu ale může 

probíhat i více jeho částí. Ve své publikaci podrobněji jednotlivé etapy popisují. Zde 

uvádíme náhled na tyto fáze: 

 posouzení (získávání údajů a informací o pacientovi), 

 diagnostika (rozbor údajů a vytvoření ošetřovatelské diagnózy), 

 plánování (vytyčení priorit a cílů, vytvoření plánu péče), 

 realizace (plnění vytvořeného plánu), 

 vyhodnocení (vyhodnocení splnění cílů, možnost přehodnocení). 

 Dokumentace, kterou je v rámci tohoto procesu nutno vést, je označována jako 

ošetřovatelská. Ta je nedílnou součástí zdravotnické dokumentace každého pacienta. Na 

toto poukazuje například Jarošová (2000) a jako ošetřovatelskou dokumentaci uvádí plán 

ošetřovatelské péče a ošetřovatelský záznam. Plán ošetřovatelské péče obsahuje cíle a 

plánované postupy, jeho součástí je ošetřovatelská anamnéza a ošetřovatelská diagnóza. 

Záznam ošetřovatelské péče obsahuje zápisy o vývoji stavu pacienta. 

 

Realizátoři cílů ošetřovatelství – zdravotní sestry 

 Dosahování cílů ošetřovatelství, prostřednictvím ošetřovatelských metod, zajišťují 

zdravotničtí pracovníci, kteří k tomuto výkonu získali způsobilost. Pro námi zvolenou 
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skupinu zdravotníků, tedy sestry (nelékařské pracovníky) je tato způsobilost vymezena 

Zákonem 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, ve znění pozdějších předpisů. 

 Po získání požadované způsobilosti vykonává sestra odborné činnosti, jejichž rozsah 

je daný rovněž Vyhláškou č. 55/2011 Sb. Konkrétně jsou vymezeny v § 3 a § 4. Tato 

vyhláška dále rozděluje činnosti zdravotních (všeobecných) sester také podle jejich 

možných specializací. Požadavky, které jsou společné pro všechny specializované 

zdravotní sestry (pracující například v ambulantních odděleních, na lůžkových odděleních, 

v perioperační péči a dalších) uvádí § 54 této vyhlášky. Zároveň vyhláška specifikuje 

konkrétní činnosti v rámci jednotlivých specializací. Zde stručně vymezujeme pouze 

rozdíly (specifikace) u specializací zdravotních sester, které následně využijeme při 

definici zkoumaného souboru. 

 sestra pro intenzívní péči (§ 55) – vykonává specializované činnosti 

ošetřovatelské péče u pacienta, u kterého selhávají životní funkce 

 sestra pro perioperační péči (§ 56) – vykonává specializované činnosti při 

péči o pacienty před, v průběhu a bezprostředně po operačním výkonu 

 sestra pro péči v interních oborech (§ 60) – vykonává specializované 

činnosti u pacientů s onemocněním vnitřních orgánů 

 sestra pro péči v chirurgických oborech (§ 61) – vykonává specializované 

činnosti u pacientů s onemocněním vyžadujícím chirurgickou léčbu 

Tato rozdělení zdravotních sester podle specializací jsou zohledněna také v legislativě, 

která upravuje specializační vzdělávání sester - Nařízení vlády č. 31/2010 Sb., o oborech 

specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se 

specializovanou způsobilostí. 

 Šamánková et al (2011) v souvislosti s činností sester u hospitalizovaných pacientů 

uvádí, že z pohledu uspokojování potřeb u hospitalizovaného pacienta se jednotky 

intenzívní péče odlišují od ostatní sesterské praxe. Jako hlavní specifičnost vyzdvihují to, 

že část pacientů má ovlivněné nebo změněné vědomí. Z toho plyne, že si své potřeby zcela 

neuvědomují a nemohou je ani projevit (umýt se, najíst i další). Oproti ošetřování na 

standardních odděleních se, dle Šamánkové et al, na jednotkách intenzívní péče většina 

potřeb pacienta předvídá a je za nemocného plně zástupná. 
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 Definované činnosti vykonávají zdravotní sestry zpravidla v kontaktu s druhými 

lidmi. V této souvislosti někteří autoři zmiňují, že pro realizaci ošetřovatelských cílů 

zdravotnickými pracovníky jsou neodmyslitelné také interpersonální vztahy. (například 

Bláha, Staňková et al, 2004; Bartošíková, 2006) Zde uvádíme příklady dvou z těchto 

vztahů, které jsou spojeny s činností zdravotních sester: 

1) Vztah sestra – pracovní tým 

Bláha a Staňková et al (2004) uvádějí, že u zdravotnických profesí je velmi 

významná práce v týmu. Podle těchto autorů jsou jednotliví členové na práci 

druhých závislí a jejich činnosti na sebe navzájem navazují a doplňují se. 

Důležitou roli zde představuje důvěra a nenarušování vztahů zbytečnými a 

dlouhotrvajícími konflikty, které by mohly výkonost týmu a kvalitu jeho práce 

ohrozit. Dobrou práci pracovní skupiny i jednotlivých pracovníků může 

ovlivňovat míra sebevědomí a komunikace. Nízké sebevědomí, psychická 

nedůvěra a absence sdělování důležitých informací mohou ovlivňovat výsledky 

práce i mezilidské vztahy na pracovišti. Křivohlavý a Pečenková (2004) vidí 

jako možnost předcházení konfliktů v neustálé podpoře týmové spolupráce. 

Bártlová (2005) a Bartošíková (2006) poukazují na potřebu podporovat 

adekvátní vztahy mezi sestrami navzájem, sestrami a lékaři a zároveň také mezi 

podřízenými a nadřízenými. 

2) Vztah sestra – pacient 

Bártlová (2005) zmiňuje, že se sestra v rámci své práce setkává s lidmi, kteří se 

nachází v roli pacienta, což pro ně není zpravidla jednoduché. V případě 

hospitalizace pacienta je podle autorky sestra člověkem, který je pro pacienta 

tím, kdo mu pomůže, pokud něco potřebuje. Tímto mu napomáhá přizpůsobit se 

jeho roli a zdravotní situaci, v níž se v danou chvíli nachází. Vytváří tak 

pacientovi vhodné prostředí pro jeho léčbu. Šamánková et al (2011) v této 

souvislosti zmiňuje, že sestra svým přívětivým a chápavým přístupem, 

odpovědným jednáním a aktivním vnímáním může poskytovat pacientovi 

maximální možnou péči v uspokojování jeho potřeb. 

Mnozí autoři poukazují v tomto vztahu také na důležitost komunikace. Bláha a 

Staňková et al (2004) zmiňují, že navazování kontaktu s pacientem i 

komunikaci s ním může ovlivňovat stav pacienta, způsob, jakým k pacientské 

roli dotyčný přistupuje (jaký je typ člověka) a podobně. Podle toho je následně 

dobré volit i cestu k němu. Křivohlavý a Pečenková (2004) vidí komunikaci 
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jako možnou cestu ke zklidnění pacienta. Také Beran (1997) a Válková (1999) 

považují komunikaci za podstatný prostředek při navazování kontaktu 

s pacientem. Význam vidí ve verbální (prostřednictvím řeči) i neverbální 

komunikaci (vyjádřenou prostřednictvím chování pracovníka). Dále poukazují 

v komunikaci s pacientem na potřebu empatie (vcítění se do druhého člověka) a 

naslouchání pacientovi. Dle Berana (1997, s. 20) znamená toto naslouchání 

pacientovi: „aktivní vnímání.“ Haškovcová (2002) také poukazuje na důležitost 

komunikačních dovedností v ošetřovatelské péči. Autorka dělí tuto komunikaci 

na běžnou (spojenou se vstřícným chováním) a výjimečnou (spojenou se 

zdravotním stavem a léčbou pacienta). 

V těchto souvislostech pohlížíme zároveň na komunikaci jako na 

neopomenutelnou součást již zmiňovaného ošetřovatelského procesu. 

 

Vlastní vymezení role zdravotní sestry 

 V naší práci využijeme poznatky z jednotlivých popsaných částí ošetřovatelství pro 

vymezení role sestry. Roli sestry tak vymezujeme ze tří aspektů: 

1) Zajišťování potřeb pacienta a přístup k němu – v této části se budeme inspirovat 

ošetřovatelským procesem. Především jeho fází realizace, která se již zaměřuje na 

konkrétní realizaci cílů ošetřovatelské péče. V našem pojetí přistupujeme k této fázi 

jako k té, kde je sestra v přímém kontaktu (vztahu) s pacientem. 

2) Činnosti související s poskytovanou péčí – tato část bude zaměřena na činnosti, 

které s výkonem profese přímo souvisí a jsou také dány cíli ošetřovatelství. K těmto 

činnostem přistupujeme jako k těm, které k práci sestry neodmyslitelně náleží a 

ovlivňují ji. Neřadíme je však mezi činnosti, kde je nezbytný přímý kontakt 

s pacientem. 

3) Zapojení se do změn – tato část je zaměřena na zájem sester o zapojení se do změn, 

které mohou kontinuálně zlepšovat kvalitu péče v zařízení. V našem pojetí se zde 

opíráme o cíl ošetřovatelství spojený s poskytováním kvalitní péče a komunikaci 

mezi podřízeným a nadřízeným. Zároveň ho spojujeme s angažovaností 

pracovníků, o které jsme se již zmiňovali v jedné z předchozích kapitol zaměřené 

na organizační kulturu. 

 Tato vymezení role zdravotní sestry využijeme při operacionalizaci zkoumaných 

jevů a zároveň při tvorbě nových položek do dotazníkového šetření, které nám umožní 

sledovat percepci jejich role. Konkrétněji se o nich zmíníme ještě v empirické části. 
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 Rozdělení sester podle specializací (oborů), které jsme zde uvedli, pro nás budou 

inspirací v definování a členění zkoumaného souboru. Konkrétněji se o definici našeho 

souboru zmíníme také v empirické části. 

 S rolí sestry spojují někteří autoři nežádoucí faktory, jako například stres, syndrom 

vyhoření nebo pracovní nespokojenost, které mohou souviset s jejím naplňováním a 

percepcí. Z tohoto důvodu zde tyto faktory v souvislosti s rolí sestry krátce zmíníme. 

 

2.4.2. Role zdravotní sestry v kontextu s nežádoucími faktory 

 V této kapitole uvedeme vybrané nežádoucí faktory, které se mohou vyskytovat ve 

spojení s rolí sestry a, dle zjištění některých autorů, mohou ovlivňovat pracovní činnosti. 

Zároveň existují názory, že je vhodné jejich případný vznik a vliv respektovat také v 

řídících intervencích. Jsou jimi pracovní stres, syndrom vyhoření a pracovní nespokojenost 

sester. 

 

Stres, syndrom vyhoření a role sestry 

 Kebza a Šolcová (1998) uvádějí zdravotní sestry (vzhledem k emoční náročnosti 

jejich profese) na předních místech žebříčku ohrožení syndromem vyhoření. K syndromu 

vyhoření vede dle těchto autorů řada příčin. Jedním z významných faktorů, který ovlivňuje 

jeho vznik, může být dlouhotrvající a neřešený pracovní stres. Také Jankovský (2003) vidí 

možnost vzniku syndromu vyhoření v přemíře negativního stresu a zatížení, kterou je ve 

spojitosti se svou pracovní profesí schopen pracovník unést. Tato situace je tak 

doprovázena vyčerpáním v oblasti fyzické, psychické a emocionální. 

 Garrosa et al (2011) provedli průřezovou studii, která ukázala, že k syndromu 

vyhoření může nadměrný negativní stres skutečně vést a poukázali, že tento stav může vést 

k ovlivnění angažovanosti pracovníka vzhledem k jeho činnosti a působit na celkovou 

pohodu na pracovišti. Burtson a Stichler (2010) také zjistili, že stres a syndrom vyhoření 

ovlivňují sesterskou péči negativním způsobem. Bártlová (2005) zmiňuje, že se při těchto 

stavech vytrácí schopnost zdravotní sestry vcítit se do pocitů klienta, aktivně naslouchat 

jeho problémům a požadavkům včetně vůle pomáhat a radovat se ze své práce. 

 Vznik stresu a s ním spojeného syndromu vyhoření spojují někteří autoři s 

pracovním prostředím. Kromě Leitera a Maslach, které jsme již zmiňovali v jedné 

z předchozích kapitol, jsou to i další autoři. Například Kebza a Šolcová (1998) a 

Křivohlavý (2003) řadí mezi faktory, které v určitých případech mohou negativním 

způsobem působit na pracovníka, také pracovní prostředí (sociální i fyzické) včetně 
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velkého množství práce, která dotyčného přetěžuje. Také Bártlová (2005) zmiňuje, že 

faktory vedoucí k syndromu vyhoření můžeme rozdělit na individuální a sociální, kdy mezi 

sociální faktory řadí pracovní a organizační faktory. O`Mahony (2011) dospěla výzkumem 

k obdobnému závěru, kdy nalezla těsnost ve vztahu mezi syndromem vyhoření a 

pracovním prostředím sester. Zároveň zaznamenala, že sestry, které vnímaly vztahy 

s lékaři jako kolegiální, byly méně emocionálně vyčerpané a odosobněné. 

 

Nespokojenost a role sestry 

 Bártlová (2005) zmiňuje, že na pracovní spokojenost sester může mít vliv vnímání 

role sestry. V této souvislosti uvádí, že u sester může docházet k vnitřnímu konfliktu rolí. 

Velký zdroj těchto vnitřních konfliktů vidí ve vyžadování dodržování přesných norem, 

které sestra musí plnit v různých situacích, jejím vlastním pohledem na důležitost 

jednotlivých pracovních rolí a jejich možností realizovat je v praxi. 

 Na pracovní spokojenosti zdravotních sester z pohledu mnoha již proběhlých 

výzkumů se zaměřili Lu, While a Barriball (2005). Autoři uvádějí, že se u sester v různých 

zemích zvyšují přesuny a odchody z práce, které si zaslouží pozornost. Zjistili, že na tuto 

fluktuaci mezi sestrami má významný dopad jejich pracovní spokojenost, kterou ovlivňují 

faktory organizační, profesionální i osobní. Zároveň analýzou různých zdrojů dospěli 

k závěru, že aktuální modely pracovní spokojenosti je třeba upravit, protože vynechávají 

některé důležité prediktory pracovní spokojenosti, jako je vnímání role. Bez odstranění 

tohoto nedostatku nemohou být, dle autorů, rozvinuty efektivní manažerské kroky 

k úspěšné intervenci. 

 Výzkum Ulricha et al (2007) naznačil možnou cestu ke snížení rizika odchodu sester 

a sociálních pracovníků ze zaměstnání. Východiskem by mohla být podpora etického 

klimatu na pracovišti. Výsledky totiž poukázaly na skutečnost, že respekt a ocenění práce 

ovlivňuje přijetí cílů, které organizace má a zároveň záměr odejít nebo zůstat v zaměstnání. 

Gunnarsdóttir et al (2009) dospěli ve svém výzkumu k obdobnému závěru, že zlepšení a 

udržení vztahů sester s vedoucími sestrami a lékaři může vést ke zlepšení pracovní 

spokojenosti a tím jejich setrvání v práci. 

 Fluktuací zdravotních sester se zabývali také Leiter a Maslach (2009), kdy výsledky 

jejich výzkumu ukázaly, že úmysl pracovníka odejít z profese je spojený s faktory 

týkajícími se míry souladu mezi ním a oblastmi pracovního života. Z  výsledků vyplývají 

autorům doporučení pro vedoucí pracovníky sester. Jednak by se mělo udržovat takové 

zatížení sester, které jsou schopny zvládnout, protože vyčerpané sestry mají více sklony 
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k cynismu (v této souvislosti upozorňujeme ještě na výsledky Leitera, Harvie a Frizzell 

(1998), kteří zjistili, že cynismus snižuje spokojenost pacientů se zdravotnickým 

personálem). Dále podporovat vnímání pracovníků, že jejich pracovní prostředí je k nim 

spravedlivé a povzbuzovat vnímání organizačních hodnot. Zároveň se zaměřit se na kvalitu 

kolegiálních vztahů, které také mohou ovlivňovat záměry odejít. 

 Také Havrdová et al (2010, s. 235-236) uvádí, že: „Sektor zdravotních a sociálních 

služeb se v současné době potýká s celou řadou obtíží spojených se stoupajícími nároky na 

pracovníky, aniž by byly vždy doprovázeny adekvátní podporou ze strany organizací.“ K 

této skutečnosti se pak následně přidávají další problémy, jako je pracovní nespokojenost, 

případně odchod pracovníků ze zaměstnání a celkově i z profese. Dle autorky je zapotřebí, 

aby vedení organizací sledovalo možné varovné signály ve svých organizacích a zaměřilo 

se také na předcházení těmto nežádoucím situací. Jedná se o oblasti, které: „jsou 

zahrnovány pod pojem kultura organizace.“ 

 

 V souvislosti s výše uvedenými poznatky autorů se přikláníme k názorům, že stres a 

syndrom vyhoření mohou negativním způsobem ovlivňovat roli sestry. Zároveň vidíme 

možnou souvislost mezi pracovní spokojeností a vnímáním pracovní role. V naší práci 

nebudeme sledovat přímo syndrom vyhoření u sester ani jejich spokojenost. Zaměříme se 

však na některé oblasti, které s těmito faktory mohou souviset. Zároveň mohou z našeho 

pohledu managementu ukázat, na které oblasti je potřeba se při řídících činnostech zaměřit 

a podporovat je tak, aby bylo dosahováno cílů organizace. 

 Konkrétně se na percepci role zdravotní sestry zaměříme i z pohledu, který může mít 

na spokojenost vliv. Budeme sledovat, zda jsou přítomny rozdíly mezi vnímáním 

důležitosti role sestry a možností její realizace v praxi (inspirujeme se pohledem Bártlové, 

2005). Zároveň se zaměříme na míru zájmu pracovníků angažovat se na zlepšování kvality 

práce, která může být dle zjištění Garossy et al (2011) snížena syndromem vyhoření. 

Percepci vnímání role sestry zároveň propojíme také s vnímáním oblastí pracovního života 

pomocí dotazníku AWLS, který jsme již přiblížili v souvislosti s měřením organizační 

kultury v jedné z předchozích kapitol. 
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3. EMPIRICKÁ ČÁST 

 

3.1. Cíl výzkumného šetření 

 V empirické části diplomové práce se zaměříme na vyhodnocení výsledků a 

poznatků z provedeného výzkumného šetření. 

 Stanovili jsme si za cíl zjistit, jak zdravotničtí pracovníci zvoleného zdravotnického 

zařízení vnímají svou pracovní roli a kulturu organizace reprezentovanou pracovním 

prostředím. 

