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Abstrakt 

Diplomová práce zkoumá a hodnotí vzdělávací systém zdravotnické záchranné služby 

s cílem navrhnout v závěru taková doporučení, která by mohla vést k jeho zefektivnění 

a individualizaci. Tím by bylo možné reagovat na konkrétní vzdělávací potřeby jednotlivých 

zaměstnanců a napomoci tak k jejich profesnímu rozvoji. 

Teoretická část se věnuje vzdělávání pracovníků a podrobněji rozepisuje specifika 

jednotlivých fází vzdělávacího cyklu. Jelikož ve zkoumané organizaci nebyl doposud žádný 

funkční systém vzdělávání zaveden, je třeba ho uvést do života. Bude se tedy jednat o změnu, 

kterou je třeba připravit, naplánovat a zrealizovat. Další pasáž teoretické části práce je tedy 

věnována zavádění změny v organizaci. 

Praktická část nejprve obecně shrnuje postoj tuzemských i některých zahraničních 

zdravotnických záchranných služeb ke vzdělávání svých zaměstnanců, jak je patrné z jejich 

webových stránek. Dále popisuje současný stav vzdělávání v organizaci a hodnotí ho 

z pohledu zavádění změny. Pozornost je věnována rovněž jednotlivým fázím vzdělávacího 

cyklu u realizované aktivity, kde je hodnoceno jejich naplnění. Součástí praktické části je 

výzkum pojatý jako ukázka způsobu realizace první fáze vzdělávacího cyklu, tedy 

identifikace vzdělávacích potřeb zaměstnanců. 

V závěru práce jsou shrnuty veškeré výstupy a na jejich základě navržena opatření, 

která by mohla vést k systematizaci interního vzdělávání s cílem uvedeným v úvodním 

odstavci. Shledal jsem, že současná snaha organizace systematizovat vzdělávání zaměstnanců 

v mnohém odpovídá teoretickým poznatkům. Přesto lze doporučit opatření, která by mohla 

vést k jeho zefektivnění. Výzkum například ukázal, že je nejdříve třeba zlepšit kvalitu 

resuscitace u zúčastněných zaměstnanců a až následně přicházet s jakoukoliv další 

nadstavbou. 

 

 

Klíčová slova: 

zdravotnická záchranná služba; vzdělávání zaměstnanců; vzdělávací cyklus; vzdělávací 

a výcvikové středisko; nelékařský zdravotnický personál; neodkladná resuscitace 
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Summary 

This thesis explores and evaluates the educational system of certain ambulance service. 

It’s aim is to suggest the recommendations leading to higher efficiency and individualization 

of the system. This is the way how to address the educational needs of individual employees 

and help their professional development. 

Theoretical part of the thesis pays attention to employee’s education and describes the 

specifics of educational cycle in more detail. So far there was no functional educational 

system in place in explored organization. This is the reason why to make it happen. The 

change I talk about needs to be prepared, planned and realized. Therefore another theme of 

theoretical part is devoted to implementation of change in organization. 

The practical part initially summarizes the attitude of Czech and some foreign 

ambulance services towards to employee’s education, as it appears from their web sides. It 

also describes the current system of education in explored organization and evaluates it from 

the change implementation point of view. The attention is also paid to the fulfillment of 

different parts of educational cycle. Last part of this section is dedicated to research focused 

on realization of the first phase of cycle – identification of employees’ educational needs. 

The closing part contains all the findings. These were used to suggest measures possibly 

leading to systematization of internal education aiming to above mentioned target. I found out 

that the current top management effort to systemize the internal education is being done along 

with many theoretical suggestions. Despite of that some measures to improve it can be made. 

For example, the research has showed that first of all the quality of resuscitation performance 

needs to be improved before any other educational activity takes place. 

 

 

 

 

Keywords: 

emergency medical service; employees‘ education; educational cycle; education and 

training centre; non-medical health care professionals; resuscitation 
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1. ÚVOD 

Vzdělávání pracovníků je v současné době nedílnou součástí personální agendy každé 

moderní organizace. Nejinak je tomu i ve zdravotnických organizacích. Zdravotnictví je 

dokonce oblastí, ve které je vzdělávání jednou z nejdůležitějších součástí profesní 

způsobilosti zaměstnanců. Nehovořím zde pouze o kvalifikačním vzdělávání, které člověku 

umožňuje vykonávat vybranou profesi, ale také o celoživotním vzdělávání, tedy o jakémsi 

kontinuálním procesu vyplývajícím z dynamiky zdravotnictví coby celku. Procesu, který je 

chápán jako neustálý osobnostní, sociální a profesionální rozvoj (1: 232). 

Ve své práci se budu zabývat právě celoživotním vzděláváním zdravotníků. Protože je 

to však pole velmi široké, bylo nutné si ho zúžit. Jelikož jsem profesí zdravotnický záchranář 

a na záchranné službě se stále aktivně pohybuji, budu se věnovat procesu vzdělávání v tomto 

typu zdravotnické organizace, konkrétně na Zdravotnické záchranné službě Karlovarského 

kraje. 

Proces celoživotního vzdělávání je velmi pestrý, stejně jako způsoby, jimiž je 

naplňován. Proto jsem i zde přikročil k redukci. S účinností nového zákona o zdravotnické 

záchranné službě (2) vznikla těmto organizacím povinnost zřídit vzdělávací a výcvikové 

středisko. Jeho činnost upravuje zmiňovaný zákon, nicméně jde jen o velmi obecná vyjádření. 

Jakým způsobem se ujmou jednotlivá střediska výcviku svých zaměstnanců, je čistě na pojetí 

vedoucích těchto středisek, respektive vedení organizací. 

Ve své práci jsem se tedy rozhodl zhodnotit počátek činnosti vzdělávacího 

a výcvikového střediska konkrétní zdravotnické záchranné služby s ohledem na uspokojování 

vzdělávacích potřeb jejích zaměstnanců. 

V teoretické části své práce se budu zabývat vzděláváním pracovníků obecně. Zmíním se 

o jeho účelu a cíli a podrobněji teoreticky zakotvím jednotlivé fáze vzdělávacího procesu. 

Tyto teoretické poznatky budu následně hledat a popisovat ve fungování vzdělávacího 

a výcvikového střediska vybrané organizace. 

Praktická část mé práce bude dále zaměřena na hodnocení implementace teoretických 

poznatků do činnosti vzdělávacího a výcvikového střediska. Jednotlivé fáze vzdělávacího 

cyklu by měly být patrné při realizaci vzdělávacích aktivit. Protože půjde o mapování počátků 

činnosti střediska, tedy o zavádění určité změny, budu pátrat po krocích, kterými je tato 

změna uskutečňována.  
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Realizovaný výzkum je pojímán jako ukázka možného způsobu identifikace 

vzdělávacích potřeb zaměstnanců organizace. S jeho pomocí jsem chtěl zhodnotit adresnost 

vzdělávací aktivity zaměřené v tomto případě na resuscitační dovednosti zaměstnanců 

organizace. Konkrétně šlo o kvalitu hrudních kompresí. Toto hodnocení probíhalo za využití 

jedné z výcvikových figurín firmy Laerdal, respektive softwaru HeartSim4000®, který umí 

monitorovat sledované údaje. 

Cílem mé práce bude tedy, na základě zhodnocení realizace jednotlivých fází 

vzdělávacího cyklu a změření kvality provádění hrudních kompresí, posoudit nastavení 

vzdělávacího programu zaměřeného na nácvik resuscitace, a to u konkrétního vzdělávacího 

a výcvikového střediska vybrané zdravotnické záchranné služby. Na základě získaných dat 

pak bude možné vyslovit doporučení směřující k lepšímu nastavení systému vzdělávání. Mým 

záměrem je, aby byl tento systém zaměřen na vzdělávací potřeby jednotlivých zaměstnanců 

s možným přesahem do systému jejich hodnocení a profesního rozvoje. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

2. VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ 

Hned na začátku bych rád vymezil význam všech pojmů, které jsou v nadpisu této 

kapitoly, neboť to považuji za nezbytné pro jednoznačné pochopení textu.  

2.1. Základní pojmy 

Vzdělávání: Mluvíme-li o vzdělávání, je zřejmé, že se budeme dotýkat tématu učení, 

respektive učení se a případně i rozvoje pracovníků. Tyto termíny je třeba rozlišovat, byť 

u nich může docházet k určitému prolínání. 