 Konkrétně jsme se zaměřili na jednu skupinu zdravotnických pracovníků. Jednalo se 

o zdravotní sestry, které pracují na lůžkových odděleních intenzívní péče a standardních 

lůžkových odděleních. 

  

3.2. Operacionalizace zkoumaných jevů 

 Ve výzkumném šetření jsme se zaměřili na oblasti vnímání role zdravotní sestry a 

vnímání kultury organizace reprezentovanou pracovním prostředím. 

 Před vlastním zkoumáním jsme si tyto dvě oblasti operacionalizovali dle poznatků 

z teoretické části a definovali jsme si, že se zaměříme na práci sester, jejichž činnost je 

vykonávána na lůžkových odděleních zvoleného zdravotnického zařízení (nemocnice). 

 

1) Role zdravotní sestry 

 Na roli zdravotní sestry jsme pohlédli z několika aspektů. Byly to zajišťování potřeb 

pacienta a přístup k němu při vykonávání profese, činnosti související s poskytovanou péčí 

a zájem na zapojování se do změn ovlivňující kvalitu péče. 

 

Zajišťování potřeb pacienta a přístup k němu jsme vymezili následovně: 

 Potřeby jsme rozdělili na tři základní skupiny – fyziologické, psychické a 

duchovní. 

 Přístup k pacientovi jsme specifikovali mírou empatie a komunikačními 

dovednostmi (vyslechnutí, laskavost, zklidnění). 

 

Činnosti související s poskytovanou péčí jsme vymezili: 

 Prací s plánem ošetřovatelské péče a ošetřovatelskými standardy. 

 Dodržováním povinné mlčenlivosti. 
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 Celoživotním vzděláváním v oboru. 

 

Do zájmu o zapojení se do změn ovlivňujících kvalitu péče jsme zahrnuli: 

 Vlastní zájem o zapojení se do změn. 

 Komunikace s nadřízeným pracovníkem. 

 

2) Kultura organizace 

 Kulturu organizace pro nás představuje pracovní prostředí, které jsme si 

operacionalizovali jako šest oblastí pracovního života, podle Leitera a Maslachové, 

zkoumané dotazníkem AWLS (Areas of Worklife Survey). Dotazník se zaměřuje na vztah 

mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem v oblastech definovaných jako vytíženost, 

kontrola, odměny, vztahy, spravedlnost a hodnoty. (Leiter, Maslach, 1999) 

 K této operacionalizaci nás vedlo pojetí autorů, kteří se nezaměřují přímo na 

objektivní popis kultury v dané organizaci, ale na její vnímání zaměstnancem. Pomocí 

tohoto nástroje lze zkoumat, jak organizační kultura působí na pracovníka a získané 

poznatky využít k včasnému odhalení míst, které by mohly vést k syndromu vyhoření a 

ztrátě angažovanosti na pracovní roli. (Havrdová et al, 2010) 

 Vnímání jednotlivých oblastí pracovního prostředí pro nás tedy představuje obraz 

vnímání organizační kultury. 

 

3.3. Hypotézy výzkumného šetření 

 Ve výzkumném šetření nás zajímá, jak zdravotní sestry zvoleného zdravotnického 

zařízení vnímají svou roli a své pracovní prostředí. 

 Klademe si za cíl ověřit stanovené pracovní hypotézy, které vycházejí ze dvou 

obecných hypotéz: 

1) Existují rozdíly mezi vnímáním důležitosti role sestry a tím, jak tuto roli umožňuje 

praxe realizovat. 

2) Jednotlivé oblasti pracovního života mohou ovlivňovat roli sestry. 

 

 Stanovili jsme si šest pracovních hypotéz: 

1) Větší rozdíly mezi vnímáním důležitosti role sestry a možností realizace v praxi 

jsou v oblasti uspokojování potřeb a přístupu k pacientovi. 

2) Vnímání důležitosti celoživotního vzdělávání pro roli sestry roste s mírou 

dosaženého vzdělání. 
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3) Vnímání důležitosti práce podle ošetřovatelských standardů klesá s délkou praxe. 

4) Čím vyšší je vnímání oblasti vytíženosti u sester, tím menší je vnímání oblasti 

kontroly. 

5) Čím vyšší je vnímání oblasti hodnot, tím větší je zájem pracovníka o zapojování se 

do změn týkajících se práce. 

6)  Čím lepší je vnímání oblasti vztahů, tím lepší je hodnocení možnosti realizovat roli 

sestry v praxi. 

 

3.4. Výzkumná metoda 

 Pro výzkumné šetření jsme zvolili kvantitativní metodu výzkumu. Sběr informací 

probíhal pomocí dotazníkové metody. 

 Tuto metodu a techniku sběru dat jsme zvolili především z důvodu možnosti získat 

informace od velkého počtu jedinců v poměrně krátkém časovém období. Vzhledem ke 

zjišťovanému tématu byla pro respondenty velmi důležitá anonymita, která je u dotazníku 

relativně přesvědčivá. (Disman, 2009) 

 

3.4.1. Popis dotazníku 

 Dotazník (viz příloha č. 2), který byl vytvořen a použit pro zkoumání sledovaných 

proměnných, je rozdělen na dvě hlavní části. První díl byl zaměřen na roli zdravotní sestry 

a druhý na oblast pracovního života a zájem o zapojení se do změn v rámci role sestry. 

 

První část dotazníku – Role zdravotní sestry 

 Tato část dotazníku obsahovala celkem jedenáct nově vytvořených položek. Sedm 

položek bylo zaměřeno na oblast vnímání uspokojování potřeb pacienta a přístupu k němu. 

Konkrétně se jednalo o vytvoření podmínek, které uspokojí pacientovy potřeby 

fyziologické, psychické i duchovní, dále umění vcítit se a porozumět emocím a situaci 

pacienta včetně komunikačních dovedností jako je ochota vyslechnout pacienta, nacházet 

pro něho laskavé slovo a uklidnit ho. Další čtyři položky se týkaly činnosti související 

s poskytovanou péčí. Do této části byla zařazena práce s ošetřovatelským plánem a výkon 

činnosti podle ošetřovatelských standardů (postupů), dále dodržování mlčenlivosti a 

celoživotní vzdělávání se v oboru. 

 Na každou položku odpovídali respondenti dvakrát. Jednou hodnotili, jak důležitou 

vnímají danou skutečnost pro svou práci (roli) sestry a podruhé se měli vyjádřit, jak 

vnímají, že jim tuto činnost umožňuje praxe realizovat. 
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 Všechny položky v této části dotazníku byly uzavřené (strukturované). Respondent 

tedy mohl vybírat pouze z předem daných odpovědí. (Chrástka, 2007) 

 Jednalo se o výběr pomocí numerických posuzovacích škál, kdy respondent mohl 

hodnotit každou položku pomocí označení čísla, které nejvíce vystihovalo jeho hodnocení 

konkrétního tvrzení. (Pelikán, 2011) 

 Stupnice se skládala ze sedmi bodů, pomocí kterých se účastníci výzkumného šetření 

vyjadřovali, jak danou skutečnost vnímají. Jednička označovala možnost nejméně, čím 

blíže k číslu sedm, tím byla položka hodnocena jako významnější. 

 

Druhá část dotazníku – Oblasti pracovního života a zapojení se do změn 

 V této části dotazníku jsme zcela převzali otázky ze šesti oblastí dotazníku AWLS od 

autorů Leitera a Maslachové. Použili jsme jeho českou verzi, kterou pro české podmínky 

pořídila a v oblasti sociální a zdravotní péče ověřila Havrdová et al (2010). 

 Každá ze šesti oblastí pracovního života má své zaměření a zkoumá, jak ji 

zaměstnanec vnímá. Jedná se o oblasti nazvané autory jako vytíženost, kontrola, odměny, 

vztahy, spravedlnost a hodnoty. Oblast vytíženosti se zaměřuje na dostatek času na práci, 

intenzitu práce, únavu a mimopracovní dobu. Kontrola je spojená s možností kontrolovat 

svou pracovní činnost včetně samostatnosti a získávat k tomu potřebné vybavení i prostor. 

Odměny souvisí s vnímáním uznání práce, kterou zaměstnanec vykonává. Oblast vztahů je 

zaměřena na spolupráci v pracovním týmu a jeho hodnocení. Spravedlnost odráží vnímání 

spravedlivosti v možnosti odvolání proti nespravedlivému rozhodnutí a přístup 

managementu k zaměstnancům a jejich kariéře. Oblast hodnot se zaměřuje na jejich sdílení 

mezi organizací a zaměstnancem, ovlivnění pracovní činnosti cíli, které organizace má a 

hodnocením, zda je dbáno na kvalitu. Celkem se jednalo o třicet položek. 

 Součástí druhé části dotazníku bylo také dalších pět nově vytvořených tvrzení. Ta se 

zaměřovala na zájem respondenta o zapojení se do změn, které by mělo vliv na jeho 

každodenní činnost. Tyto otázky spadají do vnímání role pracovníka (sestry) a ukazují, jak 

tuto oblast své role pracovník vnímá. Konkrétně se jednalo o položky zaměřené na zájem a 

nezbytnost zapojení do změn ovlivňující kvalitu práce včetně sdělování návrhů na změny, 

rozšiřování dovedností a efektivitu komunikace s vedením při podaných návrzích. 

 Obdobně jako v první části dotazníku byly všechny položky uzavřené a respondent 

hodnotil svou odpověď pomocí škály. Dotazovaní vyjadřovali pomocí čísla, do jaké míry 

s jednotlivým tvrzením souhlasí nebo nesouhlasí. Tento typ posuzovací škály bývá 

označován jako škála Likertova typu. (Pelikán, 2011) 
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 Dotazník AWLS nabízí hodnotit míru postoje za pomoci pětistupňové škály. 

Možnost jedna – „naprosto nesouhlasím“, možnost dvě – „nesouhlasím“, možnost tři – 

„těžko říci“, možnost čtyři – „souhlasím“ a možnost pět – „naprosto souhlasím“. 

 U nově vytvořených tvrzení na zájem o zapojení se do změn v rámci role pracovníka 

jsme využili stejného hodnocení jako má dotazník AWLS. 

 

 Na konci dotazníku jsme zjišťovali ukazatele týkající se respondenta. Dotazovaní 

měli vybrat a zakřížkovat odpověď na pohlaví, věk, délku praxe v oboru, délku praxe na 

současném pracovišti, zda pracují bez odborného dohledu a zda jsou ve vedoucí pozici. 

 Na závěr dotazníku mohli využít možnost pro sdělení podnětů a připomínek 

týkajících se jejich profesní role nebo pracovního prostředí. 

 

3.4.2. Tvorba dotazníku 

 Otázky z první části dotazníku jsme před jejich konečnou verzí konzultovali se 

zdravotními sestrami. Tři zdravotní sestry z lůžkových oddělení byly požádány o 

spolupráci v připomínkování vytvořeného dotazníku. Jednalo se o jednu sestru, která 

pracuje ve vedoucí pozici a dvě, které nejsou vedoucími pracovníky. 

 Tímto postupem jsme chtěli získat informace, zda jsou instrukce a vytvořené položky 

v dotazníku srozumitelné. Požádali jsme vybrané sestry také o zpětnou vazbu, zda jim 

některá oblast, která je pro jejich roli sestry nezbytná, v nabízených položkách neschází. 

Na základě podnětů byla po připomínkách lépe specifikována jedna položka (práce 

s plánem ošetřovatelské péče). 

 Po konečných úpravách první části dotazníku jsme k ní přidali také nově vytvořená 

tvrzení z druhé oblasti dotazníku, která se týkala zájmu pracovníka o zapojení se do změn. 

Tento dotazník složený ze všech nově vytvořených položek jsme rozdali šesti sestrám, 

které pracují na lůžkovém oddělení. Chtěli jsme si takto před definitivním rozdáním 

dotazníku ověřit, že položky jsou srozumitelné a respondenti je vyplní. Po tomto otestování 

jsme již pouze provedli změny v instrukcích. V demografických ukazatelích jsme 

považovali za nutné doplnit požadavek na zaškrtnutí každé položky, aby nedocházelo ke 

zbytečným ztrátám údajů z důvodů domněnky, že vyplnění těchto údajů již není podstatné. 

V instrukcích pro první část dotazníku jsme více upřesnili a zvýraznili instrukci, aby se 

pokusili vyjádřit, jaká je důležitost položek pro respondenta osobně. 

 Otázky ve druhé části dotazníku zabývající se vnímáním šesti oblastí pracovního 

života (AWLS), jsme pro účely našeho výzkumu před definitivním rozdáním dotazníku již 
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netestovali. Vhodnost dotazníku pro použití v českých podmínkách již ověřili Havrdová et 

al (2010). Vycházeli jsme tedy z poznatků tohoto kolektivu autorů. 

 

3.5. Definice zkoumaného souboru 

 Pro výzkumné šetření jsme jako výzkumný soubor vybrali cíleně jednu skupinu 

zdravotnických pracovníků. Svůj zájem jsme zaměřili na nelékařský zdravotnický 

personál, konkrétně zdravotní sestry. Tato skupina pracovníků může svou činnost ve 

zdravotnické organizaci vykonávat v různých oblastech. Specifikovali jsme si, že 

v nemocničním zařízení se může jednat o ambulantní sféru, lůžkovou část nebo zákrokové 

sály. Role zdravotní sestry se v těchto jednotlivých oblastech v některých činnostech 

shoduje, ale zároveň má každá svá specifika, která jsou pro ni typická, jak jsme již uvedli 

také v teoretické části. 

 Pro náš výzkum jsme si na základě operacionalizace zvolili skupinu zdravotních 

sester, které pracují na lůžkových odděleních nemocničního zařízení. 

 

 Zvolenou skupinu zdravotních sester jsme si ještě dále rozdělili podle typu 

lůžkového oddělení na intenzívní péči a péči na standardních lůžkových odděleních. 

Zdravotní sestry na intenzívních péčích pracují s pacienty, kteří vzhledem ke svému 

zdravotnímu stavu vyžadují zvýšenou lékařskou i ošetřovatelskou péči a jejich status 

nedovoluje hospitalizaci na standardním oddělení. Na standardní oddělení se pacient 

dostává až po zlepšení jeho stavu, který již nevyžaduje péči intenzívní, stále však potřebuje 

péči zdravotnického personálu. 

 

 Takto definovanou skupinu jsme si dále specifikovali podle oborů, ve kterých 

zdravotní sestry svou činnost vykonávají. Oblast intenzívní i standardní péče jsme tedy 

dále rozčlenili na obory chirurgické a obory interní. Předpokládáme totiž, že každý obor 

s sebou přináší své zaměření, které může ovlivňovat vnímání jednotlivých rolí zdravotní 

sestry i kultury zdravotnického zařízení reprezentovanou pracovním prostředím. 

 

 Všechna provedená dílčí rozdělení zvolené skupiny nelékařských zdravotnických 

pracovníků nám poslouží pro případné hledání rozdílů, souladů nebo specifik u 

jednotlivých kategorií pracovníků při interpretaci dat. 
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3.5.1. Výběr vzorku respondentů 

 Výzkumné šetření se zaměřuje na zjištění stanoveného cíle v jednom zvoleném 

zdravotnickém zařízení. Výsledky tedy budou reprezentovat skupinu zdravotních sester 

pracujících na lůžkových odděleních intenzívní i standardní péče této zvolené nemocnice. 

Tuto skupinu jsme si definovali jako populaci, u které chceme zkoumané jevy zjistit. 

 

 Z celkové populace jsme vybrali výzkumný vzorek, který bude pro účely našeho 

výzkumu zkoumaný soubor reprezentovat. 

 Při výběru vzorku respondentů jsme se řídili principem výběru reprezentativního 

vzorku, který uvádí Ferjenčík (2000). Zaměřili jsme se tedy především na vhodné zvolení 

metody výběru a zároveň také na dostatečnou velikost zvoleného vzorku. 

 

 Pro metodu výběru jsme využili metodu náhodného stratifikovaného výběru. 

V tomto případě je nejprve populace rozdělena do skupin podle jasného kritéria a poté jsou 

náhodně vybíráni respondenti. (Disman, 2009) 

 

 Pro naši práci jsme rozdělili populaci do následujících skupin: 

 interní jednotky intenzívní péče 

 chirurgické jednotky intenzívní péče 

 interní standardní lůžková oddělení 

 chirurgická standardní lůžková oddělení. 

 

 Při použití dotazníkové metody pro získání dat jsme počítali i s rizikem, které tato 

metoda přináší, tedy nižší návratností. Jak uvádí Disman (2009), procento osob, které 

nevrátí dotazník, stále roste. 

 

3.6. Sběr dat 

 Data z výzkumného šetření jsme získali pomocí vyplněných anonymních dotazníků 

v dubnu 2012 ve zvoleném nemocničním zařízení. 

 Zdravotnická organizace, ve které výzkumné šetření probíhalo, sleduje od roku 1993 

systematicky kvalitu zdravotní péče. Definovány jsou čtyři hlavní priority a cíle pro řízení 

a zlepšování kvality zdravotní péče, které se orientují na: 

 pacienta 
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 efektivní vynakládání prostředků na zdravotní péči 

 spolupráci v oblasti vzdělávání 

 spokojené zaměstnance.
4
 

 

 O souhlas s možností provést výzkumné šetření u nelékařských zdravotnických 

pracovníků na lůžkových odděleních pro potřeby diplomové práce v této zvolené 

nemocnici jsme požádali náměstkyni pro ošetřovatelskou péči, která s naším záměrem 

souhlasila. 

 

3.6.1. Průběh výzkumného šetření 

 Před vlastním rozdáním jsme od náměstkyně pro ošetřovatelskou péči získali 

aktuální údaje o počtu zdravotních sester, které v této nemocnici pracují na lůžkových 

odděleních. Celkem se jednalo o 836 nelékařských zdravotnických pracovníků. 

 Z organizačních schémat zdravotnického zařízení jsme získali údaje o struktuře 

jednotlivých lůžkových oddělení. Dělení na interní a chirurgické obory jsme získali z údajů 

o organizaci. Chirurgické i interní obory spadají vždy pod konkrétního lékařského 

náměstka. Na základě tohoto rozdělení jsme zjistili, pod jaký obor náleží jednotlivá 

oddělení ve zvolené nemocnici. Všechny tyto údaje jsme využili při náhodném výběru 

respondentů a rozdávání dotazníků. 

 

 Prázdné dotazníky jsme respondentům rozdali prostřednictvím staničních sester. 

Příslušnou staniční sestru jsme vždy požádali o předání dotazníků a sdělili jsme jí 

požadavky pro rozdání včetně termínu, kdy budeme vrácené dotazníky sbírat. Vyplněné 

dotazníky jsme si na daném oddělení vyzvedli osobně. 

 

 Každý dotazník měl v úvodu uvedeno, čeho se týká a k jakému účelu bude využit. 

Dále obsahoval instrukce pro vyplnění a odevzdání. 

 Prázdné dotazníky jsme dali do jednotlivých obálek. Po vyplnění dotazníku vrátil 

respondent nepodepsaný dotazník do obálky, zalepil ji a vložil do označené tašky, kterou 

jsme na pracoviště umístili při rozdávání dotazníků. 

 Tento postup zaručoval respondentům anonymitu a chránil důvěrnost dat. 

 

                                                           
4
 Zdrojem těchto informací jsou materiály zdravotnického zařízení. 

Pozn. Pro zachování anonymity není v diplomové práci uveden konkrétní název této organizace. 
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3.6.2. Návratnost dotazníků 

 Dohromady jsme rozdali 411 dotazníků. Jednotlivé skupiny oddělení obdržely 

následující počet dotazníků: 

 interní jednotky intenzívní péče 100 dotazníků 

 chirurgické jednotky intenzívní péče 104 dotazníků 

 interní standardní lůžková oddělení 104 dotazníků 

 chirurgická standardní lůžková oddělení 103 dotazníků. 

 

 Jednotlivé dotazníky neobsahovaly žádost o zaškrtnutí možnosti, ve které skupině 

oddělení respondent pracuje. Tento údaj jsme si označili vždy až po osobním vyzvednutí 

vyplněných dotazníků. Takto jsme si navrácené dotazníky rozdělili do skupin sami. 

Umožnilo nám to kontrolu nad tím, z jaké skupiny respondent podle našeho rozdělení 

opravdu pochází při zachování náležité anonymity. 

 

 Celková návratnost byla vysoká. Zpět jsme obdrželi 341 dotazníků, tedy 83 %. Při 

třídění navrácených dotazníků a ukládání dat jsme pro nepoužitelnost byli nuceni vyřadit 

10 dotazníků. K vyřazení těchto dotazníků došlo na základě nevyplnění většiny položek 

v dotazníku. 

 Po vyřazení nepoužitelných dotazníků nám jich zůstalo dohromady 331 

s vyhodnotitelnými daty, tedy 81 %. Návratnost použitelných dotazníků z jednotlivých 

skupin oddělení byla následující: 

 interní jednotky intenzívní péče 76 dotazníků (76 %) 

 chirurgické jednotky intenzívní péče 96 dotazníků (92 %) 

 interní standardní lůžková oddělení 70 dotazníků (67 %) 

 chirurgická standardní lůžková oddělení 89 dotazníků (86 %). 

 

3.7. Soubor respondentů 

 Výzkumný soubor tvořily zdravotní sestry z jednoho zdravotnického zařízení. 

Vyplněnými údaji na konci dotazníku jsme zjistili následující demografické údaje o 

respondentech, kteří vyplnili a navrátili dotazník. 

 Převážná většina respondentů byly ženy. Z celkového počtu se jednalo o 326 

dotázaných, tedy 99 %. Zastoupení mužů je v našem výzkumném vzorku 1 %, tuto 
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možnost označili 4 respondenti. Jeden respondent na tuto otázku neodpověděl. Soubor 

respondentů v našem výzkumném vzorku je tedy z pohledu pohlaví téměř homogenní. 

 Na otázku stáří dotazovaní neodpovídali svůj konkrétní věk. V dotazníku jsme 

odpověď na tuto otázku rozdělili do pěti skupin. Pro účely našeho výzkumu nám nešlo o 

zjištění konkrétního věkového údaje u každého respondenta, ale o jeho přibližné zařazení. 

Respondent se tedy zařadil do skupiny dle svého dosaženého věku v době vyplnění 

dotazníku. Výsledky ukazují, že téměř polovina respondentů je ve věku od 25 – 35 let. 

Druhou nejpočetnější skupinou jsou respondenti v rozmezí 36 – 46 let. Dalo by se tedy 

říci, že většina respondentů je v mladším produktivním věku. Věkové rozložení 

respondentů ukazuje tabulka č. 1. 

 

Tabulka č. 1 Věkové rozložení respondentů 

do 25 let 25-35 let 36-45 let 46-55 let 56 a více N neodpověděl 

11,5 % (38) 48 % (157) 27 % (88) 11,5 % (38) 2 % (8) 329 2 

 

 Vzhledem k dosaženému vzdělání je v našem výzkumném vzorku zastoupeno 

nejvíce středoškolsky vzdělaných (dále pouze SŠ) nelékařských zdravotnických 

pracovníků spolu s těmi, kteří absolvovali navíc pomaturitní specializační studium (dále 

pouze PSS). Méně je zastoupena skupina respondentů s dosaženým vyšším odborným 

(dále pouze VOŠ) nebo vysokoškolským (dále pouze VŠ) vzděláním. Tyto dvě skupiny 

respondentů jsou však stejně jako předešlé dvě mezi sebou téměř vyrovnané jak je patrné 

v tabulce č. 2. 

 

Tabulka č. 2 Vzdělání respondentů 

SŠ PSS VOŠ VŠ N neodpověděl 

38 % (126) 35 % (116) 14 % (45) 13 % (41) 328 3 

 

 Na dotaz týkající se délky praxe respondenta v oboru neodpovídali respondenti, 

stejně jako u věku, konkrétní číslo. Rozdělili jsme jednotlivé možnosti do šesti časových 

rozmezí. Respondent se zařadil do příslušné délky praxe výběrem a zaškrtnutím příslušné 

možnosti. Výběr z možností byl pro respondenta časově úspornější, pro účely našeho 

výzkumu zcela dostačující a eliminoval množství nevyplněných údajů v případě 

nevzpomenutí si respondenta na konkrétní časový údaj. Nejvíce zdravotních sester v našem 
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výzkumném souboru uvedlo délku praxe v rozmezí 10 – 20 let a druhý nejčastější údaj je 4 

– 9 let. Konkrétní rozložení uvádí tabulka č. 3. 

 

Tabulka č. 3 Délka praxe respondentů 

do 1 roku 1-3 roky 4-9 let 10-20 let 21-29 let 30 a více N neodpověděl 

4 % (15) 10 % (32) 27 % (88) 38 % (126) 15 % (48) 6 % (20) 329 2 

 

 Soubor respondentů tvoří 307 nelékařských zdravotnických pracovníků, kteří pracují 

bez odborného dohledu, což je 93 %. Zdravotních sester, které pracují pod odborným 

dohledem zkušeného zdravotnického pracovníka, je v našem výzkumném souboru 22, tedy 

7 %. Většina respondentů v našem souboru je dle výsledků samostatně pracujících. Na tuto 

otázku neodpověděli 2 dotazovaní. 

 Výzkumný soubor je zastoupen jak řadovými zdravotnickými pracovníky, tak i 

sestrami pracujícími ve vedoucí pozici. Na otázku, zda respondent pracuje na vedoucí 

pozici, odpovědělo kladně 28 pracovníků, tedy 9 %. Zápornou odpověď uvedlo 300 

zdravotních sester, což je 91 %. Žádnou možnost nezvolili 3 dotazovaní. 

 

3.8. Vyhodnocení výsledků 

 Dotazník obsahoval celkem čtyřicet šest položek, na které respondenti odpovídali 

pomocí zaškrtnutí příslušného čísla odpovídající příslušné odpovědi. Jednalo se o volbu z 

možností na škálové stupnici. Dotazník neobsahoval žádné otevřené otázky. 

 

 Odpovědi získané od každého respondenta jsme zvlášť zaevidovali. Následně jsme 

provedli jejich vyhodnocení pomocí statistických výpočtů. 

 K vyhodnocování jsme využili metodu průměrného hodnocení s využitím váženého 

průměru, aproximaci, výpočty aritmetických průměrů, procentuální výpočty a výpočty 

korelačního koeficientu. 

 

 Použití jednotlivých metod jsme zvolili vždy na základě vhodnosti pro ověření 

stanovené hypotézy případně dalších údajů a souvislostí. 

 Konkrétní výpočty a použité metody včetně interpretace zjištěných údajů jsou 

uvedeny v následujících kapitolách. 
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 Při znázornění jednotlivých hodnocení pomocí grafů či tabulek jsme zkrátili názvy 

popisků. Jednotky intenzívní péče jsou označeny jako JIP, pro oddělení je využita zkratka 

odd. U interních oborů je využito zkrácení int., chirurgické obory jsou označeny jako chir. 

 

3.8.1. Vyhodnocení vnímání role zdravotní sestry 

 V první části dotazníku jsme se zaměřili na zjištění, jak zdravotní sestry pracující na 

lůžkových odděleních tuto svou profesní roli vnímají. Na jedenáct vytvořených položek 

v této části dotazníku zaškrtávali respondenti odpověď na sedmibodové škále. Jednička 

byla nejmenší možnou odpovědí. Čím více se hodnocení blížilo číslu sedm, tím větší váhu 

dotazovaný dané položce přisuzoval. Sedmička byla nejvyšší možná hodnota. 

 Jednotlivé položky jsou rozděleny vzhledem k vnímání role zdravotní sestry do dvou 

základních oblastí. Role číslo 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9 náleží do uspokojování potřeb a přístupu 

k pacientovi. Položky číslo 1, 2, 10 a 11 reprezentují činnosti související s poskytovanou 

péčí. 

 Na každou položku odpovídali respondenti dvakrát. Jednou hodnotili, za jak 

důležitou považují danou skutečnost pro svou práci (roli) sestry. Podruhé se vyjadřovali, 

jak vnímají, že jim tuto činnost umožňuje praxe realizovat. 

 Od každého respondenta jsme tedy získali, jakou váhu přisuzuje dané položce ze 

dvou hledisek. Všechny položky byly postaveny kladně, proto jsme získané hodnoty již 

nemuseli žádným způsobem upravovat. 

 Při výpočtech jsme s daty od každého respondenta pracovali zvlášť. Pro srovnání a 

ověřování hypotéz jsme respondenty dále slučovali do skupin podle zkoumaných jevů a 

proměnných. 

 

3.8.1.1. Porovnání důležitosti role a možnosti realizace v praxi 

 Abychom zjistili, jak průměrně hodnotí zdravotní sestry jednotlivé položky 

z dotazníků týkající se jejich profesní role, vypočítali jsme u každé z nich její vážený 

průměr. Příslušnou váhu dané odpovědi přisuzovali sami respondenti zaškrtnutím hodnoty 

na škálové stupnici – jedna = nejmenší až sedm = největší. 

 Tímto výpočtem jsme získali průměrné hodnocení dané položky respondenty, kteří 

na ni odpověděli. Pro lepší viditelnost drobných rozdílů jsme získané průměry zaokrouhlili 

na jedno desetinné číslo. 

 Hodnocení pět a výše bereme tak, že je tato položka respondenty vnímána jako 

důležitá pro jeho roli, případně mu je v jeho praxi umožňována. Skóre od tří níže je naopak 
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vnímáno jako nedůležité nebo velmi málo umožňované praxí. Číslo čtyři považujeme za 

střed hodnocení mezi těmito dvěma póly. 

 

Průměrná hodnocení celkového vzorku 

 V tabulce č. 4 jsou uvedeny výsledky, jak průměrně všechny dotazované zdravotní 

sestry vnímají důležitost jednotlivých položek z dotazníku pro jejich pracovní roli. Celkově 

přiřadily nejmenší hodnotu v tomto případě položce číslo jedna, která se týkala správného 

vytvoření a práce s plánem ošetřovatelské péče (průměr 4,5). Naopak největší váhu 

důležitosti přiřadily položce číslo deset (průměr 6,8), která zjišťovala důležitost dodržovat 

mlčenlivost a chránit důvěrné informace o pacientovi. 

 Položky role sestry, které náleží do oblasti zajišťování potřeb pacienta a přístupu 

k němu, jsou hodnoceny poměrně vysoko. Mezi šestkou a sedmičkou se pohybuje průměr 

celkem šesti položek ze sedmi. Nejméně je pro tuto oblast hodnocena položka číslo 5 

s průměrem mezi pětkou a šestkou (5,3), která se týkala vytvoření pacientovi prostředí, 

které zajistí uspokojování jeho duchovních potřeb. 

 Tvrzení, která zjišťovala vnímání činností souvisejících s poskytovanou péčí, byla 

hodnocena průměry v rozmezích od čtyřky až pětky (jedna položka) přes pět až šest (dvě 

položky) až po šest až sedm (jedna položka). 

 

Tabulka č. 4 Průměry škál důležitosti pro práci (roli) sestry 

Otázka 1 2 3 4 5 6 7 Průměr N 

1 28 22 53 51 62 38 74 4,5 328 

2 17 12 31 46 70 64 89 5,1 329 

3 0 0 11 12 19 69 220 6,4 331 

4 0 3 9 13 27 69 209 6,4 330 

5 8 12 35 52 48 62 113 5,3 330 

6 0 0 6 10 14 46 255 6,6 331 

7 0 2 7 5 27 79 211 6,4 331 

8 0 1 3 5 13 69 239 6,6 330 

9 0 2 2 6 36 65 219 6,5 330 

10 0 0 2 5 4 21 299 6,8 331 

11 4 1 10 32 84 62 136 5,8 329 

Zdroj: Role sestry 2012 
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 Tabulka č. 5 ukazuje průměrné hodnocení jednotlivých položek z pohledu toho, jak 

je umožňuje respondentům praxe vykonávat. Ze všech sledovaných rolí sestry získala 

nejmenší hodnocení položka číslo pět, která se týkala vytvoření pacientovi prostředí, které 

uspokojí jeho duchovní potřeby (4,0). Nejvyšší průměrné hodnocení získala stejně jako u 

vnímání důležitosti role sestry položka číslo deset, která se týkala dodržování povinné 

mlčenlivosti zdravotníka (6,7). 

 Oblast role sestry týkající se zajišťování potřeb pacienta a přístupu k němu se 

z pohledu možnosti realizace v praxi pohybovala mezi průměry od čtyři až pět (dvě 

položky) až po pět až šest (pět položek). Žádný z průměrů se pro tuto oblast nedostal nad 

hodnotu šest. 

 Činnosti související s poskytovanou péčí byly průměrně hodnoceny mezi hodnotou 

čtyři až pět (dvě položky), pět až šest (jedna položka) a u jedné položky dokonce šest až 

sedm, kdy se hodnota blížila číslu sedm. 

 

Tabulka č. 5 Průměry škál možnosti realizace v praxi 

Otázka 1 2 3 4 5 6 7 Průměr N 

1 17 21 55 71 79 38 48 4,5 329 

2 11 19 43 53 71 77 56 4,8 330 

3 6 14 36 56 77 73 69 5,1 331 

4 6 23 41 81 77 54 48 4,7 330 

5 25 41 65 67 62 43 27 4,0 330 

6 0 5 12 35 63 103 112 5,8 330 

7 3 12 28 61 83 75 68 5,1 330 

8 1 4 6 20 51 104 144 6,0 330 

9 2 14 21 57 93 82 61 5,2 330 

10 0 0 2 7 10 46 266 6,7 331 

11 4 7 26 55 84 71 82 5,3 329 

Zdroj: Role sestry 2012 

 

 Ve výše uvedených tabulkách jsme uvedli zvlášť průměrná hodnocení pro jednotlivé 

položky. Tyto výpočty nám mohou také orientačně ukázat, jaký je rozdíl mezi vnímáním 

důležitosti pro roli zdravotní sestry a vnímáním možnosti realizace v praxi u každé 

zkoumané položky v dotazníku. 
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 Porovnáním zjištěných průměrů z obou hledisek vnímání u každé položky jsme 

zjistili, jaký je mezi průměrnými hodnoceními rozdíl. 

 U položek náležících do oblasti zajišťování potřeb pacienta a přístupu k němu je 

největší rozdíl mezi důležitostí a praxí u položky číslo čtyři, která se zaměřuje na vytvoření 

pacientovi prostředí, které umožní uspokojování jeho psychických potřeb (rozdíl 1,7). 

Rozdíl nad hodnotu jedna je patrný také u položek tři, pět, sedm a devět, které se 

zaměřovaly na uspokojování fyzických a duchovních potřeb pacienta, ochotu nacházet pro 

pacienta laskavé slovo a umění komunikačně ho zklidnit. Tyto role zdravotní sestry náleží 

tedy mezi ty, které praxe sestře neumožňuje provádět v takové míře, jakou by ony 

požadovaly vzhledem k důležitosti, kterou jim přisuzují. U zbývajících dvou položek 

nedosahuje rozdíl ani hodnoty jedna. 

 V oblasti, která zahrnuje činnosti související s poskytovanou péčí, je rozdíl mezi 

přisuzovanou důležitostí a možností realizace v praxi nepatrný a nedosahuje ani hodnoty 

jedna. V jednom případě je dokonce rozdíl nulový. 

 Tato zjištění poukazují na skutečnost, že rozdíl mezi vnímáním role sestry a 

možností realizace v praxi je větší u oblasti uspokojování potřeb a přístupu k pacientovi. 

 Přehled výše popsaných rozdílů je znázorněn v grafu č. 1. 

 

Graf č. 1 

 

Legenda: 

řada jedna (modrá čára) vnímání důležitosti pro roli sestry 

řada dvě (červená čára) možnost realizace v praxi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Řady1 4,5 5,1 6,4 6,4 5,3 6,6 6,4 6,6 6,5 6,8 5,8

Řady2 4,5 4,8 5,1 4,7 4 5,8 5,1 6 5,2 6,7 5,3
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Porovnání výsledných hodnot role sestry celkem 
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Průměrná hodnocení podle oborů 

 Celkový soubor respondentů se skládal ze sester, které pracují na interních a 

chirurgických jednotkách intenzívní péče a interních a chirurgických standardních 

odděleních. 

 Zajímalo nás, jak tyto jednotlivé skupiny respondentů vnímají jednotlivé položky 

týkající se role zdravotní sestry a zda se vzhledem k odbornosti, kterou vykonávají, tyto 

skupiny respondentů navzájem liší. 

 Provedli jsme tedy výpočet váženého průměru jednotlivých položek pro každou 

odbornou skupinu zvlášť. Průměrné výpočty a grafické znázornění vnímání důležitosti role 

sestry je uvedeno v grafu č. 2. Hodnocení vnímání možnosti realizace této role v praxi 

včetně grafického znázornění pro respondenty z jednotlivých skupin ukazuje graf č. 3. 

Počet respondentů, z jejichž odpovědí jsou data vypočítána, se pohybuje pro interní 

jednotky intenzívní péče N = 74 – 76, chirurgické jednotky intenzívní péče N = 95 – 96, 

interní standardní oddělení N = 69 – 70 a chirurgická standardní oddělení N = 88 – 89. 

 

 Výsledky v hodnocení důležitosti pro roli sestry poukazují na vcelku shodné 

hodnocení jednotlivých položek od respondentů z jednotlivých skupin odborností. 

 Sedm z jedenácti položek je u všech čtyř skupin hodnoceno vysoko, průměry mezi 

šest a sedm. Z těchto sedmi položek jich šest náleží do oblasti zajišťování potřeb pacient a 

přístupu k němu. 