Učení (se) definují různí autoři různě. Kim (in 3: 453) ho definuje jako „proces 

zvyšování schopnosti člověka konat“. Hroník o něm píše jako o „procesu změny, který 

zahrnuje nové vědění i nové konání“ (4: 31). Výsledkem (cílem) učení by tedy podle těchto 

výroků měla být změna v konání daného jedince. 

Reynolds a kolektiv (in 3: 453) i Hroník (4) upozorňují na nutnost rozlišovat mezi 

učením (se) a vzděláváním/výcvikem. Reynolds tvrdí, že „učení je proces, v němž daná osoba 

získává nové znalosti, dovednosti a schopnosti, zatímco vzdělávání/výcvik je jedním ze 

způsobů, které organizace podniká za účelem podpory učení“ (in 3: 453). Hroník je s tímto 

výrokem v podstatě ve shodě, když považuje vzdělávání za organizovaný 

a institucionalizovaný způsob učení, přičemž tento způsob učení (se) je jen jedním 

z možných. Vzdělávání je tedy aktivita organizace zaměřená na její zaměstnance s cílem 

předat jim potřebné teoretické znalosti a praktické dovednosti a motivovat je k jejich 

implementaci do praxe (žádoucímu konání). 

Někteří autoři upozorňují rovněž na rozdíl mezi učením (se) a rozvojem. Zatímco učení 

se zaměřuje na nárůst znalostí a dovedností, rozvoj se např. podle Pedlera a kolektivu 

„vztahuje k přechodu k jinému stavu bytí nebo fungování“ (in 3: 453). Také Hroník chápe 

rozvoj jako změnu (přechod), ovšem změnu žádoucí, a to za pomoci učení. Rozvoj tedy 

obsahuje záměr, cílené směřování žádoucím směrem. 

Z výše napsaného vyplývá, že člověk se učí, i když se nevzdělává. Jelikož se učí i věci 

nežádoucí (např. kouřit, vyhýbat se odpovědnosti atp.), nedá se učení vždy spojovat 

s rozvojem. K rozvoji jedince vedou takové aktivity, které se zaměřují na žádoucí (předem 
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stanovenou) změnu, přičemž zdaleka nejde jen o aktivity vzdělávací. Vzájemný vztah 

vzdělávání, učení se a rozvoje je dobře patrný z obrázku č. 1. 

 

Obrázek č. 1 – Vztah učení, rozvoje a vzdělávání 

 

 

 

 

 

Zdroj: HRONÍK, F., Rozvoj a vzdělávání pracovníků. Praha. Grada Publishing, 2007. 

 

Pracovník: Tímto termínem budu označovat zaměstnance organizace, přestože 

například zákon č. 262/2006 Sb. (5) jiný termín než „zaměstnanec“ nezná. Jiná odborná 

literatura však termín „pracovník“ používá a proto ho i já ve své práci budu synonymně 

používat. Také při používání termínů „jedinec“, „člověk“, „lidé“ bude v souvislosti s tímto 

textem podstatný pracovně právní vztah takto označených osob s danou organizací. 

Organizace: Tímto výrazem bude myšlena právnická osoba, která v rámci dosahování 

svého účelu zaměstnává lidi. Synonymně tedy mohou být používány výrazy „společnost“, 

„firma“, „podnik“, případně „instituce“. 

 

Účel vzdělávání zaměstnanců i jeho cíle jsou úzce spjaty s činností organizace, 

respektive přímo z ní vycházejí. Veškeré vzdělávací aktivity jsou podřízeny účelu existence 

firmy, tedy předmětu její činnosti. 

2.2. Účel a cíle organizačního vzdělávání 

Rozvoj organizace byl (a často stále je) ztotožňován s její technologickou modernizací. 

Ve zdravotnictví se pozornost, a tím i investice, nejčastěji zaměřují na modernizaci 

přístrojové techniky a vybavení, případně na zavádění informačních technologií a dalšího 

fyzického kapitálu organizace. Příčin je několik. Rozvoj technologií je velmi rychlý a nové, 

moderní přístroje a pomůcky zvládají více věcí v kratším čase, tedy mohou zaměstnancům 

usnadnit a zefektivnit práci a zlepšit poskytovanou službu. Investice do fyzického kapitálu je 

VZDĚLÁVÁNÍ 

ROZVOJ 

UČENÍ (SE) 
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viditelná na první pohled a investor jasně ví, do čeho investoval své peníze, případně jakým 

způsobem se mu vrátí. 

S novými, moderními technologiemi však pracují lidé, kteří pro jejich ovládání často 

potřebují nové znalosti a dovednosti. Investice do lidského kapitálu, respektive jejich 

návratnost, není však vždy tak jednoznačná a na první pohled patrná. Přesto si mnohé 

organizace (už i zdravotnické) postupně začaly uvědomovat, že pro uspokojování potřeb 

organizace a její další existenci v často velmi tvrdém konkurenčním prostředí, je právě 

investice do lidských zdrojů naprosto zásadní. 

Studie zaměřené na vliv vzdělávání na profit organizace dokládají, že mezi těmito 

dvěma proměnnými existuje přímá souvislost. Například Fulmer a Graham (6) ve výsledcích 

své studie uvádějí, že organizace, které svým zaměstnancům zajistily vzdělání v rozsahu 

minimálně jednoho týdne za rok, dosahovaly výrazně vyšších výnosů, než firmy, které tak 

nečinily. Tato studie se sice zaměřovala na ziskový sektor, nicméně v současné turbulentní 

době hledají podniky všech právních forem optimální způsoby práce přispívající k jejich vyšší 

efektivitě (7). Tyto tendence, patrné dříve spíše v komerční sféře, se s vývojem globální 

i české ekonomiky promítají stále více i do veřejné správy, respektive do fungování 

příspěvkových zdravotnických organizací. 

Výzva zajistit kvalifikované, teoreticky i odborně zdatné a zároveň motivované 

a flexibilní pracovníky stojí rovněž před manažery zdravotnických záchranných služeb (ZZS). 

Tvorba kvalitního procesu vzdělávání v těchto organizacích je z tohoto pohledu klíčová. 

Vzdělávání zaměstnanců by tedy mělo být chápáno jako investice do lidského kapitálu s cílem 

rozvoje jejich kompetencí potřebných pro co nejlepší fungování organizace (7). Kompetencí 

se zde nemyslí kvalifikace či odborná způsobilost (anglicky competence), ale „schopnost 

člověka chovat se takovým způsobem, který odpovídá požadavkům pracovního místa 

v parametrech daných prostředím podniku, a tak přinášet požadované výsledky“ (7: 70) 

(anglicky competency). S odvoláním na Boyatzise toto zdůrazňuje také Hroník, který definuje 

kompetenci zaměstnance jako jeho způsobilost dosahovat požadovaného výkonu (4: 63). 

Podle tohoto autora má vzdělávání v organizaci dva cíle, respektive základní funkce, 

a sice rozvíjet způsobilost všeho druhu (competence i competency) a dále krátkodobě 

i dlouhodobě zvyšovat výkonnost (4: 127). Druhý cíl je přitom přímo závislý na prvním, 

neboť zvyšování výkonnosti podniku (zejména té dlouhodobé) lze bez předchozího rozvoje 

způsobilosti zaměstnanců jen velmi těžko dosáhnout. 
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Mluvíme-li v tomto kontextu o zaměstnancích zdravotnických záchranných služeb, je 

rozvoj jejich způsobilosti chápan především jako rozvoj jejich odborných znalostí 

a praktických dovedností potřebných pro poskytování přednemocniční neodkladné péče (tzv. 

technických dovedností), což vyplývá z účelu, pro který jsou tyto organizace zřizovány 

a z jejich hlavní činnosti. Způsobilost v oblastech netechnických dovedností je spíše stranou 

zájmu. Ale i zde je patrná změna trendu a to zejména v zahraniční. O tom se podrobněji 

zmíním v kapitole č. 4. 

 

Firemní vzdělávání se promítá do života zaměstnanců ve všech fázích jejich pracovního 

cyklu. Uplatňuje se v mnoha oblastech, které velmi úzce souvisejí s personální činností. 