 Dvě z jedenácti položek jsou shodně pro všechny skupiny respondentů hodnoceny 

průměry mezi pěti a šesti. Jedna položka náleží do oblasti zajišťování potřeb pacienta a 

přístupu k němu a druhá do činností souvisejících s péčí. 

 U položky číslo dvě náležející do činností souvisejících s péčí (práce dle 

ošetřovatelských standardů) jsou průměry respondentů z interních jednotek intenzívní péče 

a oddělení chirurgické péče mezi čtyřmi a pěti. Zbylé dvě skupiny respondentů mají tyto 

průměry mezi hodnotami pět a šest. Při porovnání jednotlivých výsledků se však nejedná o 

významný rozdíl mezi skupinami, který je o 0,4. 

 Zajímavý výsledek přinesly výsledky u položky číslo jedna náležející do činností 

souvisejících s péčí. Zde je patrná odchylka u respondentů z interních standardních 

oddělení, kteří mají průměr mezi pěti a šesti proti zbylým třem skupinám, u kterých je tato 

hodnota mezi čtyřmi a pěti. Navíc se tento rozdíl pohybuje na hodnotě o jednu více. Tito 

respondenti tedy považují důležitost vytvořit a pracovat s plánem ošetřovatelské péče za 

důležitější než respondenti ze zbylých třech odborných skupin. 
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 Také vypočítané průměrné hodnoty jednotlivých položek ukazující na vnímání 

možnosti realizovat role v praxi jsou mezi jednotlivými odbornými skupinami zdravotních 

sester vcelku vyrovnané. 

 Při celkovém porovnání získaných průměrných hodnocení u jednotlivých odborných 

skupin respondentů jsme zjistili, že položky číslo dvě a dále pět až jedenáct se ve 

výsledcích téměř neliší. Pět z těchto osmi položek náleží do oblasti zajišťování potřeb 

pacienta a přístupu k němu. Tři spadají do činností souvisejících s péčí. 

 U položky číslo 1, která spadá do oblasti činností souvisejících s péčí (práce s 

plánem ošetřovatelské péče), se průměrné výsledky pro všechny čtyři odborné skupiny 

pohybují mezi čtyřmi a pěti. Interní standardní oddělení však hodnotí možnost této role 

v praxi o něco lépe než ostatní skupiny. Jejich výsledek se blíží téměř hodnotě pět (4,9). 

 U položky číslo tři, která se zaměřuje na zajišťování potřeb pacienta a přístupu 

k němu (zajištění fyziologických potřeb), je u respondentů z chirurgických standardních 

oddělení vnímána menší možnost realizace v praxi. Průměrné hodnocení je u této skupiny 

mezi čtyřmi a pěti (4,6). Zajímavý (i když ne zásadně velký) je rozdíl ve vnímání mezi 

touto skupinou a zbylými dvěma interními skupinami, které mají výsledek na hodnotě 5,3. 

 Položka číslo čtyři (uspokojování psychických potřeb), spadající do zajišťování 

potřeb pacienta a přístupu k němu, je v praxi vnímána respondenty z interních standardních 

oddělení o trochu lépe (i když ne o velký rozdíl). Průměr této skupiny je 5,1. Větší 

odlišnost je proti dvěma chirurgickým skupinám, které mají výsledek na hodnotě 4,5. 
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Graf č. 3 

 

 

Průměrná hodnocení podle délky praxe 

 V demografických údajích jsme od respondentů zjišťovali údaj o délce jejich praxe 

v oboru. Jednotlivé délky praxe byly předem rozděleny do šesti časových rozpětí. 

 Z pohledu vnímání role zdravotní sestry (její důležitosti i možnosti realizace v praxi) 

nás zajímalo, zda se jednotlivé skupiny rozdělené podle let práce v oboru navzájem liší. 

 U dvou skupin zdravotních sester rozdělených podle délky praxe nedosahoval počet 

odpovídajících více jak dvacet. Jednalo se o respondenty do 1 roku praxe (15) a 30 a více 

let praxe (20). Pro možnost analýzy dat jsme provedli sloučení těchto kategorií se 

skupinami, které jim byly délkou práce v oboru nejblíže. Skupinu do jednoho roku jsme 

přiřadili k 1 – 3 roky a tím vznikla nová do 1 – 3 let. Respondenty s praxí 30 a více let 

jsme spojili s 21 – 29 lety, tak vznikla nová kategorie 21 a více let. 

 Pro tyto jednotlivé skupiny respondentů jsme vypočítali průměrnou hodnotu jejich 

odpovědí u každé položky. Výsledky a grafické znázornění důležitosti položek pro roli 

sestry dle délky praxe jsou uvedeny v grafu č. 4. Z pohledu možnosti realizace v praxi jsou 

průměry a grafické znázornění ukázány v grafu č. 5. 

 Počet respondentů, jejichž data byla pro jednotlivé výpočty využita, se pohybuje pro 

do 1 – 3 let N = 46 – 47, 4 – 9 let N = 87 – 88, 10 – 20 let N = 124 – 126 a 21 a více let N 

= 67 – 68. 
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 Výsledky ukazující průměrná hodnocení jednotlivých položek z hlediska důležitosti 

pro roli sestry jsou u jednotlivých skupin respondentů rozdělených dle délky vykonávané 

práce v oboru vcelku vyrovnané. 

 U položek číslo tři až devět se jedná o minimální rozdíly, kde se žádná 

z porovnávaných kategorií nevzdaluje od ostatních. Tyto položky náleží do oblasti role 

zdravotní sestry z pohledu zajišťování potřeb pacienta a přístupu k němu. Jedná se o 

všechny položky, které se na tento okruh činností zaměřovaly. V této oblasti role zdravotní 

sestry nejsou tedy vzhledem k délce praxe průměrná hodnocení výrazně odlišná. 

 Zbylé čtyři položky číslo jedna, dvě, deset a jedenáct náleží všechny do oblasti 

činnosti související s výkonem. Výsledky role sestry číslo deset, která se zaměřovala na 

mlčenlivost, jsou u jednotlivých skupin respondentů téměř shodné. U zbylých třech 

položek můžeme pozorovat drobné odlišnosti. 

 U položky číslo jedna, která se zaměřovala na důležitost potřeby správně vytvořit a 

pracovat s plánem ošetřovatelské péče, je nejvyšší průměrné hodnocení u skupiny 

respondentů s délkou praxe do 1 – 3 let (5,0). Nejblíže jsou těmto respondentům výsledky 

sester s délkou praxe 21 a více let (4,8). U dalších dvou skupin jsou proti této nejméně 

zkušené kategorii hodnoty o něco nižší (4 – 9 let průměr 4,5 a 10 – 20 let 4,3). 

 Důležitost role sestry pod číslem dvě se zaměřovala na práci podle ošetřovatelských 

postupů. Nejvyšší hodnocení bylo shodné pro nejméně zkušené (do 1 – 3 let) a nejvíce 

zkušené zdravotní sestry (21 a více let), kde byla průměrná hodnota shodně 5,5. Další dvě 

skupiny hodnotí tuto položku v průměru 5,0 (4 – 9 let) a 4,8 (10 – 20 let). 

 Položka číslo jedenáct, která zjišťovala důležitost celoživotního vzdělávání, měla 

nejvyšší průměrné skóre u skupiny respondentů s praxí nad 21 let a více (6,2). Nejblíže se 

hodnocení této skupiny blížila kategorie respondentů do 1 – 3 let (5,9). Další dvě skupiny 

měly hodnocení v průměru 5,6 (10 – 20 let) a 5,7 (4 – 9 let). 

 

 Výsledky průměrných hodnocení položek, které zjišťovaly vnímání možnosti 

realizovat jednotlivé role zdravotní sestry v praxi, nepoukazují pro porovnávané skupiny 

rozdělené dle délky praxe na velké rozdíly. 

 I při velké vyrovnanosti jednotlivých výsledků můžeme pozorovat mírnou odchylku 

v průměrech u položky číslo pět a devět. Skupina respondentů, kteří jsou z pohledu práce 

v oboru nejzkušenější (21 a více let), mají průměrné hodnocení těchto dvou položek mírně 

vyšší než zbylé tři skupiny. Hodnotí tedy lépe možnost realizovat v praxi vytvoření 

podmínek k uspokojování duchovních potřeb a umět komunikačně zklidnit pacienta. 
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 Možnost realizovat jednotlivé role zdravotní sestry v každodenní činnosti je 

průměrně nejhůře hodnoceno zdravotními sestrami s praxí 10 – 20 let. U této skupiny 

respondentů byl nejmenší výsledek proti ostatním skupinám zaznamenán v sedmi 

případech z jedenácti. Čtyřikrát se jednalo o položky z oblasti zajišťování potřeb pacienta 

(z celkových sedmi zjišťujících tuto oblast) a třikrát o role související s poskytovanou péčí 

(z celkových čtyř zaměřujících se na tuto oblast). Nejedná se sice o výrazné rozdíly ve 

výsledcích, avšak četnost nižšího hodnocení proti ostatním skupinám je poměrně značná. 
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Vyhodnocení související hypotézy 

 Z výše uvedených výsledků průměrných hodnocení jednotlivých položek role 

zdravotní sestry je patrné, že existují rozdíly mezi vnímáním vzhledem k důležitosti pro 

roli zdravotní sestry a možností její realizace v praxi. 

 Námi stanovená hypotéza předpokládá, že tento rozdíl mezi vnímáním důležitosti 

role sestry a možností realizace v praxi je větší v oblasti uspokojování potřeb a přístupu 

k pacientovi. Domníváme se tedy, že u položek číslo 3 až 9 je tento rozdíl významně větší 

než u položek číslo 1, 2, 10 a 11. 

 Abychom ověřili, zda je námi stanovená hypotéza potvrzena, zjišťovali jsme 

významnost rozdílu mezi vnímáním důležitosti pro roli zdravotní sestry a možností její 

realizace v praxi u každé položky i celkový rozdíl. 

 Pro celkový vzorek našich respondentů jsou výsledky uvedeny v tabulce č. 6. Pro 

jednotlivé odborné skupiny zdravotních sester jsou znázorněny v tabulkách č. 7, 8, 9 a 10. 

Vypočtená hodnota testového kritéria se týká ověření hypotézy o nulové hodnotě 

průměrných rozdílů, kdy byla použita normální aproximace
5
. 

 V tabulkách je vždy uvedeno prokázání rozdílu mezi oblastí uspokojování potřeb a 

přístupu k pacientovi a oblastí činností souvisejících s poskytovanou péčí na dané hladině 

významnosti pomocí hvězdiček. Počet hvězdiček odpovídá prokázání tohoto rozdílu. 

Legenda pro čtení významnosti v níže uvedených tabulkách je následující: 

* = hladina významnosti 5 % 

** = hladina významnosti 1 % 

*** = hladina významnosti 0,1 %. 

 V případě, že nebylo dosaženo ani hladiny významnosti 5 % není výsledek v tabulce 

označen hvězdičkou, ale tečkou. Pomocí čísla u hladiny významnosti určujeme riziko 

omylu našeho tvrzení. Nejlepší je tedy v případě 0,1 %, kdy je jedna ku tisíci. 

 

 U výsledků pro celkový vzorek respondentů dosáhly hladiny významnosti 0,1 % 

všechny položky z dotazníku zaměřující se na oblast uspokojování potřeb pacienta a 

přístupu k němu. 

 Otázky zjišťující pohled na činnosti související s poskytovanou péčí mají tuto 

hladinu na 0,1 % u dvou položek ze čtyř. Jedna položka dosáhla 5 % a u jedné je riziko 

omylu větší než 5 %, viz také tabulka č. 6. 

                                                           
5
 Tyto výpočty zpracoval Ing. J. Hustopecký dle našeho zadání v rámci projektu Specifického 

vysokoškolského výzkumu FHS UK 2012-265 702. 
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Tabulka č. 6 Významnost rozdílu mezi důležitostí položky vs. realizací v praxi 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 rozdíl 

N 328 329 331 330 330 330 330 329 330 331 329 331 

průměr 0,09 0,25 1,38 1,68 1,28 0,85 1,30 0,57 1,31 0,13 0,52 -0,94 

sm.odch. 1,88 1,75 1,52 1,57 1,79 1,18 1,45 1,02 1,35 0,53 1,38 1,18 

test.krit. 0,91 2,55 16,55 19,40 12,97 12,96 16,24 10,21 17,66 4,45 6,85 -14,57 

význam. . * *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Zdroj: Role sestry 2012 

 

 Pro porovnání a zjištění případných rozdílů mezi jednotlivými skupinami 

zdravotních sester vzhledem k jejich odbornosti, uvádíme také zvlášť výsledky pro sestry 

interních jednotek intenzívní péče, chirurgických jednotek intenzívní péče, interních 

standardních oddělení a chirurgických standardních oddělení. 

 U všech položek zaměřujících se na oblast uspokojování potřeb pacienta a přístupu 

k němu dosáhla hladina významnosti 0,1 % pro všechny odborné skupiny zdravotních 

sester. 

 U položek týkajících se činností souvisejících s péčí jsou patrné jisté rozdíly. Obě 

skupiny jednotek intenzívní péče a chirurgická standardní oddělení nedosahují shodně u 

položek číslo jedna a dvě rozdílu hladiny významnosti ani 5 %. U interních standardních 

oddělení je naopak u položky číslo jedna významnost 5 % a číslo dvě 1 %. Odlišnost je 

také u otázky číslo jedenáct, kdy interní jednotky intenzívní péče mají hladinu 

významnosti 5 % oproti ostatním třem skupinám, kde je riziko omylu 0,1 %. U otázky 

číslo deset dosahují hladiny významnosti 5 % shodně tři námi zkoumané odborné skupiny 

respondentů, výjimkou jsou chirurgická standardní oddělení, u kterých není riziko omylu 

ani na hladině 5 %. Výsledky viz také tabulky č. 7, 8, 9 a 10. 

 

Tabulka č. 7 Významnost rozdílu mezi důležitostí položky vs. realizací v praxi: JIP int. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 rozdíl 

N 74 75 76 76 76 75 75 75 76 76 75 76 

průměr -0,23 0,09 1,25 1,76 1,57 0,97 1,32 0,60 1,34 0,20 0,37 -1,15 

sm.odch. 2,08 1,97 1,34 1,41 1,54 1,15 1,43 0,98 1,19 0,56 1,38 1,34 

test.krit. -0,95 0,41 8,14 10,88 8,85 7,30 7,97 5,30 9,86 3,06 2,34 -7,45 

význam. . . *** *** *** *** *** *** *** * * *** 

Zdroj: Role sestry 2012 
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Tabulka č. 8 Významnost rozdílu mezi důležitostí položky vs. realizací v praxi: JIP chir. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 rozdíl 

N 96 96 96 96 95 96 96 96 95 96 96 96 

průměr 0,24 0,24 1,34 1,67 1,12 0,54 1,16 0,41 1,32 0,09 0,44 -0,82 

sm.odch. 1,72 1,61 1,57 1,61 1,75 1,17 1,46 0,92 1,44 0,41 1,16 1,04 

test.krit. 1,36 1,46 8,37 10,13 6,23 4,53 7,76 4,33 8,92 2,24 3,69 -7,77 

význam. . . *** *** *** *** *** *** *** * *** *** 

Zdroj: Role sestry 2012 

 

Tabulka č. 9 Významnost rozdílu mezi důležitostí položky vs. realizací v praxi: odd. int. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 rozdíl 

N 70 70 70 69 70 70 70 70 70 70 70 70 

průměr 0,50 0,51 1,34 1,58 1,47 0,99 1,34 0,69 1,43 0,10 0,56 -0,84 

sm.odch. 1,82 1,57 1,26 1,47 1,81 1,22 1,54 1,09 1,28 0,42 1,41 1,05 

test.krit. 2,30 2,73 8,89 8,94 6,80 6,73 7,30 5,27 9,32 2,00 3,30 -6,68 

význam. * ** *** *** *** *** *** *** *** * *** *** 

Zdroj: Role sestry 2012 

 

Tabulka č. 10 Významnost rozdílu mezi důležitostí položky vs. realizací v praxi: odd. chir. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 rozdíl 

N 88 88 89 89 89 89 89 88 89 89 88 89 

průměr -0,11 0,17 1,57 1,69 1,04 0,96 1,39 0,65 1,18 0,13 0,72 -0,99 

sm.odch. 1,82 1,80 1,76 1,71 1,95 1,13 1,37 1,08 1,41 0,67 1,55 1,24 

test.krit. -0,58 0,89 8,43 9,28 5,06 7,97 9,59 5,64 7,89 1,89 4,33 -7,49 

význam. . . *** *** *** *** *** *** *** . *** *** 

Zdroj: Role sestry 2012 

 

 U oblasti zaměřující se na zajišťování potřeb pacienta a přístupu k němu jsou rozdíly 

mezi vnímáním důležitosti pro roli sestry a možností realizace v praxi opravdu vysoké 

oproti situaci v kategorii činností souvisejících s poskytovanou péčí. 

 

 Ze získaných výsledků vyplývá, že námi stanovená hypotéza je potvrzena. Rozdíly 

mezi vnímáním důležitosti role sestry a možností realizace v praxi jsou významně větší u 

oblasti uspokojování potřeb pacienta a přístupu k němu. Navíc jsme zaznamenali rozdíly 

mezi jednotlivými skupinami zdravotních sester vzhledem k jejich odbornosti. 
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3.8.1.2. Vyhodnocení vnímání důležitosti vzdělávání 

 Mezi role zdravotní sestry jsme v dotazníku zařadili položku týkající se 

celoživotního vzdělávání sestry v oboru. Tuto položku jsme zařadili jako činnost, která 

souvisí s poskytovanou péčí. 

 Celoživotní vzdělávání sester je dáno legislativními požadavky a najdeme tuto oblast 

mimo jiné i v etickém kodexu sester. 

 Zajímalo nás, jak pracovníci vnímají, že je tato oblast důležitá pro jejich profesní 

roli. Stanovená hypotéza předpokládala, že vnímání důležitosti celoživotního vzdělávání 

roste s mírou dosaženého vzdělání. Pro vyhodnocení byla použita kontingenční tabulka. 

 Možnost odpovědi na tuto otázku spočívala v zaškrtnutí příslušné hodnoty na škále 

od jedné (nejméně) po sedm (nejvíce). 

 

 Zaškrtnuté hodnoty číslo pět, šest a sedm na škále možností odpovědí již považujeme 

za vyjádření důležitosti celoživotního vzdělávání pro roli zdravotní sestry. Sečtením těchto 

tří hodnocení pro jednotlivé skupiny zvlášť jsme získali, kolik procent respondentů v každé 

skupině uvedlo, že tuto položku hodnotí jako důležitou. Výsledky ukazují, že u 

středoškolsky vzdělaných sester je to 80 % respondentů, u sester s pomaturitním 

specializačním studiem 89,7 %, u vyššího odborného vzdělání 84,5 % a pro vysokoškolsky 

vzdělané respondenty 92,7 %. 