Bartoňková (8: 17) i Koubek (9: 238) uvádějí tyto oblasti: 

2.3. Oblasti vzdělávání 

• vzdělávání v rámci adaptačního procesu (orientace pracovníka) 

• vzdělávání v rámci prohloubení kvalifikace (doškolování pracovníka) 

• vzdělávání v rámci rozšiřování pracovních schopností za hranice současného 

pracovního místa (zvyšování kvalifikace, rozvoj pracovníka) 

• vzdělávání v rámci rekvalifikace (přeškolování pracovníka) 

• vzdělávání v rámci formování osobnosti pracovníka; soft skills – vedení lidí, 

vztahy, motivace (rozvoj pracovníka) – snaha o toto v organizaci 

Bartoňková uvádí ještě jednu oblast, a sice: 

• vzdělávání v rámci profesní rehabilitace u osob, kterým stávající zdravotní stav 

brání vykonávat dosavadní práci 

V kontextu celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků lze tento proces 

rozdělit do několika oblastí či fází. První z nich je oblast pregraduálního vzdělávání, jehož 

završením získávají absolventi profesní způsobilost k výkonu povolání. Formy 

pregraduálního vzdělávání se liší délkou a obsahem podle studovaného oboru, který je 

středoškolský nebo, a to ve stále větší míře, vysokoškolský. 

V další fázi profesního života zaměstnance mluvíme o postgraduálním vzdělávání, tedy 

takové formě edukace, která je kvalifikační či specializační (1). Tato oblast vzdělávání je dána 

vysokou diferenciací lékařské vědy. 
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A konečně poslední fází vzdělávání je vzdělávání výkonem své profese, tedy praxí. Tato 

fáze je samozřejmě nejdelší a vzhledem k vlivu, jaký má na úroveň poskytované péče, je 

zároveň považována za fázi nejdůležitější. 

Zatímco vzdělávání v prvních dvou oblastech je zajišťováno školskými zařízeními 

(první oblast vždy, druhá zpravidla také), vzdělávání po završení postgraduálního studia je 

naopak z velké části zajišťováno samotnými zdravotnickými zařízeními. Je to právě tato 

oblast, na kterou se soustředí také hlavní činnost vzdělávacích a výcvikových středisek 

zdravotnických záchranných služeb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

3. VZDĚLÁVACÍ CYKLUS 

Mluvíme-li o procesu vzdělávání, je třeba uvést, že tento proces se skládá z několika 

fází, které na sebe vzájemně navazují. Chceme-li dosáhnout stanoveného cíle, žádná z nich se 

nedá opomenout. Naopak, výsledek každé fáze (a pochopitelně i výsledek celkový) je velmi 

závislý na kvalitě zpracování fáze předchozí. 

Z hlediska kontinuálního vzdělávání zaměstnanců je třeba chápat cyklus vzdělávání 

jako nekončící proces, respektive jako proces periodicky se opakující. Má čtyři fáze, které 

v drobných nuancích zmiňují mnozí autoři (3: 475), (4: 133), (7: 84), (8: 110), (9: 244). Níže 

uvedené rozdělení cyklu vzdělávání je tedy obecně přijímáno. 

Jeho jednotlivé fáze jsou: 

1. Identifikace vzdělávacích potřeb (mezery) 

2. Plánování vzdělávání (design vzdělávací aktivity) 

3. Realizace vzdělávání 

4. Vyhodnocování vzdělávání (zpětná vazba) 

 

Tato první fáze bývá označována jako nejdůležitější a nejkritičtější z celého cyklu. 

Chybuje-li se v analýze vzdělávacích potřeb, nezbytně se pak pochybení musí projevit 

ve všech následujících fázích vzdělávacího cyklu. To byl také jeden z důvodů, proč jsem se na 

tuto fázi zaměřil ve svém výzkumu. 

3.1. Identifikace vzdělávacích potřeb 

Základní princip této fáze popisuje Bartoňková. Podle ní „… spočívá ve shromažďování 

informací o současném stavu znalostí, schopností a dovedností pracovníků, o výkonnosti 

jedinců, týmů a podniku a v porovnávání zjištěných údajů s požadovanou úrovní“ (8: 118). 

Požadovanou úroveň pak obecně představuje nějaký předem definovaný standard výkonnosti. 

Vstupy pro analýzu vzdělávacích potřeb jsou dány jednak strategií organizace a jednak 

samotným hodnocením pracovníka a jeho výkonnosti (4).  

Potřeby organizace se doporučují stanovovat především na základě srovnávání výsledků 

jednotlivých organizačních jednotek, v kontextu mé práce tedy jednotlivých výjezdových 

základen (interní benchmarking) (4). Výsledkem jsou informace o výkonnosti jednotlivých 
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částí organizace, které poslouží jako východisko pro plánování vzdělávacích aktivit a výběru 

vhodných účastníků. 

Samotnou identifikaci vzdělávacích potřeb organizace doporučuje Hroník provádět na 

základě konfrontace dvou hledisek (4: 140): 

1. kde se organizace právě nachází a kam směřuje (strategie firmy) 

2. jaké má organizace zaměstnance a jaké potřebuje pro naplnění firemní 

strategie 

Individuální vzdělávací potřeby zaměstnanců doporučuje tentýž autor nahlížet ze tří 

různých hledisek (4: 136): 

1. hledisko zaměstnance (individuální potřeby a přání) 

2. hledisko vyplývající z pracovního místa (nesoulad mezi nároky práce 

a faktickou způsobilostí zaměstnance je uspokojovat) 

3. hledisko profesní budoucnosti (plánování profesního růstu) 

Všechna tato hlediska by se měla odrážet v individuálním rozvojovém plánu 

zaměstnance. Velmi důležitým aspektem však je soulad těchto individuálních hledisek 

s hlediskem organizace. Z něj musí jakýkoliv individuální rozvojový plán vycházet. 

Každý individuální rozvojový plán by měl vzejít z dohody o rozvoji zaměstnance mezi 

ním a jeho nadřízeným. Tato dohoda je součástí hodnocení pracovní výkonnosti zaměstnance. 

V tomto bodě tedy dochází k protnutí systému vzdělávání a rozvoje zaměstnanců se systémem 

jejich hodnocení, čímž se ukazuje důležitost komplexního pojetí práce s lidským kapitálem 

v souladu s cíli organizace. 

Zjištěné vzdělávací potřeby mohou odrážet buď už existující problém (nízká kvalita 

poskytované služby, opakující se oprávněné stížnosti, neznalost vnitřních norem organizace, 

apod.) nebo novou situaci, do které se organizace dostává (nové informační technologie, 

nabírání nových zaměstnanců, změna pracovních postupů apod.). 

Postup při identifikaci vzdělávacích potřeb se samozřejmě může od výše popsaného 

drobně lišit. Podstata však zůstává stejná – je třeba se zaměřit na organizaci i na jednotlivé 

zaměstnance. Celý proces identifikace vzdělávacích potřeb se pak dělí do tří etap (3: 503), 

(7: 90 – 91), (9: 247). 
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V první etapě se analyzují podnikové cíle (organizační analýza), přičemž zdůrazňují 

zohlednění organizační kultury. Úkolem je nalézt rozdíl mezi požadovanou a skutečnou 

výkonností podniku a zjistit, jestli a jak lze tento rozdíl zmenšit pomocí vzdělávání. 

V druhé etapě se pozornost zaměřuje na zaměstnance z hlediska jejich pracovních 

úkolů, znalostí, dovedností a schopností vycházejících z analýzy jejich pracovních míst 

(analýza práce). Výsledkem je potencionální potřeba vzdělávání reflektující jak individuální 

potřeby (jednotlivci), tak potřeby s přesahem na více zaměstnanců (pracovní týmy). 

Také třetí etapa se zaměřuje na zaměstnance, ale tentokrát je pozornost věnována jejich 

individuálním charakteristikám (analýza osob), které se opět porovnávají s potřebami (cíli) 

organizace. 

 

3.1.1. Sběr dat 

Aby bylo možné provést kvalitní a objektivní analýzu vzdělávacích potřeb, je třeba 

shromáždit množství dat. Pro jejich sběr lze použít celou škálu metod, a to jak kvalitativních 

(např. strukturovaný rozhovor, pozorování, participace, focus group, atp.), tak kvantitativních 

(např. dotazníkové šetření, testování, analýza dokumentů, atp.). Volba samotných zdrojů 

a technik analýzy se řídí do značné míry tím, jakou oblast právě analyzujeme. 