 Hodnocení důležitosti je tedy u všech skupin sester velmi vysoké. U středoškolsky 

vzdělaných je však relativně nižší oproti zbývajícím třem dosaženým vzděláním. 

Vysokoškolsky vzdělaní pracovníci uvádějí důležitost v největším zastoupení. 

 Z výsledků v tabulce č. 11 je patrné, že skupina sester s pomaturitním specializačním 

vzděláním hodnotí důležitost celoživotního vzdělávání velmi vysoko. V součtu škál pět až 

sedm jsou v těsném závěsu za vysokoškolsky vzdělanými pracovníky. Nejvyšší možné 

hodnocení, tedy číslo sedm, zaškrtla polovina těchto respondentů (50,9 %), což je dokonce 

nejvyšší počet z porovnávaných skupin. Tento výsledek je velmi překvapivý a zajímavý. 

Vzhledem k rozdělení souboru na sestry z jednotek intenzívní péče a standardních oddělení 

hodnotíme tento soubor jako poměrně vyvážený (jednotky intenzívní péče interní 23 %, 

chirurgické 31 %, standardní oddělení interní 18 % a chirurgické 28 %). Vysoké hodnocení 

tedy nepřisuzujeme nadměrné převaze některého z oborů. Z pohledu délky praxe v oboru 

je z více jak poloviny tento soubor zastoupen respondenty s praxí mezi 10 – 20 lety (55 %). 

Další třetinu tvoří pracovníci s praxí 21 – 29 let (25 %). Menší zastoupení mají skupiny 

pracující v oboru 30 a více let (12 %) a 4 – 9 let (8 %). Do jednoho roku praxe nemá toto 
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vzdělání žádný respondent a v rozmezí 1 – 3 roky se jedná pouze o jednoho respondenta. 

Z tohoto pohledu se tedy jedná nejvíce o respondenty, kteří jsou již zkušenými 

zdravotnickými pracovníky. Toto potvrzuje také věkové rozložení, kdy do věku 25 let není 

v tomto souboru zastoupen žádný respondent. 

 Výše popsané výsledky ani jednotlivé procentuální zastoupení v řádcích v tabulce č. 

11 tedy neukazují u námi zkoumaného celkového souboru na jasný vztah mezi nezávislou 

proměnnou reprezentovanou dosaženým vzděláním a závislou proměnnou zastoupenou 

hodnocením důležitosti celoživotního vzdělávání v oboru. 

 

Tabulka č. 11 Závislost vzdělávání na dosaženém vzdělání 

Počet z ID Dosažené vzdělání   
Důležitost 
vzdělávání SS PSS VOS VS Celkový součet 

1 (nedůležité) 1,6% 0,9% 2,2% 0,0% 1,2% 

2 0,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 

3 4,0% 0,9% 6,7% 2,4% 3,1% 

4 13,6% 8,6% 6,7% 4,9% 9,8% 

5 25,6% 23,3% 26,7% 26,8% 25,1% 

6 20,8% 15,5% 20,0% 22,0% 19,0% 

7 (důležité) 33,6% 50,9% 37,8% 43,9% 41,6% 

Celkový součet 
(N) 

100,0% 
(125) 

100,0% 
(116) 

100,0% 
(45) 

100,0% 
(41) 

100,0% 
 

Zdroj: Role sestry 2012, Nvalid 327 

 

3.8.1.3. Vyhodnocení vnímání důležitosti ošetřovatelských postupů 

 Položka v dotazníku, která zkoumala, jak sestry vnímají důležitost pracovat na 

základě ošetřovatelských standardů (postupů), náležela do činností souvisejících 

s poskytovanou péčí v rámci role zdravotní sestry. 

 Ošetřovatelské standardy v námi zvoleném zdravotnickém zařízení sjednocují práci 

sester na jednotlivých odděleních této organizace. Zároveň mohou sloužit jako návod při 

nejasnostech v některých oblastech činnosti. 

 V této souvislosti nás zajímalo, zda sestry, které pracují v oboru kratší čas, hodnotí 

tuto práci podle standardů jako důležitější oproti služebně starším kolegyním. Stanovili 

jsme si hypotézu, že vnímání důležitosti práce podle ošetřovatelských standardů klesá 

s délkou praxe. Pro vyhodnocení byla použita kontingenční tabulka. 

 Možnost odpovědi na tuto otázku spočívala v zaškrtnutí příslušné hodnoty na škále 

od jedné (nejméně) po sedm (nejvíce). 
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 Hodnocení číslo pět, šest a sedm považujeme za projev vysoké důležitosti pro 

respondenta. Body jedna, dvě a tři definujeme jako nízké vyjádření důležitosti a číslo čtyři 

je rozhraním mezi oběma póly. 

 Sečtením hodnocení čísla pět až sedm, jsme získali údaj, kolik procent respondentů 

vnímá tuto položku z dotazníku pro svou roli sestry jako důležitou. Ve skupině s délkou 

praxe do 1 – 3 let se jedná o 78,7 % pracovníků. Sester pracujících v oboru 4 – 9 let 

odpovědělo kladně 67 %, ve skupině 10 – 20 let 60,5 % a respondentů s praxí delší než 21 

let 74,9 %. Vnímání důležitosti práce se standardy tedy klesá s délkou praxe pouze mezi 

prvními třemi skupinami. Soubor respondentů, kteří pracují v oboru 21 a více let, tento 

trend porušuje a vnímání důležitosti se téměř vyrovnává hodnocení zdravotních sester 

s praxí do tří let. 

  Porovnání procentuálního zastoupení dle jednotlivých odpovědí, viz tabulka č. 12, 

ukazuje, že u skupin respondentů s praxí do 1 – 3 let, 4 – 9 let a 10 – 20 let klesá 

hodnocení důležitosti s touto praxí. Výjimkou je možnost číslo tři, kde první skupina 

převyšuje skupinu druhou o půl procenta. I v tomto vyhodnocení se však ukazuje, že 

respondenti s praxí 21 a více let nezachovávají daný trend a jejich vnímání důležitosti této 

položky z dotazníku je vysoké. V porovnání s ostatními skupiny je dokonce mnohem vyšší 

především v maximálním možném hodnocení položky. Odpověď sedm uvedlo 42,6 % 

respondentů z této skupiny. 

 Výsledky vnímání důležitosti práce podle standardů u souboru respondentů s praxí 

21 let a více je od zbylých třech skupin odlišné a vzhledem k naší hypotéze je toto zjištění 

neočekávané. 

 Čtvrtou skupinu zdravotních sester s nejdelší praxí, která vykazuje překvapivé 

výsledky, tvoří 62 % pracovníků starších 46 let. Ostatní pracovníci jsou ve věkovém 

rozmezí 36 – 45 let. Vzhledem k délce praxe lze však předpokládat, že se jedná zpravidla o 

respondenty ve věku 40 let a více. Většina respondentů vykonává ošetřovatelskou činnost 

na standardním oddělení, celkem se jedná o 72 %. Pouze 28 % těchto zdravotních sester 

pracuje na jednotce intenzívní péče. V tomto souboru dotazovaných je celkem 13 

vedoucích pracovníků. Zdravotní sestry v těchto funkcích pracují zpravidla se standardy 

velmi často a seznamují s nimi i své podřízené. V celém výzkumném vzorku je ve vedoucí 

pozici celkem 28 zdravotních sester. Téměř polovina jich tedy náleží do této skupiny. Šest 

vedoucích pracovníků tuto oblast vnímá jako méně důležitou – v rozmezí škál 2 (dva 

respondenti), 3 (tři respondenti) a 4 (jeden respondent) a sedm jí hodnotí jako více 

důležitou – v rozmezí škál 5 (jeden respondent), 6 (jeden respondent) a 7 (pět 
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respondentů). Vnímání vedoucích pracovníků není tedy v této skupině jednoznačně kladné, 

obě oblasti hodnocení jsou téměř vyrovnané. Nedomníváme se tedy, že by tento faktor 

významně ovlivňoval zjištěné výsledky. 

 Výše popsané výsledky poukazují na nepotvrzení naší hypotézy. Nelze jednoznačně 

říci, že vnímání důležitosti práce na základě ošetřovatelských standardů klesá s délkou 

dosažené praxe v oboru. Ukazuje se, že zkušené sestry pracující v oboru nejdelší dobu 

vnímají významnost standardních postupů pro svou roli velmi vysoko. 

 

Tabulka č. 12 Závislost práce dle standardů a délky praxe 

Počet z ID Délka praxe v oboru   
Práce dle 
standardů do 1-3l 4-9l 10-20l 

21 a 
více Celkový součet 

1 (nedůležité) 0,0% 5,7% 6,5% 4,4% 4,9% 

2 0,0% 4,5% 4,8% 2,9% 3,7% 

3 8,5% 8,0% 11,3% 8,8% 9,5% 

4 12,8% 14,8% 16,9% 8,8% 14,1% 

5 23,4% 22,7% 20,2% 19,1% 21,1% 

6 29,8% 21,6% 17,7% 13,2% 19,6% 

7 (důležité) 25,5% 22,7% 22,6% 42,6% 27,2% 

Celkový součet 
(N) 

100,0% 
(47) 

100,0% 
(88) 

100,0% 
(124) 

100,0% 
(68) 

100,0% 
 

Zdroj: Role sestry 2012, Nvalid 327 

 

3.8.2. Vyhodnocení vnímání pracovního prostředí 

 Ve druhé části dotazníku jsme zjišťovali vnímání šesti oblastí pracovního života 

respondentem (AWLS) a zároveň percepci a zájem dotazovaného o zapojení se do změn 

ovlivňující kvalitu péče. Zdravotní sestry zaškrtávaly, na postojové škále Likertova typu, 

od jedné do pěti míru souhlasu s daným tvrzením. 

 Jednotlivé položky v dotazníku jsou sestaveny tak, že mapují vždy postoje 

respondenta v konkrétní oblasti. Dotazník AWLS obsahuje tvrzení, která jsou položena 

kladným i záporným způsobem. Oblast vytíženosti se skládá celkem ze šesti položek, kdy 

čtyři jsou postaveny negativně a dvě pozitivně. Kontrolu reprezentují čtyři kladně 

postavená tvrzení. Okruh zaměřující se na odměny obsahuje čtyři postoje, z toho dva 

kladné a dva záporné. Z celkem pěti položek oblasti týkající se vztahů je pouze jedna 

postavena nesouhlasně. Stejně jako okruh vztahů je postavena i skupina tvrzení zaměřující 

se na hodnoty. Oblast zjišťující vnímání spravedlnosti je složena ze šesti položek, z nichž 

jsou dvě záporné. 
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 Pro mapování postoje pracovníka k zapojení se do změn jsme vytvořili pět kladně 

postavených tvrzení. Tato skupina otázek je vnímáním jedné z oblasti role zdravotní sestry. 

 Z důvodu různého souhlasného a nesouhlasného postavení položek jsme před 

vlastním zahájení výpočtů provedli převedení záporných položek na kladné. Tento postup 

spočíval v převedení skóre uvedené respondentem pomocí klíče – 5 = 1; 4 = 2; 2 = 4; 1 = 

5; 3 zůstává ponechána. (Leiter, Maslach, 2004) Získali jsme tak upravená data pro možné 

další výpočty tak, aby nedocházelo k ovlivnění výpočtů různě hodnotově postavenými 

položkami. 

 Jak uvádí Pelikán (2011) u škál Likertova typu můžeme číselné odpovědi, které nám 

zjišťují souhlas nebo nesouhlas dotazovaného zprůměrovat a tím získáme hodnotu jeho 

postoje. Pro každého respondenta v našem souboru jsme tedy vypočítali jeho postoj ke 

všem námi zkoumaným oblastem. Dále jsme provedli výpočty dohromady pro všechny 

respondenty a zvlášť pro jednotlivé oborové skupiny zdravotních sester. 

 

3.8.2.1. Vyhodnocení míry shody mezi zaměstnancem a pracovním prostředím 

 Abychom zjistili, jak zdravotní sestry vnímají a hodnotí své pracovní prostředí a 

zájem, o zapojení se do změn v rámci své pracovní role, vypočítali jsme aritmetický 

průměr pro jednotlivé oblasti. 

 Získané skóre ukazuje míru shody mezi zaměstnanci a jejich pracovním prostředím. 

Skóre vyšší než hodnota tři poukazuje na shodu, naopak výsledek nižší než tři naznačuje 

neshodu mezi pracovním prostředím a preferencemi respondentů. (Leiter, Maslach, 2004) 

 Výsledky získané u našeho souboru respondentů se mezi jednotlivými oblastmi 

pohybují v rozmezí celkových průměrů 2,8 až 3,6. Nejvyšší skóre je v oblastech vztahů a 

změn (shodně 3,6). Druhé nejvyšší hodnocení je u kontroly a hodnot (shodně 3,2). 

Neutrální výsledek je v oblasti odměn (3,0). Skóre nižší než tři vyšel pro vytíženost a 

spravedlnost (shodně 2,8). 

 Pro srovnání vnímání jednotlivých oblastí mezi interními jednotkami intenzívní péče, 

chirurgickými jednotkami intenzívní péče, odděleními interními a odděleními 

chirurgickými jsme vypočítali také průměrné postojové hodnoty pro každou tuto kategorii 

zdravotních sester. Zjištěné výsledky mezi jednotlivými oborovými skupinami zdravotních 

sester jsou velmi vyrovnané. Pro vytíženost se rozmezí hodnocení pohybuje v hodnotách 

2,7 až 2,9. Výsledky u kontrol jsou 3,1 až 3,2. Oblast odměn je u třech ze čtyř skupin na 

hodnotě 3,0, jedna vykazuje výsledek 3,1. Spravedlnost je respondenty jednotlivých 

odborností hodnocena na 2,7 až 2,8. Kategorie hodnot se pohybuje v rozmezí 3,1 – 3,3. 
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Naprostá shoda mezi zdravotními sestrami jednotlivých oborových skupin je v oblasti 

změn, kde je skóre hodnocení 3,6 pro všechny jednotné. Naopak výsledky vztahů vykazují 

jisté skupinové rozdíly. Rozmezí je zde 3,4 – 3,7. Skóre 3,7 je shodné pro obě skupiny 

jednotek intenzívní péče. Průměr u interních oddělení je 3,4 a chirurgických oddělení 3,5. 

 Srovnáním skóre jednotlivých oborových skupin zvlášť s celkovým průměrným 

hodnocením jsme nezaznamenali výrazné rozdíly. Naopak výsledky jsou téměř vyrovnané. 

U žádné skupiny nedošlo k tomu, že by hodnocení bylo oproti celkovému průměru 

naprosto opačné. Máme tím na mysli, že celkový průměr by vykazoval hodnotu nad skóre 

tři a skupina pod tři, nebo opačně. Pouze oddělení chirurgická vykazují hodnotu 3,1, oproti 

neutrálnímu celkovému průměru 3,0, nejedná se však o zásadní rozdíl. 

 Přehled uvedených výsledků je zobrazen v tabulce č. 13. Pro porovnání jsou 

v závorce kurzívou uvedeny také výsledky, které na normativním vzorku zjistili Leiter a 

Maslach (2004) pro N = 6815. 

 

Tabulka č. 13 Průměrná hodnocení oblastí pracovního života a zapojení do změn 

Oblast JIP int. JIP chir. Odd. int. Odd. chir. Celkový  

Vytíženost 2,8 2,9 2,7 2,8 2,8 (2,83) 

Kontrola 3,1 3,1 3,2 3,2 3,2 (3,35) 

Odměny 3,0 3,0 3,0 3,1 3,0 (3,06) 

Vztahy 3,7 3,7 3,4 3,5 3,6 (3,46) 

Spravedlnost 2,7 2,8 2,7 2,8 2,8 (2,83) 

Hodnoty 3,3 3,1 3,1 3,2 3,2 (3,43) 

Změny 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 

Zdroj: Pracovní prostředí a změny 2012, N = 331 

 

3.8.2.2. Vyhodnocení vnímání těsnosti mezi pracovními oblastmi 

 Dalšími výpočty z dat získaných druhou částí dotazníku jsme se zaměřili na zjištění 

míry těsnosti vnímání jednotlivých oblastí pracovního života mezi sebou včetně zájmu o 

zapojení se do změn v rámci role sestry. 

 Pro zjištění těchto údajů jsme vypočítali korelační koeficient. Tuto statistickou 

metodu jsme zvolili na základě toho, že zjišťuje lineární závislost číselných proměnných. 

(Blatná, 2004) 
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 Hodnoty, které můžeme získat pomocí výpočtu korelace, se pohybují v intervalu -1 

až +1. Těsnost lineárního vztahu mezi jednotlivými proměnnými zjistíme na základě toho, 

jaké hodnotě se výsledek bude blížit. U korelace platí, že čím více se hodnota blíží -1, nebo 

+1, tím větší je mezi proměnnými těsnost. V případě přiblížení se +1 je výsledek kladný 

(tedy čím vyšší je hodnota jedné oblasti, tím vyšší je i hodnota u druhé). Blízkost -1 

ukazuje na negativní vztah (čím vyšší hodnota u jedné proměnné, tím nižší je u druhé). 

Hodnota 0 u korelačního koeficientu svědčí o statistické nezávislosti mezi dvěma 

proměnnými. (Chráska, 2006) 

 Míra korelace pod ±0,3 je zpravidla považována za malou. V hodnocení budeme 

tedy za vyšší míru korelace považovat výsledky nad touto hodnotou s dodržením pravidla, 

že čím blíže hodnotě jedna, tím je korelace mezi proměnnými vyšší. 

 

Korelace mezi zkoumanými oblastmi 

 Tabulka č. 14 znázorňuje, jaká je těsnost vztahu mezi jednotlivými zkoumanými 

oblastmi z druhé části dotazníku pro celý výzkumný vzorek. 

 Do výpočtů byla započtena všechna získaná data od respondentů. Velikost 

výzkumného vzorku v tomto případě byla tedy 331 zdravotních sester z lůžkových 

oddělení sledovaného zdravotnického zařízení. 

 Nejvyšší dosažené hodnoty míry korelace jsou u našeho celkového vzorku 

v oblastech mezi odměnami a spravedlností, kontrolou a změnami a spravedlností a 

hodnotami, kde se výsledky pohybují u hodnoty 0,4. Pro odměny a hodnoty, odměny a 

vztahy jsou výsledky korelace u hodnoty 0,3. Ve všech případech se jedná o korelaci 

kladnou. 

 Nejnižší těsnost je naopak mezi vytížeností a kontrolou a vytížeností a změnou, kdy 

jsou výsledky téměř na hodnotě 0. 