Celopodnikové údaje lze získat např. z analýzy strategických plánů, podnikových cílů, 

SWOT analýzy, pracovních porad, interních auditů atp. Údaje o pracovním místě si lze opatřit 

analýzou pracovních náplní, popisů práce, personálních auditů, časových snímků práce atp. 

A konečně údaje o jednotlivých pracovnících je možné zjistit např. hodnocením pracovního 

výkonu, které Koubek uvádí jako velmi podstatný zdroj (9: 248), dále analýzou chování, 

(sebe)hodnocením, testováním a přezkušováním atp. 

Obecně lze říci, že většina technik pochází z oblasti sociologie, psychologie a řízení 

lidských zdrojů. 

Cílem analýzy získaných dat je odhalení problémů ve výkonnosti zaměstnanců 

i organizace, ale i ve stanovení jejich příčin. Výsledkem analytického procesu je seznam 

vzdělávacích potřeb zaměstnanců, které se odráží v navrženém vzdělávacím programu (7: 95) 

Je rovněž nutné podotknout, že zjištěné rozdíly mezi současným stavem a stavem 

žádoucím nemusejí být vždy řešitelné pouze vzděláváním pracovníků organizace. Ke zlepšení 
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stavu může dojít například zlepšením komunikace v rámci organizace i mimo ni či 

zefektivněním pracovního procesu atp. Identifikace vhodných metod a prostředků 

k odstranění zjištěného rozdílu by však měla být vždy součástí analýzy potřeb organizace. 

Proces analýzy vzdělávacích potřeb je znázorněn na obrázku č. 2. 

První fáze vzdělávacího cyklu, identifikace (analýza) vzdělávacích potřeb, je klíčová 

pro úspěch celého vzdělávacího procesu. Výsledkem je stanovení toho kdo, proč a jaké 

vzdělání (případně jinou podporu) potřebuje. 

 

Obrázek č. 2 – Proces analýzy vzdělávacích potřeb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: VODÁK J., KUCHARČÍKOVÁ, A., Efektivní vzdělávání zaměstnanců, Praha. 

Grada Publishing, 2011. 
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Plánování vzdělávací aktivity, někdy též označované jako design (4: 143), je 

bezprostředně spojeno s identifikací vzdělávacích potřeb. Jejím výstupem je návrh 

vzdělávacího programu – plánu vzdělávání. Tvorbu tohoto plánu je možné rozdělit do tří fází: 

přípravné, realizační a zdokonalovací (7). 

3.2. Plánování vzdělávání 

V přípravné fázi specifikujeme vzdělávací potřeby na základě výstupů z předchozí fáze 

vzdělávacího cyklu. Analyzují se účastníci vzdělávacího programu a stanovují se cíle 

jednotlivých oblastí. Ty jsou důležité pro hodnocení dosahovaných výsledků a měly by proto 

být stanoveny za pomocí metody SMART.1

V realizační fázi dochází ke zpracovávání konkrétních částí vzdělávacího programu, 

přípravě učebních osnov, materiálů a pomůcek, volí se vhodné metody a techniky. Stanovuje 

se tedy způsob, jakým bude vzdělávání realizováno. 

 

Při volbě technik je třeba zohledňovat lidský faktor, a to jak na straně studentů, tak na 

straně lektorů. Z hlediska účastníků vzdělávací aktivity je třeba brát v úvahu jejich vzdělání, 

intelektuální schopnosti, jejich pracovní zařazení, ale i motivaci učit se něco nového a získané 

znalosti a dovednosti implementovat do praxe. Je rovněž nutné brát ohled na poznatky teorie 

učení, která definuje určité principy efektivní edukace jedince. Zde mám na mysli např. 

kolísání pozornosti, křivku učení a zapomínání a další zákonitosti spojené s psychologií 

lidského učení. S tím souvisí druhý zmiňovaný lidský faktor, a sice ten na straně vyučujícího. 

Lektor by měl znát alespoň základní principy teorie učení, ale mít i další kvality. O těch se ale 

podrobněji zmíním v další podkapitole. 

Při plánování vzdělávací aktivity se samozřejmě zvažují i další aspekty jako je počet 

studentů, možnosti podniku pro jejich uvolňování, prostory, ve kterých bude výuka probíhat, 

ekonomická nákladnost a další. 

V průběhu zdokonalovací fáze dochází k průběžnému hodnocení jednotlivých fází 

vzdělávacího programu. Zároveň se zde hodnotí také informovanost účastníků vzdělávací 

akce se zaměřením na účel akce, její zajištění, požadavky na studenty i lektory atp. Sleduje se 

                                                           
1 Stanovení cílů pomocí metody SMART zajišťuje, aby byl stanovený cíl specifický (konkrétní), měřitelný, 
akceptovatelný (přijatelný), relevantní (proveditelný) a časově ohraničený (bylo jej možné v požadovaném čase 
dosáhnout). 
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a hodnotí organizační úroveň a v neposlední řadě i nákladnost vzdělávacího programu. 

Příprava rozpočtu je jako vždy podstatnou součástí plánování vzdělávací aktivity. 

Účelem všech těchto snah je zlepšit proces vzdělávání ještě v jeho průběhu, tedy před 

celkovou evaluací vzdělávací aktivity, která následuje až po její realizaci. 

Hroník zohledňuje při designování vzdělávací aktivity pět elementů. Na ty se zaměřuje 

v průběhu celého procesu plánování aktivity, avšak s přesahem do fáze realizace vzdělávání 

(4: 146).  

Jde o: 

1. Kontext – firemní kultura a strategie firmy 

2. Student – kdo je student, individuální styly učení, křivka zapomínání atp. 

3. Lektor – didaktika, strategie a taktika učení 

4. Téma – obsah a struktura 

5. Prostředí – klasické, outdoorové, virtuální 

Literatura uvádí (7: 97), (9: 250), že plánování vzdělávání by mělo být koncipováno tak, 

aby výsledný plán uměl odpovědět na následujících osm bodů: 

• Jaká témata vzdělávání je třeba zařadit, tedy co bude obsahem vzdělávání. 

• Kdo bude cílovou skupinou, jak bude poskládaná a na základě jakých kritérií. 

• Jakými technikami a metodami bude program realizován. 

• Kdy a v jakém časovém horizontu bude vzdělávání probíhat. 

• Kým bude zajištěno – interními či externími lektory. 

• Kde bude vzdělávací akce probíhat. 

• Jaké budou náklady – přímé i nepřímé. 

• Jakým způsobem bude realizováno průběžné a závěrečné hodnocení výsledků 

vzdělávání a efektivity vzdělávacího programu. 

Dobře vypracovaný plán vzdělávání (dlouhodobý i na konkrétní vzdělávací aktivitu) je 

nezbytný pro bezproblémovou realizaci těchto aktivit. Sestavení podrobného a realisticky 

nastaveného plánu může být časově poměrně náročné, nicméně v konečném důsledku šetřící 

jak čas, tak zdroje organizace. Plánování akce může být realizováno buď zaměstnanci 

organizace, nebo externím dodavatelem. 
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Realizace vzdělávání je vyvrcholením předchozího úsilí věnovaného více méně 

přípravám na tuto fázi. I dobře provedené předchozí fáze však mohou přijít vniveč, nebude-li 

vzdělávací akce náležitě provedena. 

3.3. Realizace vzdělávání 

Samotná realizace začíná přípravou. Ta se týká místa, kde se bude vzdělávací aktivita 

odehrávat, studentů (v úvodu vzdělávací aktivity), ale i lektora (před zahájením aktivity). 

Do přípravy prostor, kde se akce uskuteční, spadá jak jejich organizační zajištění, tak 

jejich uspořádání (rozestavění židlí a stolů, přístup čerstvého vzduchu, zajištění občerstvení, 

přiměřená teplota a osvětlení atd.). Výukové pomůcky jako flipchart s psacími pomůckami či 

dataprojektor je nutné připravit na svá místa tak, aby měli studenti dobrý přehled 

a samozřejmě vyzkoušet předem jejich funkčnost. 

Lektor by měl být na výuku připraven jednak z hlediska jeho odbornosti a kvalifikace, 

což by měl ověřit organizátor vzdělávací akce, a jednak z hlediska konkrétní vzdělávací akce 

(mít s sebou potřebné pomůcky, přijít včas, znát téma atp). 

Organizátor vzdělávání by neměl zapomenout ani na přípravu účastníků vzdělávací 

akce. Ti by měli v dostatečném předstihu obdržet organizační informace o místě a času konání 

výuky a samozřejmě být seznámeni také s jejím účelem a důvodem jejich účasti. Někdy může 

být součástí přípravy studentů také samostudium, které má z pravidla podobu nastudování 

předem zaslaných zdrojů. 

Po přípravě přichází samotná realizace vzdělávací aktivity. Také v jejím rámci dochází 

k přípravě, a sice přípravě studentů na nadcházející výuku. V tomto okamžiku by se měl 

vyučující představit a říci v krátkosti, co dělá, případně jaká je jeho specializace. Cílem je 

ujistit studenty, že je kvalifikovaný přednést dané téma. Toto je důležité učinit zejména při 

výuce zdravotnických pracovníků, kteří jsou sami vysoce vzdělání a kvalifikace 

přednášejícího je důležitým kritériem akceptování obsahu výuky. 

Zde by mělo samozřejmě rovněž zaznít, jakým tématem se budou účastníci akce 

zabývat a co by mělo být výstupem jejich společného setkání. Na místě je sdělit studentům, 

jak bude lekce probíhat, jaká bude forma jejich spoluúčasti, zdali si mají dělat poznámky či 

dostanou-li prezentaci k dispozici, kdy budou moci pokládat dotazy atp. (10).  
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Následuje hlavní část – vlastní sdělení, kterému je věnován největší prostor. Dochází 

k realizaci vybraných vzdělávacích metod a technik, při nichž vyučující uplatňuje své 

schopnosti a dovednosti. Je nutné si uvědomit, že bez ohledu na téma výuky působí na 

posluchače více to, jak jsou informace prezentovány, než co je jejich obsahem. Vliv 

komunikačních dovedností na vnímání studentů je znázorněn v grafu č. 1. 

 

Graf č. 1 – Vnímání forem komunikace při sdělování informací 

 

Zdroj: BULOCK, I., et al. Pocket Guide to Teaching for Medical Instructors. Oxford, 

UK. Blackwell Publishing, 2008. (10) 

 

Bez ohledu na zvolenou techniku a metodu výuky (přednáška, seminář, work-shop, 

facilitace diskuse atp.) se musí vyučující přesvědčit o tom, že obsah jeho sdělení studenti 

chápou a rozumí mu. Tomu napomůže logické strukturování sdělovaných informací a jejich 

podání takovým způsobem, kterému porozumí každý účastník vzdělávací aktivity. Přesvědčit 

se lze v podstatě pouze dvěma způsoby. Kladením otázek studentům a naopak umožněním 

pokládání dotazů v průběhu nebo v závěru výuky.  Ať tak či tak, tato zpětná vazba je velmi 

podstatnou částí hlavního výukového procesu a neměla by být nikdy opomenuta. Slouží totiž 

nejen k ověření předání podstaty sdělení, ale rovněž k jejímu lepšímu zapamatování. Bullock 
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Verbální komuniace 

Hlasová variace 

38% 

55% 

7% 



23 
 

et al. dokonce tvrdí, že „vhodná odpověď na dotazy či komentáře studentů – odpověď, která 

podporuje učení – je podstatou hlavního sdělení“ (10: 24) 2

Po hlavním sdělení následuje závěr a ukončení vzdělávací aktivity. Posledně uvedená 

skupina autorů rozlišuje tři fáze, které mají svou přesnou posloupnost. Po hlavním sdělení je 

vyhrazen čas na dotazy. Ten by měl být tak dlouhý (je-li to z organizačních důvodů možné), 

aby byly zodpovězeny všechny dotazy. Vyučující by měl vyzvat studenty a ponechat jim 

desetivteřinový prostor na reakci. Tato doba je považována za dostatečně dlouhou na to, aby 

se i zdrženlivější studenti odhodlali k položení otázky. Poté následuje shrnutí, které by mělo 

obsahovat tzv. „také home message“, jež má mít přímou souvislost s očekávanými výstupy 

vzdělávací aktivity zmíněnými v jejím úvodu. Úplnou tečkou je ukončení aktivity. Jeho 

součástí by měla být informace o tom, co bude následovat (odchod, přestávka, oběd atp.). 

 

Popsaný způsob zakončení je vhodný zejména pro krátké vzdělávací aktivity typu lekce 

nebo work-shopu, ale lze jej použít v podstatě u jakékoliv formy vzdělávání. 

 

Každá realizovaná aktivita by měla být hodnocena, a to v ideálním případě již v jejím 

průběhu, minimálně však po jejím skončení. Ne jinak je tomu také v procesu vzdělávání 

zaměstnanců. Hodnocení efektivity vzdělávání je poměrně obtížné a zároveň některými 

autory označované jako nejdůležitější z celého cyklu firemního vzdělávání (4). 

3.4. Vyhodnocování vzdělávání 

Jako zásadní problém uvádí Hroník to, že „vzdělávání působí s velkým zpožděním“ 

(4: 177). Je proto velmi obtížné rozlišit všechny působící faktory a míru jejich vlivu na 

pracovní výkon. Pro Koubka je zásadní správné stanovení kritérií hodnocení (9: 258). Aby 

bylo hodnocení co nejvalidnější, je vhodné dodržovat několik základních principů: 

Pro hodnocení procesu vzdělávání se doporučuje využít více nástrojů a ty kombinovat 

tak, aby se co nejlépe doplňovaly. Zároveň by mělo platit, že metody měření účinnosti 

vzdělávání by se měly alespoň z části krýt s metodami, které jsme na začátku procesu 

používali pro zjišťování potřeb vzdělávání. Žádoucí je rovněž provádět hodnocení procesu 

vzdělávání na více úrovních. Těmito postupy bychom měli dosáhnout odpovídajících 

výsledků. 

                                                           
2 Překlad autor 



24 
 

Víceúrovňové hodnocení efektivity vzdělávání je v literatuře relativně obecně 

doporučováno. Uvádím zde model, který je v literatuře označován jako Kirkpatrickův model. 

V drobných obměnách ho uvádí mnoho autorů (4: 178), (9: 259 – 260), (7: 186): 

1. Vyhodnocování reakcí – zjišťují se postoje účastníků k učení a jejich názory na 

konkrétní vzdělávací aktivitu. Pravděpodobně nejčastěji se používají dotazníky 

spokojenosti po skončení aktivity. Nezjišťuje se, co se aktéři skutečně naučili.  

2. Vyhodnocování nárůstu znalostí a dovedností – hodnotí se nově získané znalosti 

a dovednosti. Používají se testy a přezkušování dovedností. Nehodnotí se míra 

relevance získaných znalostí na pracovní výkonnost. 

3. Vyhodnocování pracovní výkonnosti zaměstnance – zjišťuje se dopad učení na 

výkonnost účastníka vzdělávání. Např. přímým pozorováním při pracovním 

výkonu. Nehodnotí se vliv výkonnosti jedince na výkonnost organizace. 

4. Hodnocení vlivu vzdělávání na výkonnost organizace nebo organizační jednotky – 

zjišťuje se, co pozitivního přinesla vzdělávací aktivita organizaci a jeho 

organizačním jednotkám. Vyhodnocuje se také ekonomická efektivita. Nehodnotí 

se změna chování a postojů zaměstnanců. 

5. Hodnocení změn v organizační kultuře – zjišťují se změny v postojích a hodnotách 

účastníků vzdělávání v porovnání s deklarovanými hodnotami organizace. 

Z hlediska systémového pojetí vzdělávání v organizaci dělí Bartoňková evaluaci 

organizačního vzdělávání takto (8: 181): 

1. Evaluace strategie vzdělávání – i zde platí, že metody používané při evaluaci by se 

měly protínat s těmi, které byly použity při zjišťování potřeb vzdělávání s cílem 

nastavit strategii vzdělávání v podniku. 

2. Evaluace vzdělávání jako jedna z fází systému vzdělávání (tomuto se věnuje tato 

podkapitola). 