 Ze všech oblastí tedy vykazuje nejčastěji oblast odměn významnější lineární vztah 

s ostatními sledovanými okruhy pracovního života. Celkem jsme zaznamenali kladnou 

těsnost větší než 0,3 se třemi ze šesti proměnných. 

 Zajímavým zjištěním jsou pro nás také výsledky u vytíženosti. U této oblasti 

pracovního života jsme zaznamenali pouze velmi malé lineární vztahy těsnosti s ostatními 

oblastmi pracovního života. Výsledky se pohybují nejčastěji u hodnoty korelace 0,1 a 

oproti ostatním oblastem a jejich výsledkům jsou velmi blízko hodnotě 0, která poukazuje 

na nezávislost mezi touto a ostatními proměnnými. 
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 Žádný ze zjištěných výsledků nevykazuje hodnoty negativní, nebo blížící se -1. 

Proměnné tedy mezi sebou nevykazují negativní korelační vztah. 

 

Tabulka č. 14 Korelační koeficient zkoumaných oblastí: celkový vzorek 

 Vytíženost Kontrola Odměny Vztahy Spravedlnost Hodnoty Změny 

Vytíženost 1       

Kontrola 0,09061 1      

Odměny 0,16191 0,24326 1     

Vztahy 0,12498 0,13708 0,33752 1    

Spravedlnost 0,12717 0,24229 0,43805 0,26538 1   

Hodnoty 0,14802 0,25192 0,33152 0,24512 0,40292 1  

Změny 0,07664 0,41945 0,21423 0,19635 0,23799 0,29479 1 

Zdroj: Pracovní prostředí a změny 2012, N = 331 

 

 Vyhodnocení korelačních koeficientů u zkoumaných oblastí jsme provedli také pro 

jednotlivé odborné skupiny zdravotních sester, ze kterých se náš celkový výzkumný vzorek 

skládal. Zajímalo nás, zda se výsledky jednotlivých čtyř odborných skupin zdravotníků liší 

od hodnot, které jsme získali výpočty pro celý soubor respondentů. 

 

 Jako první vyhodnotíme výsledky vypočtené z dat od zdravotních sester pracujících 

na interních jednotkách intenzívní péče. Konkrétní výsledky jsou uvedeny v tabulce č. 15. 

 Největší míru korelace jsme u této skupiny zaznamenali mezi oblastmi spravedlnosti 

a odměn, kdy je výsledná hodnota u 0,5. Další významnější těsnost pozorujeme u vztahu 

kontroly a změny i odměny a vztahy, u kterých je výsledek u hodnoty 0,4 a téměř dosahuje 

na 0,5. Skóre míry korelace dosahující síly 0,3 je vykazováno mezi vztahy a spravedlností 

a hodnotami a změnami. 

 Oblast odměn a vztahů, odměn a spravedlnosti a kontroly a změn poukazují na vyšší 

míru kladné korelace stejně jako u výsledků pro celý soubor zdravotních sester, hodnoty 

zde však dosahují větší těsnosti mezi proměnnými. Dále se nad hodnotu 0,3 u těchto 

dotazovaných dostala oblast vztahů a spravedlnosti a hodnot a změn, což se u výsledků 

celkového vzorku nestalo. 

 Naopak hodnoty odměn a hodnot i spravedlnosti a hodnot jsou proti celkovému 

skóre pod hranicí 0,3. Navíc se jedná o zajímavý rozdíl, kdy odměny a hodnoty se 

pohybují dokonce pouze u hodnoty 0,1. Také korelace vztahů a hodnot je hodnocena na 
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hranici nuly oproti hodnocení celku, kde je tato hodnota po zaokrouhlení na dvě desetinná 

čísla 0,25. 

 Oblast vytíženosti nevykazuje u tohoto souboru vyšší těsnost s žádnou z ostatních 

oblastí. Ani u tohoto souboru respondentů není ve výsledcích přítomna záporná míra 

korelace mezi žádnými dvěma sledovanými proměnnými. 

 

Tabulka č. 15 Korelační koeficient zkoumaných oblastí: JIP int. 

 Vytíženost Kontrola Odměny Vztahy Spravedlnost Hodnoty Změny 

Vytíženost 1       

Kontrola 0,16444 1      

Odměny 0,22683 0,28932 1     

Vztahy 0,17587 0,11958 0,46941 1    

Spravedlnost 0,12204 0,25656 0,55269 0,35969 1   

Hodnoty 0,06144 0,27551 0,16409 0,08029 0,27895 1  

Změny 0,07923 0,49827 0,26148 0,21210 0,26751 0,33545 1 

Zdroj: Pracovní prostředí a změny 2012, N = 76 

 

 Druhou skupinu, pro kterou byly vyhodnoceny výsledky míry korelace pro vnímání 

jednotlivých oblastí pracovního života a zapojení se do změn a uvádí je tabulka č. 16, tvoří 

zdravotní sestry pracující na chirurgických jednotkách intenzívní péče. 

 U této skupiny respondentů se vyšší míra korelačního koeficientu vyskytuje v sedmi 

případech. Mezi odměnami a spravedlností a odměnami a hodnotami je tato míra u 

hodnoty 0,5. Pro vztah mezi proměnnými odměn a vztahů, kontroly a spravedlnosti a 

kontroly a změn je míra korelace u 0,4. Mezi oblastí vztahů a změn dosahuje těsnost 

hodnoty 0,3. 

 Proti výsledkům celkového vzorku respondentů se korelační těsnost vyšší než 0,3 

vyskytla navíc u kontroly a spravedlnosti a vztahů a hodnot. Ostatní oblasti, které mají 

mezi sebou vyšší těsnost, se shodují. Těsnost mezi proměnnou odměn a vztahů, odměn a 

spravedlnosti a odměn a hodnot je u těchto respondentů vyšší než u celkového vzorku. 

Významný rozdíl je především u korelace odměn a hodnot, kdy je rozdíl mezi výsledky o 

0,2 větší. Rozdíl v míře korelace o 0,2 u porovnávaných souborů se objevuje také pro vztah 

mezi oblastmi kontroly a spravedlnosti. 

 Další vztahy mezi oblastmi, kterými se od sebe významně liší výsledky těchto 

zdravotních sester od celkového vzorku, jsou v oblastech vytíženosti a kontroly a 
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vytíženosti a změnami, kdy se hodnoty této skupiny respondentů blíží hodnotám 0,2 a u 

celku je výsledek korelace těchto proměnných téměř nulový. 

 Zajímavý je dále výsledek v porovnání míry těsnosti mezi vytížeností a vztahy. U 

obou souborů se sice hodnoty pohybují na malé míře korelace (u 0,1). Výsledná hodnota u 

celkového souboru je však na úrovni kladného vztahu, naopak pro zdravotní sestry 

chirurgických jednotek intenzívní péče je stejný výsledek v záporném čísle. 

 Oblast, která nezaznamenala ve vztahu k ostatním ani jeden korelační koeficient 

vyšší než 0,3 je vytíženost. 

 

Tabulka č. 16 Korelační koeficient zkoumaných oblastí: JIP chir. 

 Vytíženost Kontrola Odměny Vztahy Spravedlnost Hodnoty Změny 

Vytíženost 1       

Kontrola 0,19738 1      

Odměny 0,09356 0,27543 1     

Vztahy -0,16787 0,142 0,44358 1    

Spravedlnost 0,03019 0,44799 0,54623 0,28685 1   

Hodnoty 0,10672 0,11973 0,53304 0,30658 0,48990 1  

Změny 0,19571 0,44998 0,18698 0,19721 0,15827 0,17438 1 

Zdroj: Pracovní prostředí a změny 2012, N = 96 

 

 Třetí skupinou zdravotnických pracovníků, u kterých zjišťujeme míru korelace mezi 

jednotlivými oblastmi pracovního života a zapojení se do změn, jsou zdravotní sestry 

z interních standardních oddělení. Výsledky této skupiny respondentů jsou zobrazeny 

v tabulce č. 17. 

 Míra korelace je u této skupiny respondentů nejvyšší mezi kontrolou a hodnotami a 

spravedlností a hodnotami, kdy je u hodnoty 0,4. Výsledky těsnosti lineárního vztahu, 

které dosahují hodnoty 0,3, vyšly mezi kontrolou a změnami, odměnami a vztahy, 

odměnami a hodnotami, spravedlností a změnami i hodnotami a změny. U vztahu mezi 

hodnotami a změnami jsou zjištěné výsledky velmi blízko míře korelace 0,4. 

 Korelační koeficient nad 0,3 se u tohoto souboru respondentů shoduje s výsledky 

celkového vzorku ve čtyřech případech. Jedná se o vztah mezi oblastmi kontroly a změn (u 

tohoto souboru je však korelace u úrovně 0,3 proti výsledkům celkovým, kde je u 0,4), 

odměn a vztahů, odměn a hodnot a spravedlnosti a hodnot. Zbývající tři vyšší korelace, 
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které vyšly u této skupiny zdravotních sester pro kontrolu a hodnoty, spravedlnost a změny 

a hodnoty a změny, se od celkových výsledků liší (jsou u něho pod hodnotou 0,3). 

 Při porovnání výpočtů u obou vzorků je největší rozdíl patrný u míry korelace mezi 

oblastmi kontroly a hodnot a odměn a spravedlnosti. V obou případech je rozdíl výsledků 

téměř o hodnotu 0,2. Vyšší těsnost mezi kontrolou a hodnotami je hodnocena souborem 

respondentů ze standardních interních oddělení. Naopak míra vztahů mezi odměnami a 

spravedlností je hodnocena menší korelací oproti celkovému souboru. 

 Korelační vztah vytíženosti a kontroly a vytíženosti a změn je v obou případech na 

nulové hranici. U tohoto souboru respondentů jsou však hodnoty v záporném čísle, u 

výsledků celkového vzorku se udržely v kladné hladině. 

 Míru těsnosti nad 0,3, u těchto zdravotních sester, nezaznamenala ve vztahu 

s ostatními oblast vytíženosti. 

 

Tabulka č. 17 Korelační koeficient zkoumaných oblastí: odd.int. 

 Vytíženost Kontrola Odměny Vztahy Spravedlnost Hodnoty Změny 

Vytíženost 1       

Kontrola -0,07664 1      

Odměny 0,08432 0,17621 1     

Vztahy 0,13965 0,19312 0,35363 1    

Spravedlnost 0,06047 0,11928 0,22061 0,22902 1   

Hodnoty 0,14097 0,437 0,34019 0,18077 0,44043 1  

Změny -0,00644 0,34023 0,28460 0,24765 0,35986 0,39855 1 

Zdroj: Pracovní prostředí a změny 2012, N = 70 

 

 Výsledky v tabulce č. 18 ukazují korelační koeficienty pro čtvrtou skupinu 

zdravotnických pracovníků. Jedná se o sestry, které pracují na standardních odděleních 

chirurgických oborů. 

 Vyšší těsnost vztahů mezi jednotlivými zkoumanými oblastmi je u pěti výsledků. 

Hodnotu u 0,4 vykazuje vztah mezi oblastí spravedlnosti a hodnot. Korelace mezi 

kontrolou a změnami, odměnami a spravedlností, vztahy a hodnotami a hodnotami a 

změnami se pohybuje u hladiny 0,3. U vztahu mezi kontrolou a změnami je hodnota 

těsnosti pouze mírně pod úrovní 0,4. 

 Proti výsledkům celkového souboru nedosáhl, u tohoto souboru respondentů, hladiny 

korelace nad 0,3 vztah mezi oblastí odměn a hodnot. Rozdíl však není zásadně velký, 
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protože výsledky ukazují, že se této hranici velmi blíží (zaokrouhlením na dvě desetinná 

čísla se jedná o hodnotu 0,29). Hranice 0,3 proti celkovým výsledkům nedosáhla dále 

korelace mezi odměnami a vztahy. Zde se jedná o významnější odchylku mezi výsledky, 

protože rozdíl je téměř o 0,2. 

 Naopak u sester ze standardních chirurgických oddělení je proti celkovým 

výsledkům korelační koeficient vyšší než 0,3 mezi oblastmi vztahů a hodnot a hodnot a 

změn. Rozdíl mezi výsledky těsnosti obou souborů u oblasti hodnot a změn je však 

nepatrný. Hodnota u tohoto souboru téměř nepřevyšuje hodnotu 0,3 a u celkového souboru 

se naopak výsledky této hodnotě velmi blíží (zaokrouhleno na dvě desetinná čísla 0,29). 

 Zajímavé zjištění přinesly výsledky korelačního koeficientu mezi oblastí vytíženosti 

a ostatními zkoumanými okruhy. Přesto, že ani u tohoto souboru respondentů nedosáhla 

těsnost v žádném vztahu mezi proměnnými hladiny 0,3, výsledky jsou vyšší než ty pro 

celkový soubor. Vztah této oblasti s kontrolou a se změnami je téměř stejný a vykazuje 

nulovou korelaci. U vztahů s odměnami, vztahy, spravedlností a hodnotami se však 

pohybuje u hladiny 0,2 a pouze nepatrně nedosahuje na hodnotu 0,3. Celkový soubor 

vykazuje tuto hladinu těsnosti pouze na úrovni u 0,1. 

 

Tabulka č. 18 Korelační koeficient zkoumaných oblastí: odd.chir. 

 Vytíženost Kontrola Odměny Vztahy Spravedlnost Hodnoty Změny 

Vytíženost 1       

Kontrola 0,09662 1      

Odměny 0,26532 0,21929 1     

Vztahy 0,29457 0,17413 0,15001 1    

Spravedlnost 0,29477 0,11461 0,34545 0,18560 1   

Hodnoty 0,27176 0,22181 0,28539 0,37628 0,42727 1  

Změny 0,02853 0,39451 0,14647 0,16967 0,21851 0,30089 1 

Zdroj: Pracovní prostředí a změny 2012, N = 89 

 

Porovnání korelace mezi skupinami zdravotních sester 

 Všechny zdravotní sestry v námi zkoumaném souboru respondentů pracují na 

lůžkových odděleních. Z pohledu typu těchto lůžkových oddělení se jedná o dvě velké 

skupiny, na které lze výzkumný vzorek rozdělit. Jedná se o zdravotní sestry pracující na 

jednotkách intenzívní péče a zdravotní sestry pracující na standardních lůžkových 

odděleních. 



  78 
 

 Z pohledu tohoto rozdělení našeho výzkumného vzorku jsme provedli výpočet 

korelačního koeficientu mezi oblastmi pracovního života a zapojení se do změn zvlášť pro 

každou z těchto dvou skupin zdravotních sester. Výsledky z jednotek intenzívní péče jsou 

uvedeny v tabulce č. 19 a ze standardních lůžkových oddělení v tabulce č. 20. 

 

 Na jednotkách intenzívní péče je nejvyšší korelační koeficient mezi oblastmi odměn 

a spravedlnosti, který dosahuje dokonce těsnosti 0,5. Dalšími oblastmi, kde se ukazuje 

vyšší vztah mezi proměnnými je u oblastí kontroly a změn a odměn a vztahů, u které 

vykazují hodnoty u 0,4. Hodnotu korelace u 0,3 vykazují kontrola a spravedlnost, odměny 

a hodnoty, vztahy a spravedlnost a spravedlnost a hodnoty. 

 U standardních lůžkových oddělení pozorujeme korelaci, která dosáhla hodnoty nad 

0,3 u pěti výsledků korelačního koeficientu. Těsnost vztahu mezi kontrolou a hodnotami, 

kontrolou a změnami, odměnami a hodnotami a hodnotami a změnami se pohybují u 

hladiny korelace 0,3. Vztah mezi spravedlností a hodnotami je u úrovně 0,4. 

 U obou skupin je korelační koeficient nad hodnotou 0,3 (i výše) mezi oblastmi 

kontroly a změnami, odměnami a hodnotami a spravedlností a hodnotami. Mezi těmito 

jednotlivými dvojicemi proměnných se u obou skupin jedná o kladný korelační vtah. 

 U skupiny respondentů z jednotek intenzívní péče, na rozdíl od pracovníků ze 

standardních oddělení, překročil míru těsnosti nad 0,3 vztah mezi kontrolou a 

spravedlností, odměnami a vztahy, odměnami a spravedlností a vztahy a spravedlností. 

Naopak, oproti druhé skupině, jí nedosáhl v oblasti vztahů mezi kontrolou a hodnotami a 

hodnotami a změnami. 

 Mezi těmito dvěma skupinami respondentů se objevují také zajímavé odlišnosti, 

které dosahují rozdílu dokonce o hodnotu 0,2. Tyto odchylky pozorujeme například ve 

vztazích mezi proměnnými vytíženost a vztahy a vytíženost a hodnoty. Ani pro jednu 

skupinu nepřesáhla míra těsnosti v těchto oblastech hodnotu větší než 0,3. Zdravotní sestry 

z jednotek intenzívní péče mají však tyto hodnoty na nulové míře korelace proti 

pracovníkům ze standardních oddělení, kde se pohybují na úrovni korelace 0,2. Další 

odlišností je vztah mezi proměnnou kontroly a proměnnou spravedlnosti. V tomto případě 

vykazují jednotky intenzivní péče hodnotu na úrovni 0,3, u druhé skupiny je vztah mezi 

těmito dvěma proměnnými pouze u hladiny 0,1. Dále je rozdíl patrný mezi odměnami a 

vztahy a odměnami a spravedlností. U sester z jednotek intenzívní péče se mezi těmito 

proměnnými ukazuje vyšší míra korelace, která dosahuje úrovně 0,4 a 0,5. Na standardních 
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odděleních se výsledky pohybují na míře 0,2. Popsané odchylky mezi skupinami, které 

jsou větší než 0,2, jsme v tabulkách č. 19 a č. 20 zvýraznili tučně. 

 

Tabulka č. 19 Korelační koeficient zkoumaných oblastí: celkem JIP 

 Vytíženost Kontrola Odměny Vztahy Spravedlnost Hodnoty Změny 

Vytíženost 1       

Kontrola 0,18193 1      

Odměny 0,15472 0,28057 1     

Vztahy -0,00377 0,13209 0,45339 1    

Spravedlnost 0,07612 0,3603 0,54597 0,32071 1   

Hodnoty 0,07596 0,19090 0,35489 0,19299 0,37825 1  

Změny 0,13739 0,47192 0,22338 0,20365 0,20944 0,25448 1 

Zdroj: Pracovní prostředí a změny 2012, N = 172 

 

Tabulka č. 20 Korelační koeficient zkoumaných oblastí: celkem odd. 