3. Evaluace konkrétní vzdělávací aktivity – ta může být hodnocena rovněž z více 

hledisek (organizace akce, ekonomická efektivita, andragogice dovednosti lektora, 

atp.) 

Hroník popisuje proces hodnocení efektivity firemního vzdělávání jako balancování 

mezi něčím mnohdy iracionálním jako je hodnocení spokojenosti a něčím faktickým, co je 

však zároveň v málo výlučném vztahu ke vzdělávací aktivitě (např. obrat). (4: 177). Navzdory 
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obtížím s mírou validity a reliability prováděného hodnocení je přesto nezbytné pokusit se co 

nejlépe provést také tuto, poslední fázi periodického cyklu firemního vzdělávání. 
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4. VZDĚLÁVÁNÍ NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

Systém vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků (NLZP) je definován 

zákonem č. 96/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů (11), který upravuje podmínky 

získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání. Po splnění 

podmínek tohoto zákona jsou NLZP registrováni k výkonu profese, a to buď pod odborným 

dohledem, nebo bez odborného dohledu. Registrace pro výkon povolání bez odborného 

dohledu se týká středních zdravotnických pracovníků (SZP) a je poskytována na dobu deseti 

let, po které je třeba znovu splnit stanovené podmínky. Nižší zdravotničtí pracovníci (NZP) 

registraci nemají. 

Jednou z podmínek obnovení registrace je také získávání kreditů za účast na různých 

vzdělávacích aktivitách. Podrobnosti upravuje vyhláška č. 321/2008 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů (12). Podle způsobu účasti (aktivní nebo pasivní) a typu vzdělávací aktivity 

(seminář, odborná konference, mezinárodní kongres atd.), je účastníkovi udělen požadovaný 

počet kreditů. Za stanovenou dobu jich musí SZP nasbírat alespoň 40. 

Povinnost nasbírat stanovený počet kreditů v daném čase vede často k tomu, že 

zdravotničtí pracovníci navštěvují akreditované kurzy často z povinnosti a nikoliv ze 

skutečného zájmu o profesní vzdělávání a rozvoj. Právě zde se otevírá prostor pro vzdělávací 

a výcviková střediska zdravotnických záchranných služeb, která mohou své vzdělávací 

aktivity akreditovat a přitom zacílit na skutečné potřeby svých zaměstnanců. Ti tak nebudou 

mít problém s nasbíráním potřebného počtu kreditů ve stanovené lhůtě a přitom se vzdělávat 

v tématech, která přímo souvisejí s výkonem jejich profese a navíc v rámci své pracovní doby. 

Tyto výhody interního vzdělávání mohou přispět k ocenění činnosti vzdělávacího 

a výcvikového střediska ze strany zaměstnanců, kteří ho postupně mohou začít vnímat jako 

nástroj vlastního profesního rozvoje. 

Zdravotnická záchranná služba je specifická v tom, že jí jako jedinému zdravotnickému 

zařízení zákon (2) nařizuje zajišťovat interní vzdělávání svých zaměstnanců prostřednictvím 

vzdělávacího a výcvikového střediska. Metodiku jeho činnosti však neupravuje žádná norma 

a tak je pojetí interního vzdělávání nejednotné. To byl také jeden z důvodů, proč jsem se 

rozhodl podrobněji prozkoumat činnost jednoho konkrétního vzdělávacího střediska. 
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Při studiu pramenů zaměřených na rozvoj zaměstnanců na záchranných službách jsem 

zjistil, že většina z nich ztotožňuje rozvoj se vzděláváním, anebo rozvoj zaměstnanců vůbec 

nezmiňuje a zabývá se pouze vzděláváním. Pokud bychom tuto skutečnost měli znázornit na 

obrázku č. 1, oblast vzdělávání by téměř splývala s oblastí rozvoje, anebo by oblast rozvoje 

nebyla vůbec znázorněna. 

4.1. Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců na zdravotnických záchranných službách 

Jedna z mála studií, zabývajících se vzděláváním a rozvojem zaměstnanců přímo na 

záchranné službě, je novozélandská studie Francise a Mazanyho (13). Ti se zaměřili na rozvoj 

středního managementu s cílem zlepšit jeho týmovou práci. Záměrně hovořím o rozvoji 

a nikoliv jen o vzdělávání, které mělo v tomto případě formu work-shopů. Cílem studie bylo 

zjistit, jestli takto vyškolený tým, který prokázal, že byl schopen dosáhnout cílů vzdělávacího 

programu, bude rovněž schopen tyto své dovednosti implementovat do praxe a zlepšit tak 

kvalitu péče poskytovanou členy výjezdových skupin ze základen, které vedli. Právě 

díky prokázanému uplatnění získaných znalostí a dovedností, jejichž výsledkem byl přechod 

k jinému fungování nejen účastníků kurzu, ale i jejich podřízených, lze v tomto případě 

hovořit nejen o vzdělávání zaměstnanců, ale i o jejich rozvoji. Došlo k žádoucí, předem 

stanovené změně. To však bylo možné konstatovat jen díky evaluaci, která byla součástí 

studie. 

Tato studie je zajímavá také tím, že se nezaměřovala na členy výjezdových skupin 

přímo, ale prostřednictvím jejich přímých nadřízených. Bylo tak zapotřebí pracovat s menším 

počtem lidí (za nižší náklady), avšak vzdělávací program měl dopad na mnohem větší počet 

zaměstnanců organizace. Velké pozitivum spatřuji také v tom, že osvojené znalosti 

a dovednosti přenesli na zaměstnance právě jejich přímí nadřízení, což bylo jednak důkazem 

účinnosti vzdělávacího programu a jednak to vedlo k posílení jejich autority před 

podřízenými. 

Takovýto způsob vzdělávání je, troufám si tvrdit, na českých záchranných službách 

zatím jen vzácností. Většina vzdělávacích aktivit je zaměřena přímo na členy výjezdových 

skupin, a to primárně na jejich znalosti a dovednosti spojené s poskytováním přednemocniční 

neodkladné péče ve smyslu správné diagnostiky a léčby, tedy na technické dovednosti. I to je 

samozřejmě velmi podstatné a vůbec tím nechci zpochybnit záslužnost takto koncipovaných 

vzdělávacích programů. Přesto se v posledních letech přece jen začíná do vzdělávacích 
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programů záchranných služeb zařazovat také výcvik orientovaný na netechnické, někdy též 

měkké, dovednosti. 

Na měkké dovednosti začíná klást důraz také Evropská rada pro resuscitaci (ERC). Ta 

ve svých publikacích uvádí, že netechnické dovednosti, které se zaměřují zejména na lidský 

faktor, jsou pro výsledky resuscitace velmi důležité. ERC tyto dovednosti definuje jako 

„kognitivní, sociální a personální dovednosti, které doplňují technické dovednosti a podílejí se 

na bezpečnosti a efektivitě plněných úkolů“ 3

1. Uvědomování si situace: jde o vědomí kontextu situace a prostředí, ve kterém se 

odehrává. Pokud je informací mnoho a nejsou analyzovány s tímto vědomím, může 

dojít ke špatným rozhodnutím s vážnými následky. Tato dovednost získává na 

důležitosti zejména v situacích, kde se mnoho událostí provádí najednou, tedy 

právě i u pacientů s náhlou zástavou oběhu. 

 (14: 5). Jsou to dovednosti, které ovlivňují 

individuální výkon jedince. Nedostatečná úroveň netechnických dovedností je častou příčinou 

různých incidentů. Jejich výcvik se zaměřuje na následující situace: 

V těchto situacích je třeba vyhodnocovat například tyto skutečnosti: 

• místo, kde došlo k zástavě, z hlediska vyhodnocování jejích možných 

příčin i rizik pro posádku 

• informace svědků události 

• vyhodnocování reverzibilních příčin zástavy oběhu 

• vnímání již probíhajících aktivit (komprese hrudníku, připravenost 

přístrojů) 

• počet přítomných (posádka, svědci, rodina atp.) a činnosti, které 

provádějí 

• vyhodnocování priorit 

• implementace nezbytných opatření se zvážením jejich důsledků 

 

2. Rozhodování: jde o kognitivní proces výběru specifického řešení z více možných 

(14: 6). Při náhlé zástavě oběhu je třeba učinit mnohá rozhodnutí, která mohou být 

pro výsledek resuscitace zásadní. Tato rozhodnutí činí vedoucí výjezdové skupiny, 

který shromažďuje dostupné informace, analyzuje je (viz bod 1.) a rozhoduje 

                                                           
3 Překlad autor. 
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o provedení vhodných opatření. Zde je velmi důležitá zpětná vazba od členů 

výjezdové skupiny, aby si její vedoucí zachoval nad situací přehled. 

Pokud na místo zásahu s náhlou zástavou oběhu dojede jako první výjezdová 

skupina rychlé zdravotnické pomoci (RZP)4, je tímto vedoucím střední 

zdravotnický pracovník. Učinit správné rozhodnutí může pro něj být velmi 

stresující, a to nejen z důvodu závažnosti stavu, ale také vzhledem ke kompetencím, 

kterými disponuje (15). Tuto situaci pomáhají řešit procesní standardy péče, které 

přesně stanovují postup posádek na místě zásahu a zároveň slouží jako písemné 

indikace lékaře, které rozšiřují členům výjezdových skupin jejich kompetence.5

Při náhlé zástavě oběhu je třeba učinit například tato rozhodnutí: 

 

• zvolit správný postup dle zhodnocení srdečního rytmu postiženého 

• zvolit správnou energii pro výboj defibrilátoru 

• učinit správná opatření vedoucí k odstranění reverzibilních příčin zástavy 

oběhu 

• rozhodnout, jak dlouho ještě pokračovat v resuscitaci (pouze lékaři) 

 

3. Týmová práce: tato netechnická dovednost je považována za jednu 

z nejdůležitějších, protože má velmi významný vliv na zvládnutí jakýchkoliv 

kritických situací. Týmová práce je koordinovaná činnost více zaměstnanců se 

záměrem dosáhnout společného cíle (14: 6). Členové týmu (tedy i výjezdové 

skupiny) se většinou svými kompetencemi a dovednostmi vzájemně doplňují, aby 

tým pracoval co nejefektivněji. Tým pracuje nejlépe, pokud se jeho členové 

navzájem znají, úkol přidělený jednotlivci odpovídá jeho kompetencím 

a zkušenostem a vnímá ho jako důležitý. 

Dobrý člen výjezdové skupiny by měl mít charakteristiky potřebné pro týmovou 

spolupráci. Mezi ně patří například: 

• disponovat kompetencemi, které mu umožní provádět potřebné 

zdravotnické úkony (zajišťuje základní odborná kvalifikace 

a specializované vzdělání) 

• být odhodlán poskytnout postiženému co nejlepší péči 

                                                           
4 RZP - výjezdové skupiny, jejímiž členy jsou zdravotničtí pracovníci nelékařského zdravotnického povolání (2). 
5 Školení VVS, které budu blíže rozvádět v praktické části práce, mělo za cíl seznámit zaměstnance právě 
s takovýmto procesním standardem zaměřeným na postup posádek u pacientů s náhlou zástavou oběhu. 
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• disponovat dobrými komunikačními dovednosti (poslouchat instrukce 

vedoucího výjezdové skupiny, hlásit svá zjištění, provedené úkony 

i jakékoliv pochybnosti) 

• podporovat ostatní členy v dosahování nejlepších výsledků 

• cítit odpovědnost za svou činnost i za činnost výjezdové skupiny 

 

4. Vedení týmu: aby výjezdová skupina fungovala jako tým, musí ji někdo řídit. 

Vedoucí skupiny poskytuje odborné vedení, přesné instrukce a celkové směřování 

ke stanovenému cíli (například úspěšné resuscitaci). Vede tím, že jde příkladem 

a zajišťuje integritu týmu (zejména u větších týmů). Podstatné jsou zkušenosti 

vedoucího týmu. Ty lze získat jednak výcvikem a jednak praxí. Vedení týmu je 

tedy třeba chápat jako proces. To znamená, že dobrým vedoucím se může stát 

každý, kdo k tomu bude vycvičen a nejen ten, kdo k tomu má vrozené dispozice. 

Zde je tedy velký prostor pro činnost vzdělávacích a výcvikových středisek 

zdravotnických záchranných služeb. 

Dobrý vedoucí týmu disponuje určitými atributy, mezi které patří například: 

• akceptovat roli vedoucího týmu / výjezdové skupiny 

• znát členy týmu a jejich schopnosti 

• být schopen vhodným způsobem delegovat úkoly 

• být asertivní a autoritativní, když je to třeba 

• být rozhodný 

• být klidný, umět udržovat soustředění v týmu a kontrolovat rušivé vlivy 

• dobře komunikovat (nejen delegovat úkoly, ale i naslouchat členům 

týmu) 

• umět zvládnout případnou nervozitu a nejistotu členů týmu v urgentních 

situacích 
 

U náhlé zástavy oběhu by měl vedoucí týmu: 

• postupovat podle aktuálních doporučených postupů, či být schopen 

zdůvodnit odklon od nich 

• rozdělit role a v průběhu resuscitace delegovat úkoly jednotlivým členům 

týmu (tuto funkci rovněž plní procesní standard péče zaměřený na postup 

posádek při náhlé zástavě oběhu) 
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• využít dvouminutového intervalu, v jehož průběhu dochází ke 

kompresím hrudníku, a naplánovat si další činnosti 

 

5. Řízení činnosti na místě zásahu: v průběhu resuscitace je třeba provést mnoho 

úkolů, a to buď postupně, nebo současně. Za koordinaci těchto úkolů, jejich 

delegaci členům výjezdové skupiny a zpětnou kontrolu jejich splnění je 

zodpovědný vedoucího výjezdové skupiny. Ten by měl: 

• ujistit se, že přístroje a vybavení jsou plně funkční a na svých místech 

• plánovat činnost na místě zásahu a včas podat adekvátní informace 

členům výjezdové skupiny 

• identifikovat potřebné zdroje 

• určit priority 

• komunikovat s osobami na místě zásahu (rodina, svědci, kolemjdoucí 

atp.) 

• být přípraven i na neočekávané 

• sledovat únavu a stres členů výjezdové skupiny 

• zvládat řešit případné konflikty mezi výjezdovou skupinou a okolím, 

i uvnitř skupiny 

Toto byl stručný výčet netechnických dovedností, jak je specifikuje Evropská rada pro 

resuscitaci v jedné ze svých publikací. Většina z nich je vhodná pro zvládání jakýchkoliv 

kritických situací, nicméně tento výčet je zaměřen přímo na management situací s náhlou 

zástavou oběhu. Z tohoto důvodu jsou pro zdravotnické záchranné služby velmi vhodné 

a vzdělávací a výcviková střediska by je mohla zohlednit ve svých vzdělávacích programech. 

Současné vzdělávací programy jsou orientovány téměř výhradně na technické 

dovednosti. Důvodem může být to, že tuzemské organizace více méně teprve začínají 

standardizovat poskytovanou péči. Teprve až když je v organizaci sjednocen způsob 

poskytování přednemocniční neodkladné péče a zajištěno jeho dodržování všemi 

zaměstnanci, je možné postoupit dále. Většina západních zahraničních záchranných služeb už 

poskytování péče standardizovala a zajistila tím minimální úroveň kvality svých služeb. Tu se 

následně může snažit posouvat na úroveň optimální, a to například výcvikem svých 

zaměstnanců v netechnických dovednostech. Tím samozřejmě nechci říci, že tyto dovednosti 
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jsou jakýmsi nadstandardem, ale vzhledem k jejich zmiňované vzácnosti ve vzdělávacích 

programech tuzemských zdravotnických záchranných služeb to tak lze vnímat. 

Na druhou stranu je třeba říci, že existence jakéhokoliv systematického programu 

vzdělávání svědčí přinejmenším o tom, že se ke vzdělávání zaměstnanců začíná přistupovat 

v dlouhodobé perspektivě a snad i systematicky. Na některých zdravotnických záchranných 

službách se toto děje již roky, tedy už před začátkem účinnosti zákona o záchranných 

službách (2) (např. ZZS hlavního města Prahy, ZZS Královéhradeckého kraje, ZZS 

Moravskoslezského kraje aj.), jinde se ale systém interního vzdělávání zaměstnanců teprve 

zavádí (např. ZZS Karlovarského kraje). 