 Vytíženost Kontrola Odměny Vztahy Spravedlnost Hodnoty Změny 

Vytíženost 1       

Kontrola 0,02187 1      

Odměny 0,18156 0,20083 1     

Vztahy 0,227108 0,18515 0,24279 1    

Spravedlnost 0,18962 0,11949 0,28904 0,20877 1   

Hodnoty 0,21632 0,31778 0,31073 0,29513 0,43667 1  

Změny 0,01443 0,37255 0,20337 0,20111 0,27589 0,33920 1 

Zdroj: Pracovní prostředí a změny 2012, N = 159 

 

 Výše popsané výsledky poukázaly na rozdíly mezi zdravotními sestrami z jednotek 

intenzívní péče a sestrami ze standardních lůžkových oddělení. Obě tyto skupiny byly 

tvořeny respondenty z chirurgických i interních oborů dohromady. Dále nás tedy zajímalo, 

zda se liší výsledky korelačního koeficientu mezi interními a chirurgickými jednotkami 

intenzívní péče a mezi interními a chirurgickými standardními odděleními. 

 Výsledky korelačních koeficientů zjištěné pro respondenty z interních jednotek 

intenzívní péče a z chirurgických jednotek intenzívní péče již byly v této kapitole podrobně 

popsány výše včetně jejich zobrazení v tabulkách č. 15 a č. 16. Nyní se tedy zaměříme 

pouze na porovnání rozdílů, které jsou mezi těmito dvěma odbornými skupinami. 
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 Vyšší kladný korelační vztah vykazují obě tyto skupiny respondentů shodně mezi 

odměnami a spravedlností (u hodnoty 0,5), odměnami a vztahy (u hodnoty 0,4) a kontrolou 

a změnami (u hodnoty 0,4). 

 Ve výsledcích se však objevuje významný rozdíl především v korelačním koeficientu 

mezi proměnnými odměn a hodnot, vytíženosti a vztahů, kontroly a spravedlnosti, vztahů a 

hodnot a spravedlností a hodnot. 

 Pro chirurgické jednotky intenzívní péče je výše korelace mezi odměnami a 

hodnotami na úrovni 0,5. Interní jednotky intenzívní péče mají tuto těsnost vztahu na 

hladině 0,1. Při porovnání přesných výsledků korelačního koeficientu je rozdíl mezi oběma 

skupinami při zarovnání na dvě desetinná čísla 0,37. 

 Také mezi vytížeností a vztahy je rozdíl výsledků mezi oběma odbornostmi na 

hladině 0,3. V tomto případě se oba korelační koeficienty pohybují pouze na hladině 0,1. 

Pro interní obory je však korelační vztah kladný, pro chirurgické obory se jedná o korelaci 

zápornou. 

 Vyšší míru kladné korelace vykazují chirurgické obory proti interním v oblastech 

mezi kontrolou a spravedlností, vztahy a hodnotami a spravedlností a hodnotami. Zde se 

míra odlišnosti mezi porovnávanými skupinami pohybuje na hladině 0,2. 

 Dalším poznatkem z výsledků je míra korelace mezi vytížeností a odměnami, kdy se 

u interních oborů pohybuje na hladině 0,2 a u chirurgických oborů je na téměř nulové míře 

korelace. Naopak chirurgické obory vykazují korelaci mezi vytížeností a změnami na 

úrovni bezmála 0,2 a interní obory mají v tomto případě těsnost vztahu téměř nulovou. 

 Rozdíl je možné sledovat také mezi proměnnou vztahů a spravedlnosti, kdy hodnoty 

korelačního koeficientu u interních oborů přesáhly hranici 0,3 a pro chirurgické zůstaly na 

hladině 0,2. Také vztah mezi hodnotami a změnami je u interních oborů na hladině 0,3 

proti výsledkům chirurgických respondentů, u kterých je míra těsnosti na hladině 0,1. 

 

 Stejně jako u jednotek intenzívní péče i u standardních lůžkových oddělení jsme se 

zaměřili na porovnání jejich výsledků mezi sebou. Podrobně již byly tyto skupiny 

vyhodnoceny v této kapitole výše včetně znázornění jejich výsledků v tabulkách č. 17 a č. 

18. Nyní se zaměříme na možné rozdíly mezi těmito dvěma skupinami respondentů. 

 Obdobné hodnocení mezi oběma skupinami je ve vyšší míře korelace mezi kontrolou 

a změnami (u hodnoty 0,3), spravedlností a hodnotami (u hodnoty 0,4) a hodnotami a 

změnami (u hodnoty 0,3). 
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 Ve výsledcích jsme však zaznamenali také rozdíly, kterými se tyto skupiny interních 

a chirurgických oborů standardních oddělení od sebe odlišují. 

 Větší odchylka mezi skupinami se ukazuje v rozdílu míry korelace mezi proměnnými 

kontrolou a hodnotami, odměnami a vztahy, vytížeností a spravedlností a vztahy a 

hodnotami. 

 Interní obory mají míru korelace v oblastech pro kontrolu a hodnoty u hladiny 0,4 a 

pro odměny a vztahy na úrovni 0,3. Výsledky chirurgických oborů se pro vztah mezi 

kontrolou a hodnotami pohybují na hodnotě 0,2 a pro odměny a vztahy pouze u 0,1. Interní 

obory mají tedy míru korelace v těchto případech vyšší o hodnotu 0,2. 

 Naopak chirurgické obory mají korelační koeficienty vyšší o 0,2 proti interní skupině 

respondentů ve vztazích mezi vytížeností a spravedlností a vztahy a hodnotami. U 

vytíženosti a spravedlnosti dosahují úrovně 0,2 a velmi se blíží hodnotě 0,3 a těsnost mezi 

vztahy a hodnotami je na hladině 0,3. Interní obory mají výsledky korelace mezi oblastí 

vytíženosti a spravedlnosti na nulové míře a pro vztahy a hodnoty pouze na úrovni 0,1. 

 Dále je mezi skupinami patrný také rozdíl mezi korelací v oblasti vytíženosti. 

Především ve vztahu s odměnami, vztahy a hodnotami (se spravedlností jsme již 

zmiňovali). Chirurgické obory mají vztahy mezi těmito oblastmi na hodnotách 0,2 a 

přibližují se hodnotám 0,3. Naopak u interních oborů se pohybuje na korelaci od 0 do 0,1. 

 Míra korelace pro proměnné vytíženosti a kontroly je u obou porovnávaných souborů 

na nulové míře korelace. Pro interní obory jsou však hodnoty záporné, naopak pro 

chirurgické obory jsou v kladném čísle. 

 Další odlišnost je u respondentů z interních standardních oborů v dosažení korelace 

0,3 mezi odměnami a hodnotami a spravedlností a změnami. U sester z chirurgických 

standardních oborů mají tyto vztahy úroveň korelace na hodnotě 0,2. Těsnot 0,3 však 

dosáhly chirurgické obory na rozdíl od interních mezi odměnami a spravedlností. 

 

Vyhodnocení souvisejících hypotéz 

 Výše provedené vyhodnocení výsledků nám sloužilo také k ověření dvou ze šesti 

námi stanovených pracovních hypotéz. 

 První ověřovanou hypotézou bylo tvrzení, že čím vyšší je vnímání vytíženosti u 

sester, tím menší je vnímání oblasti kontroly. Z vyhodnocení, která byla provedena, je 

patrné, že tato hypotéza nebyla potvrzena. Aby byla hypotéza potvrzena musela by míra 

korelačního vztahu být v záporném čísle. Čím blíže by pak byla hodnotě -1, tím větší 

bychom mohli předpokládat pravdivost našeho tvrzení. Výsledky pro celý soubor 
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respondentů vykazují pro tyto dvě proměnné téměř nulovou míru korelace. Interní 

jednotky intenzívní péče mají míru korelace u hodnoty 0,1 a chirurgické jednotky 

intenzívní péče vykazují také těsnost vztahů mezi těmito dvěma oblastmi u úrovně 0,1 a 

blíží se hodnotě 0,2. Interní i chirurgická standardní oddělení mají korelační koeficient 

téměř na úrovni nula. Výsledky jednotlivých skupin jsou navíc v kladných číslech 

s výjimkou interních standardních oddělení, kdy je míra korelace v záporném čísle. Tento 

záporný vztah je však minimální a jak již bylo uvedeno, téměř roven 0. 

 Druhou stanovenou hypotézou, kterou ověřovaly výše provedené výsledky, byl 

předpoklad, že čím vyšší je vnímání hodnot, tím větší je zájem pracovníka o zapojování se 

do změn týkající se práce. Celkové hodnocení všech respondentů vykazuje pro tuto oblast 

kladný korelační vztah s výsledkem u úrovně 0,2, který jen nepatrně nedosahuje hodnoty 

střední těsnosti 0,3. Vyhodnocení pro jednotlivé skupiny ukazuje, že míra korelace dosáhla 

úrovně 0,3 pro interní jednotky intenzívní péče, interní standardní oddělení (zde se hodnota 

korelace blíží 0,4) a chirurgická interní oddělení. Pro chirurgické jednotky intenzívní péče 

je míra korelace malá a je na úrovni 0,1. Žádný výsledek nevykazuje negativní vztah. Při 

pohledu na výsledky lze říci, že ve většině vyhodnocení existuje středně velký vztah mezi 

těmito dvěma proměnnými. Naše hypotéza v těchto případech tedy nebyla vyvrácena. 

 

 Tato kapitola dále ukázala souhrnný pohled na výsledky korelačních vztahů mezi 

jednotlivými oblastmi pracovního života a zájmem pracovníka o zapojení se do změn 

v rámci role zdravotní sestry. 

 Rozdělení respondentů do skupin podle vykonávané činnosti a odborného zaměření 

jejich pracoviště poukázalo na rozdíly v některých výsledcích zkoumaných oblastí. 

 

3.8.2.3. Vyhodnocení těsnosti mezi vztahy a realizací role v praxi 

 V první části dotazníku jsme zjišťovali údaje, jak jednotlivé položky, které jsme 

vytvořili pro roli zdravotní sestry, respondenti vnímají. Na jedné straně dotazovaní 

hodnotili jejich vnímání důležitosti položek role sestry, druhou stránkou bylo hodnocení 

možnosti realizace v praxi. 

 Zajímalo nás, jak vnímání této možnosti realizace jednotlivých položek v denní praxi 

zdravotní sestry souvisí s vnímáním vztahů na pracovišti. Práce ve zdravotnictví je 

vykonávána v týmu, kde na sebe jednotlivé činnosti navazují a pracovníci mezi sebou úzce 

spolupracují. Předpokládali jsme, že pokud je tento tým vnímán jako dobře spolupracující, 

bude mít respondent v praxi více prostoru stihnout jednotlivé části své pracovní role. 
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 Vnímání oblasti vztahů jsme zjišťovali ve druhé části dotazníků. Jednalo se o oblast 

vztahů, která byla zjišťována v rámci dotazníku AWLS. Tato oblast je složena z otázek, 

které se zaměřují na vnímání pracovního týmu, ve kterém respondent pracuje. 

 Stanovili jsme si hypotézu, ve které jsme předpokládali, že čím lepší je vnímání 

oblasti vztahů, tím lepší je hodnocení možnosti realizovat roli sestry v praxi. 

 

 Abychom zjistili míru těsnosti těchto dvou oblastí, vypočítali jsme korelační 

koeficient mezi námi zkoumanými proměnnými (tento druh výpočtu byl použit a popsán 

již v předchozí kapitole č. 3.8.2.2). 

 Nejprve jsme provedli výpočet z dat, která jsme získali z dotazníků od všech 

zdravotních sester. Míra korelace se v tomto případě pohybuje na úrovni 0,1. 

 Vzhledem k tomu, že je náš výzkumný vzorek složen ze sester pracujících na 

interních jednotkách intenzívní péče, chirurgických jednotkách intenzívní péče, interních 

standardních oddělení a chirurgických standardních oddělení, vypočítali jsme korelační 

koeficient také pro tyto jednotlivé skupiny respondentů. 

 Výsledky těchto jednotlivých skupin ukazují, že pro obě skupiny zdravotních sester 

z jednotek intenzívní péče se výsledky pohybují na hladině 0,1, ale blíží se 0,2. 

Chirurgická standardní oddělení dosahují korelace 0,2. Naopak interní standardní oddělení 

mají těsnost mezi těmito vztahy na nulové úrovni korelace. Rozdíl mezi touto skupinou 

respondentů je ve srovnání se zbývajícími třemi o 0,2 (ve dvou případech téměř, v jednom 

zcela). 

 Vyhodnocením výsledků jsme tedy zjistili, že mezi proměnnými můžeme u našeho 

souboru pozorovat kladný lineární vztah. Výsledné hodnoty však poukazují na malou míru 

korelace. V jednom případě dokonce téměř nulovou. Konkrétní výsledky jsou uvedeny 

v tabulce č. 21. 

 

Tabulka č. 21 Korelační koeficient role sestry v praxi a oblast vztahů 

 všichni JIP int. JIP chir. odd. int. odd. chir. 

Role sestry v praxi a 

oblast vztahů 

0,15495 0,19876 0,18843 0,059799 0,20837 

Zdroj: Pracovní prostředí a změny 2012, Nvšichni = 331 
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3.9. Souhrn výsledků 

 V empirické části jsme vyhodnotili výzkumné šetření, z jehož výsledků vyplynulo, 

jak zdravotní sestry pracující na lůžkových odděleních ve zvoleném zdravotnickém 

zařízení vnímají svou pracovní roli a pracovní prostředí, které nám reprezentovalo kulturu 

organizace. Tři ze šesti stanovených pracovních hypotéz nebyly potvrzeny. 

 

 První nepotvrzenou hypotézou bylo tvrzení, že vnímání důležitosti celoživotního 

vzdělávání pro roli sestry roste s mírou dosaženého vzdělání. Výsledky nepotvrdily jasný 

vztah mezi těmito dvěma proměnnými. Ukázalo se, že zdravotní sestry s pomaturitním 

specializačním vzděláním hodnotí důležitost celoživotně se vzdělávat velmi vysoko. 

Nejvyšší možnou důležitost zaškrtlo dokonce více sester, než u zbylých dvou vyšších 

vzdělání. Podrobnějším zaměřením se na složení tohoto souboru jsme nezjistili žádné 

výrazné odlišnosti, které by zcela objasňovaly důvody tohoto nepředpokládaného 

hodnocení. Respondenti spadající do této skupiny jsou však z velké části zkušenými 

zdravotnickými pracovníky, kteří pracují v oboru více jak deset let. Je tedy možné, že do 

přisuzování důležitosti vzdělávání mohou zasahovat pracovní zkušenosti respondentů. 

 Druhá nepotvrzená hypotéza předpokládala, že vnímání důležitosti práce podle 

ošetřovatelských standardů klesá s délkou praxe. V tomto případě se však ukázalo, že 

klesající tendenci porušují pracovníci ze skupiny s nejdelší délkou praxe (21 a více let). 

Tito respondenti se v hodnocení důležitosti rovnají skupině zdravotních sester s nejkratší 

délkou praxe (do 1 – 3 let). Toto zjištění navíc potvrzuje také hodnota průměrného 

hodnocení položky zaměřené na práci s ošetřovatelskými standardy, kdy se výsledky 

těchto dvou skupin rovnají. Při podrobnějším pohledu na skupinu respondentů s nejdelší 

délkou praxe jsme se zaměřili na možnost ovlivnění tohoto trendu tím, že by zde bylo větší 

množství vedoucích pracovníků. Ti totiž v rámci své činnosti pracují se standardy často a 

provádějí také kontrolu jejich dodržování na pracovišti. Domnívali jsme se tedy, že by 

mohli hodnotit tuto položku v dotazníku výše a tím ovlivnit výsledky. Získané poznatky 

nám sice ukázaly, že zde pracuje větší zastoupení vedoucích pracovníků, jejich jednotlivá 

hodnocení nám však naši domněnku nepotvrdila. Můžeme spekulovat nad možností, že 

přisuzování vysoké důležitosti práce podle standardů u služebně nejstarších respondentů 

přinášejí obměny a nové požadavky na pracovní činnosti v rámci role sestry, které jsou 

spojené i s neustálým vývojem ve zdravotnictví. Standardy tak mohou těmto sestrám 

pomáhat při přijímání změn v dříve zažitých postupech a mohou jim tak přisuzovat větší 

váhu. Služebně nejmladším sestrám mohou napomoci v adaptačním procesu. Je tedy 
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možné, že toto jsou důvody, které ovlivňují vyšší hodnocení u těchto dvou skupin a proto 

je jejich hodnocení obdobné. 

 Třetí nepotvrzená hypotéza bylo tvrzení, že čím vyšší je vnímání vytíženosti sester, 

tím menší je vnímání oblasti kontroly. Domnívali jsme se, že existuje záporný lineární 

vztah mezi těmito dvěma oblastmi pracovního života. Položky zaměřující se na vytíženost 

pracovníků v použitém dotazníku AWLS se zaměřují na čas na práci a únavu pracovníka. 

Předpokládali jsme, že nedostatek času na důležitou práci spojený s únavou, který 

vyvolává stresující činnost, bude snižovat vnímání přiměřené kontroly nad prací, která je 

pracovníkům zaměstnavatelem a okolnostmi práce poskytnuta. V úvahu jsme vzali 

Karaskův model, který zmiňuje Havrdová et al (2010). Vztah mezi vytížeností a kontrolou 

u námi zkoumaného souboru však překvapivě zjistil, že míra těsnosti mezi těmito dvěma 

proměnnými je téměř nulová. Při rozdělení na skupiny sester podle typu odborné činnosti 

byl výsledek také na poměrně nízkých hodnotách. Navíc byly výsledky v kladném 

lineárním vztahu, až na jednu výjimku, kdy se čísla dostala do záporných hodnot. Tato 

hodnota však byla téměř na nulové úrovni těsnosti vztahu. Vzhledem k těmto zjištěním se 

můžeme zamýšlet nad tím, zda nám tento výsledek nepoukazuje na povahu role zdravotní 

sestry v pracovním prostředí. Zdravotní sestry jsou při každodenním výkonu své profese 

pravděpodobně zvyklé na jistou míru kontroly nad svou činností. Při porovnání našich 

korelačních vztahů u těchto dvou oblastí pracovního života s výsledky normativního 

vzorku od Leitera a Maslach (2004) jsme zjistili, že ani zde není výsledkem záporná 

korelace. Oproti našemu téměř nulovému výsledku u celkového vzorku jsou však jejich 

výsledné hodnoty na úrovni kladné korelace 0,28. 

 Naopak zcela se nám potvrdila hypotéza, která předpokládala, že větší rozdíl mezi 

vnímáním důležitosti role sestry a možností její realizace v praxi je v oblasti uspokojování 

potřeb a přístupu k pacientovi oproti druhé zkoumané oblasti, kterou byly činnosti 

související s poskytovanou péčí. Rozdíly mezi přisuzování důležitostí a možnosti realizace 

v praxi byly u této oblasti velmi vysoké. Potvrzení, že je tento rozdíl opravdu větší než u 

druhé kategorie položek přineslo také statistické vyhodnocení významnosti. Na tento rozdíl 

nám poukázalo také vyhodnocení průměrného hodnocení jednotlivých položek. 

 Další ověřenou hypotézou bylo tvrzení, že čím vyšší je vnímání oblasti hodnot, tím 

vyšší je zájem pracovníka o zapojování se do změn týkající se práce. Výsledky potvrdily 

kladný korelační vztah mezi zkoumanými proměnnými. Ukázalo se však, že dosažené 

hodnoty se nejčastěji pohybují u střední míry těsnosti. Zajímavý je výsledek u sester 

z chirurgických jednotek intenzívní péče, kde je toto tvrzení oproti ostatním skupinám i 
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celkovému vzorku potvrzeno nejméně a jeho významnost je malá. U této skupiny bychom 

tedy mohli spekulovat, že sdílení hodnot s organizací není tím faktorem, který ovlivňuje 

jejich zájem o zapojování se do změn. 

 Výsledky ověřující hypotézu, ve které jsme předpokládali, že čím lepší je vnímání 

oblasti vztahů, tím lepší je hodnocení možnosti realizovat roli sestry v praxi nám potvrdily 

kladný lineární vztah mezi těmito dvěma proměnnými. Významnost tvrzení je však 

z našeho pohledu nízká. Výše hodnot, kterých výsledky dosáhly, se pohybuje na malých 

korelačních hodnotách. Při rozdělení na jednotlivé odborné skupiny zdravotních sester se 

navíc ukázalo, že pro respondenty ze standardních interních oddělení je míra těsnosti téměř 

nulová. 

 Výsledky výzkumného šetření přinesly také další zajímavá zjištění z  pohledu 

vnímání důležitosti role sestry. Průměrným hodnocením se ukazuje, že sestry považují za 

důležité všechny položky z dotazníku s výjimkou správného vytvoření a práce s plánem 

ošetřovatelské péče, kdy je průměrná hodnota hodnocení na neutrální hladině. Vyšší 

významnost přisuzují respondenti obecně těm položkám, kde je potřeba, aby byla sestra 

s pacientem v přímém kontaktu (vztahu). Zajímavou výjimkou je v této oblasti nižší 

hodnocení pro vytvoření pacientovi prostředí, které zajistí uspokojování jeho duchovních 

potřeb. Nižší významnost je u položek spojených s administrativou případně vzděláváním. 

Poukazuje to na skutečnost, že v roli sestry je na prvním místě pacient. 

 Při porovnání důležitosti role zdravotní sestry s možností její realizace v praxi se 

ukazuje, že se ve většině rolí sestrám nedostává takového prostoru, jaký by si 

představovaly vzhledem k důležitosti, kterou těmto rolím přisuzují. Výjimkou jsou práce 

s plánem ošetřovatelské péče, standardy a vzděláváním, kdy je důležitost pro sestry nižší a 

zároveň se ukazuje, že vzhledem k přisuzované důležitosti sestrami je poskytována 

přiměřená možnost realizace těchto rolí v praxi. 

 Dále jsme zjistili, jak respondenti vnímají pracovní prostředí a zájem zapojovat se do 

změn. Největší shodu mezi zaměstnanci a jejich pracovním prostředím jsme zaznamenali u 

oblastí vztahů a zapojení se do změn. Také oblast kontroly a shody v hodnotách vykazují 

spíše soulad. Výjimkami, kde se ukazuje neshoda mezi zaměstnanci a jejich pracovním 

prostředím je v oblastech vytíženosti a spravedlnosti. Na hranici mezi shodou a neshodou 

se pohybuje také oblast odměn. Námi zjištěné výsledky průměrných hodnocení 

jednotlivých oblastí pracovního života jsou navíc téměř shodné s hodnotami, které zjistili u 

normativního vzorku Leiter a Maslach (2004). Proti tomuto vzorku respondentů je u 
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našeho souboru patrné o trochu lepší hodnocení vztahů a naopak nepatrně nižší hodnocení 

hodnot a kontroly. Tyto drobné rozdíly však nejsou nijak zásadní. 

 V dotazníkovém šetření měli respondenti také možnost napsat připomínky týkající se 

jejich role sestry nebo pracovního prostředí. Tyto výsledky nemohly být statisticky 

zpracovány, protože této možnosti využilo pouze osm respondentů z celkového počtu 

navrácených dotazníků. Z těchto osmi sester pět upozornilo na to, že při práci pociťují 

časovou zátěž. Dvě uvedly, že jim hodnocení přijde nespravedlivé, z toho jedna poukázala 

na stres z kontrol a auditů. Jedna vidí dřívější středoškolské vzdělání jako dostačující a 

ostatní vzdělávání by dle jejího mínění mělo být na rozhodnutí jedince, současný systém to 

však neumožňuje. Tato vyjádření podpořila hodnocené oblasti, které byly v dotazníku 

uvedeny. Zcela nová zjištění k hodnocení role sestry nebo pracovního prostředí, která by se 

neodrážela v položkách dotazníku, nebyla zaznamenána. 

 

 Výsledky výzkumného šetření ve zvoleném zdravotnickém zařízení přinesly tedy 

zajímavá zjištění na poměrně velkém souboru respondentů, který tvořilo 331 zdravotních 

sester. 
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4. DISKUSE 

 Zjištění, která přineslo naše empirické výzkumné šetření, může být pro management 

zkoumané organizace inspirací k diskusi nad eventuálními intervencemi v řídících 

činnostech. Největší význam výsledků vidíme v možném přínosu především pro oblasti 

spojené s personálním řízením. 

 

 Naše zjištění ukazuje, že důležitost percepce celoživotního vzdělávání sice neroste 

s dosaženým vzděláním, většina dotazovaných sester mu však přikládá pro svou práci 

značnou důležitost. Tato skutečnost je pro vedení organizace příznivou zprávou. Zájem 

sester o nové poznatky v oboru může napomáhat zvyšování kvality péče. Rovněž dává 

možnost využívat v řízení zaměstnanců jejich kontinuálního rozvoje (některými autory, 

například Scheinem, 2004, označovaného také pojmem učící se organizace) pro lepší 

dosahování cílů v organizaci. Zároveň by tento zájem mohlo vedení využít při nutnosti 

intervencí do stávající organizační kultury. Jak totiž někteří autoři poukazují, rozvoj 

zaměstnanců může být jedním z nástrojů řízení, který napomáhá tuto kulturu formovat 

s ohledem na dosahování cílů organizace. Ve zkoumané organizaci se využití tohoto 

prostředku jeví jako velmi reálné. Dalším pozitivním zjištěním, které může v této 

souvislosti vedení využít pro podporu nových cílů ke zvyšování kvality péče, je vcelku 

dobrý zájem zaměstnanců angažovat se na změnách a shoda mezi zaměstnanci a 

pracovním prostředím v oblasti kontroly práce. Mezi těmito dvěma oblastmi zároveň 

existuje významnější kladný korelační vztah. 

 Dále jsme zjistili, že sestry se „střední“ délkou praxe (4 – 20 let) přisuzují menší 

důležitost práci dle ošetřovatelských postupů. Tato skupina respondentů tvoří poměrně 

velkou část námi zkoumané populace (z 331 respondentů náleží do této kategorie 214 

sester). Využívat ošetřovatelských postupů jako nástroje řízení pro dosahování cílů 

organizace se tedy jeví jako omezené. Bylo by třeba podrobněji zkoumat, čím je dán nižší 

zájem sester o tuto oblast. Na základě dalších výzkumů by vedení mohlo zvážit různé 

motivační intervence podporující tuto oblast. 

 Dalším poznatkem, který by případně mohl mít vliv na dosahování cílů organizace a 

s tím spojenou kvalitu poskytované péče, je rozdíl ve vnímání důležitosti role sestry a 

možností její realizace v praxi. Tyto odchylky se projevují ve většině zkoumaných rolí 

sestry. Významnější jsou navíc v oblastech, kde je potřeba, aby sestra byla v kontaktu 

s pacientem. Tato zjištění mohou být pro vedení signálem, že sestry nemají dostatek času, 

který by si pro jednotlivé role představovaly. Rovněž oblast vytíženosti v pracovním životě 
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sester vykazuje neshody mezi vnímáním zaměstnanců a jejich pracovním prostředím. I 

když se nepotvrdila naše domněnka, že vyšší vytíženost sester snižuje vnímání oblasti 

kontroly nad prací, nelze vyloučit jiné nežádoucí důsledky. Nepřiměřený prostor pro 

realizaci rolí sestry v praxi spojený s nesouladem v oblasti pracovní vytíženosti, můžeme 

vidět jako potencionální zdroj nespokojenosti zaměstnanců. Snahu o minimalizace těchto 

rozdílů lze vidět jako jednu z příležitostí pro vedení organizace, jak předcházet této 

nespokojenosti a nadměrnému přetížení pracovníků. V této souvislosti se nám kontinuální 

podpora, zaměstnanci vcelku kladně hodnocené, týmové spolupráce jeví jako možnost 

prevence. Výzkumné šetření totiž potvrdilo kladný lineární vztah mezi vnímáním vztahů 

na pracovišti a lepším hodnocením možnosti realizovat roli sestry v praxi. I přesto, že 

významnost tohoto vztahu není příliš vysoká, domníváme se, že ve spojení s dalšími 

manažerskými intervencemi je její význam neopomenutelný. Výsledky našeho šetření 

navíc ukazují, že podpora vztahů jako prevence vytíženosti by eventuálně mohla být 

nejúčelnější na chirurgických standardních odděleních, kde je ve vnímání těchto dvou 

oblastí významnější kladný lineární vztah než u ostatních zkoumaných skupin pracovníků. 

 Výzkumné šetření poukázalo dále na neutrální vztah mezi zaměstnanci a pracovním 

prostředím v oblasti odměn. V našem případě se jedná o nehmotné odměny zastoupené 

uznáním za vykonávanou práci. Jak ukazují výsledky šetření, měl by management 

podporovat tuto oblast pracovního života, protože významně souvisí s vnímáním 

spravedlnosti, vztahů i hodnot. V našem zjištění se ukazuje, že především na jednotkách 

intenzívní péče významně závisí kladné hodnocení odměn s kladným vnímáním 

spravedlnosti a vztahů. U standardních oddělení se tento vztah objevuje také, ale v menší 

síle. Navíc šetření ukazuje, že je zároveň přítomná neshoda mezi zaměstnanci a pracovním 

prostředím ve vnímání spravedlnosti, které krom odměn významněji koreluje kladným 

způsobem s vnímáním hodnot, jež organizace má. Toto nedostatečné uznání za práci 

spojené s pocity nespravedlnosti v pracovním prostředí by mohlo vést k nespokojenosti 

zaměstnanců a tím ke složitějšímu dosahování stanovených cílů. Výsledky mohou 

managementu signalizovat, že v percepci odměňování za odvedenou práci a spravedlnosti 

jsou tedy jisté rezervy, které by mohly být způsobeny i nedostatečnou komunikací mezi 

nadřízenými a podřízenými, případně mezi pracovníky. Odměny jsou přitom jedním 

z významných motivačních nástrojů, které management využívá pro zlepšování odváděné 

práce a tím k dosahování cílů organizace. Zde se však tento motivační faktor jeví jako 

nedostačující. Možnost podpory těchto dvou oblastí spíše vidíme přímo na jednotlivých 

pracovištích prostřednictvím intervencí nižšího managementu. 
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 Výsledky výzkumného šetření ukázaly také skutečnost, že mohou existovat rozdíly 

mezi sestrami různých odborností. Rozdíly jsou patrné při rozdělení na jednotky intenzívní 

péče a standardní oddělení i při porovnání interních a chirurgických oborů. Toto zjištění 

z našeho pohledu přináší možnost přizpůsobit manažerské činnosti s ohledem na zjištěné 

odlišnosti v jednotlivých skupinách a tím zefektivnit případné intervence pro dosahování 

cílů a zlepšování péče s ohledem na potřeby zaměstnanců. 

 

 Další podnět k zamyšlení přinesl malý zájem respondentů vyjádřit se ke 

zkoumané problematice na závěr dotazníkové šetření. Jistou roli zde mohl hrát čas, který 

neumožnil respondentům zamyslet se a zformulovat podnět, nebo považovali výčet otázek 

za vyčerpávající pro sdělení všeho podstatného. 

 Obdobně jako v našem šetření také při výzkumu provedeném Havrdovou et al (2010) 

relativně mnoho zdravotnických pracovníků neodpovědělo na otevřenou otázku (v tomto 

případě zaměřenou na individuální hodnoty a hodnoty organizace). Autoři poukázali na 

možnost, že zdravotničtí pracovníci nejsou zřejmě mnoho podporováni organizacemi k 

otevřené reflexi a komunikaci o práci. Tato úvaha se jeví jako možná rovněž v našem 

případě a mohla by být pro management inspirací k podpoře této reflexe. 

 

 Ve výzkumném šetření percepce role zdravotníka a organizační kultury jsme využili 

kvantitativní výzkumnou metodu (dotazník). Hofstede (1999) a Šmídová (2011a) v této 

souvislosti poukazují na možnost, že tato výzkumná metoda může mít za následek 

přehlédnutí podstaty zkoumaného jevu. Je nepochybné, že naše zjištění by vyžadovala 

ještě další prohloubení v kvalitativním dotazování sester na souvislosti mezi námi 

zkoumanými proměnnými a dalšími aspekty profesního a organizačního života. 

Domníváme se však, že i tak naše práce, kde jsme hledali možné souvislosti mezi 

zvolenými proměnnými s cílem přinést managementu nové inspirace pro jejich řídící 

činnosti, přinesla nové podněty. 
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5. ZÁVĚR 

 Diplomová práce si kladla za cíl zmapovat a popsat případné vztahy mezi zvolenými 

proměnnými v percepci role zdravotní sestry a percepci pracovního prostředí (organizační 

kultury) v jednom zvoleném zdravotnickém zařízení tak, aby získané poznatky mohlo 

případně vedení této organizace využít ve své řídící činnosti.  

 

 V teoretické části jsme vymezili svou teoretickou pozici. Ke sledovaným jevům 

v organizaci jsme v naší práci přistupovali z pohledu modernistických teorií. Vyjasnili 

jsme námi používané pojmy organizace, organizační kultura (pracovní prostředí), 

management, zdravotní sestra a její role. Z poznatků z literatury jsme následně vycházeli 

při operacionalizaci zvolených proměnných – „percepce role zdravotní sestry“ a „percepce 

pracovního prostředí“. 

 V empirické části jsme prezentovali výsledky provedeného výzkumného šetření. Pro 

zkoumání námi vymezených proměnných jsme použili dotazník AWLS, který jsme 

doplnili o nově vytvořené položky. Šetření bylo provedeno v jednom nemocničním 

zařízení u zdravotních sester z lůžkových oddělení, kterých zde pracuje 836. Celkem jsme 

rozdali 411 dotazníků na zvolená pracoviště a zpět jsme jich získali 81 % 

s vyhodnotitelnými daty. 

 K vyhodnocení výsledků jsme využili metodu průměrného hodnocení s využitím 

váženého průměru, aproximaci, výpočty aritmetických průměrů, procentuální výpočty a 

výpočty korelačního koeficientu. 

 

 Zjištěné výsledky námi provedeného výzkumného šetření, které jsme podrobněji 

popsali v empirické části, ukázaly, že existují souvislosti mezi vnímáním pracovní role 

zdravotních sester z lůžkových oddělení a jejich pracovním prostředím. 

 Zároveň se v souvislosti s percepcí role sestry a organizační kultury vyskytují jistá 

specifika a rozdíly pro jednotlivé skupiny zdravotních sester. Odchylky jsme zaznamenali 

jak z hlediska rozdělení sester podle oborů na chirurgické a interní, tak i vzhledem k druhu 

poskytované péče na jednotky intenzívní péče a standardní lůžková oddělení. 

 Za nejvýznamnější zjištění pokládáme: 

1) Většina dotazovaných sester přikládá pro svou práci značnou důležitost dalšímu 

vzdělávání. Tuto skutečnost považujeme za příznivou zprávu pro vedení 

organizace. Zájem sester o nové poznatky v oboru může napomáhat zvyšování 

kvality péče a také vytváření kultury učící se organizace. 
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2) Ukázal se vcelku dobrý zájem zaměstnanců angažovat se na změnách. Tento faktor 

je v literatuře považován za důležitý při orientaci organizace na kvalitu. O tuto 

silnou stránku se tedy může management této organizace opřít. 

3) Podle výsledků šetření přisuzují sestry se „střední“ délkou praxe (4 – 20 let) menší 

důležitost práci dle ošetřovatelských postupů než skupiny s „krátkou“ (do 3 let) a 

„dlouhou“ (21 a více let) délkou praxe. Pro odhalení podstaty tohoto zjištění by 

bylo vhodné doplnit naše data dalším výzkumem, například rozhovory. 

4) Jako statisticky (a také věcně) nejvýznamnější se jeví rozdíl ve vnímání důležitosti 

role sestry a možností její realizace v praxi. Tyto odchylky se projevují ve většině 

námi zkoumaných rolí. Z našeho pohledu se jedná o signál, kterým by se měl 

management organizace vážně zabývat. I v tomto případě by však bylo vhodné 

doplnit naše data dalším výzkumem (například rozhovory) a zjistit, v čem by mohla 

být podstata zjištěného problému. 

5) Z hlediska kultury organizace zkoumaného zařízení se ze šesti oblastí pracovního 

života ukázala nejnižší shoda mezi respondenty a jejich pracovištěm v hodnocení 

spravedlnosti, vytíženosti a také odměn. Vyšší míra shody byla dosažena v oblasti 

vztahů. Všechna tato zjištění odhalující slabší a silnější stránky pracoviště by se 

mohla stát pro management tématem otevřené komunikace a získávání zpětné 

vazby, jak to doporučují Leiter a Maslach (1999). 

 

 Poznatky, které jsme výzkumným šetřením zjistili, se tak mohou stát pro vedení 

zdravotnické organizace podnětem k debatě nad novými možnostmi řídících intervencí, a 

tím k lepšímu dosahování cílů organizace zaměřených na kvalitu poskytované zdravotní 

péče s ohledem na potřeby jejích zaměstnanců. Podněty k rozpravě nad těmito 

eventualitami, které naše výsledky přinesly, jsme v naší práci podrobněji nastínili v 

diskusi. 

 

 Závěrem lze říci, že cíl naší diplomové práce byl splněn. Výsledky považujeme 

zároveň za drobný příspěvek k poznání souvislostí mezi organizační kulturou 

zdravotnického pracoviště vnímaného zdravotními sestrami, percepcí jejich vlastní 

profesní role a jejího naplňování. Domníváme se, že na prezentované výsledky by měly 

navazovat rovněž další kvalitativní výzkumy, zejména však také užší komunikace 

managementu s pracovníky, v níž se mezi jinými utváří podoba vzájemných vztahů a 

kultury pracoviště (organizace). 
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