Zákonem nařízená existence vzdělávacího a výcvikového střediska, ani existence 

dlouhodobého plánu vzdělávání však nevypovídá nic o kvalitě vzdělávacího systému, 

respektive o pojetí firemního vzdělávání v konkrétní organizaci. K tomu by bylo zapotřebí 

získat mnoho informací z mnoha záchranných služeb a odpovědět na to, zdali vedoucí 

vzdělávacích středisek znají jednotlivé fáze vzdělávacího cyklu, zdali uplatňují tyto poznatky 

při své práci, rozlišují-li mezi vzděláváním a rozvojem zaměstnanců, jestli vycházejí ze 

systému hodnocení, tedy z individuálních rozvojových plánů konkrétních lidí, jaká je kvalita 

lektorů, kolik hodin ročně věnují vzdělávání atd. Odpovědi na tyto otázky lze však získat jen 

těžko. 
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5. ZAVÁDĚNÍ ZMĚNY 

Jak jsem již uvedl, vzdělávání zaměstnanců zdravotnických záchranných služeb vychází 

ze zákona o zdravotnické záchranné službě (2). V něm je těmto organizacím uložena 

povinnost zřídit vzdělávací a výcvikové středisko. Přestože na některých záchranných 

službách už takového pracoviště fungovalo před účinností tohoto zákona, na jiných vniklo až 

nyní a systematický přístup ke vzdělávání zaměstnanců se zde teprve etabluje. Jde tedy 

o změnu, jejíž zavedení je třeba dobře naplánovat, protože jen tak je možné zamýšlenou 

změnu nejen zavést, ale také udržet. 

Řízením procesu změny se zabývá celý samostatný obor managementu – management 

změny. Ten zkoumá zákonitosti a riziková místa tohoto procesu a podrobně řeší, jakým 

způsobem si pro zavedení změny připravit půdu, jak změnu realizovat a jak celý proces 

zakončit, aby nedošlo k návratu „do starých kolejí“. 

Touto problematikou se zabývá četná literatura. Já zmíním dva modely, které patří mezi 

ty nejznámější a nejcitovanější. Prvním z nich je Lewinův model změny, druhým pak model 

Kotterův. 

Lewinův třífázový model změn je jedním z nejstarších. Podle tohoto amerického 

sociálního psychologa probíhá jakákoliv změna v organizaci ve třech následujících fázích: 

V první fázi (rozmrazení) dochází k rozvolnění stávajících pravidel, zvyklostí a způsobů 

myšlení. V další fázi nastává zamýšlená změna, jež může vyvolat zmatenost a nejistotu, neboť 

dochází ke změně myšlení, vnímání nebo chování anebo ke změně na všech třech úrovních 

najednou. A konečně v poslední, třetí fázi, se nově zavedená pravidla, zvyklosti a způsoby 

myšlení znovu zamrazí – zafixují (16). Z hlediska práce s lidskými zdroji je nejdříve třeba 

zaměstnance na zavedení změny připravit, poté změnu implementovat a nakonec ji zakotvit 

v organizační struktuře. Celý proces znázorňuje obrázek č. 3. 
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Obrázek č. 3 – Lewinův model změny 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: www.web-books.com (17). 

 

Výše uvedený postup je de facto velmi jednoduchý, nicméně principielně přesný 

a výstižný. Právě proto je z něj odvozena řada novějších modelů. Jedním z nich je i model 

amerického profesora Harwardovy univerzity a předního světového odborníka na implemetaci 

změny Johna P. Kottera, který ve své knize Vedení procesu změny, osm kroků úspěšné 

transformace podniku, podrobně popisuje jednotlivé fáze zavádění změny (18). V kontextu 

Lewinova modelu lze první čtyři kroky Kotterova modelu zařadit do první fáze – rozmrazení. 

Následující tří kroky do fáze zavádění změny a poslední, osmý krok je totožný s poslední fází 

Lewinova modelu – opětovným zamražením. Dodržením uváděného postupu by měla být 

změna nejen úspěšně zavedena, ale také zakotvena do kultury organizace. O tomto modelu se 

zmíním poněkud podrobněji, neboť na jeho základě budu posuzovat zavádění systému 

interního vzdělávání na Zdravotnické záchranné službě Karlovarského kraje.  

Fáze, které Kotter ve výše uvedené knize popisuje, jsou následující: 

1. Vyvolání vědomí naléhavosti: vědomí naléhavosti vyvolat změnu je základním 

předpokladem jejího zavedení. Tam, kde chybí, není možné změnu zavádět. V takovém 

případě nebude nikdo ochotný pouštět se do něčeho tak neoblíbeného, jako je změna 

zavedeného stavu věci. Pokud se podaří naléhavost vyvolat, ale ta nebude dostatečně silná, 

bude velmi obtížné sestavit skupinu, která by mohla změnu zavést, anebo přesvědčit klíčové 

osoby, aby na změně participovaly. 

ROZMRAZENÍ 

• Ujistěte se, že 
zaměstnanci jsou na 
změnu připraveni • Proveďte 

zamýšlenou změnu 

ZMĚNA • Zajistěte, aby 
změny byly 
permanentní 

ZAMRAZENÍ 

http://www.web-books.com/�
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Pocit naléhavosti bude obtížné vyvolat v těch organizacích, kde panuje přílišné 

uspokojení. To budou mít manažeři organizací, kde nehrozí krize, kde je dostatek zdrojů, jsou 

nastavena příliš nízká kritéria výkonnosti, firemní kultura je nastavena proti poslům špatných 

zpráv atp. Významným faktorem je také lidská přirozenost, která velí nepřidělávat si zbytečné 

problémy a práci spojenou s jejich řešením. 

Při zavádění systému vzdělávání mohou zaznívat argumenty typu:  

• do teď tu systém vzdělávání nebyl a taky to šlo, 

• máme přece svou kvalifikaci ze školy, tak jaké další vzdělávání, 

• vždy jsem si dokázal/a poradit a nikdy jsem nečelil/a stížnostem či soudnímu 

stíhání atp. 

Jestliže chce management organizace vyvolat pocit naléhavosti zavedení změny, musí 

postupovat tak, aby výše uvedené činitele eliminoval. Kotter doporučuje např. vytvořit krizi, 

omezit projevy blahobytu, konfrontovat zaměstnance s nespokojenými zákazníky/pacienty či 

informovat pracovníky o možných budoucích příležitostech, které jsou v současném stavu 

nedosažitelné. 

Při zavádění systému vzdělávání jsou vhodné argumenty typu: 

• pravidelné vzdělávání lépe připraví zaměstnance na realitu poskytování 

přednemocniční neodkladné péče, 

• systém vzdělávání přesně stanoví kritéria toho, co organizace bude od 

zaměstnance požadovat a ten bude jejich dodržováním chráněn v případech 

stížností či soudních sporů ze strany pacienta, 

• vzdělávání lze chápat jako nástroj k individuálnímu rozvoji zaměstnance 

a jeho profesní realizaci. 

Má-li být změna úspěšně zavedena, musí být o její nutnosti přesvědčena většina 

zaměstnanců, přibližně 75% manažerů na všech úrovních a celý vrcholový management. Tato 

čísla svědčí o velkém úsilí potřebném pro úspěšné zvládnutí tohoto kroku, nicméně autor 

doporučuje ho v žádném případě neuspěchat. 

2. Sestavení koalice prosazující změnu: prosazení změny nemůže zvládnout jednotlivec, 

proto je nutné sestavit koalici. Ta musí být silná, protože se bude v extrémním případě potýkat 

s odporem, který každá změna přirozeně vyvolává. Aby byla koalice dost silná 

a důvěryhodná, je nezbytné, aby její podstatnou část tvořilo vedení společnosti. 
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Kotter uvádí, že efektivní koalice musí mít dostatečné pravomoci, zkušenosti, 

důvěryhodnost a vůdcovství. V týmu by neměli být lidé příliš egocentričtí a lidé 

nedůvěryhodní. Podle velikosti podniku může koalice čítat šest, ale i několik desítek členů. Je 

vhodné pracovat na team buildingu a posilovat tím sounáležitost členů koalice k vytýčenému 

cíli. 

V kontextu této práce by v koalici neměl chybět ředitel organizace, vedoucí úseků, jichž 

se bude vzdělávání týkat, tedy lékařský náměstek a náměstek nelékařského personálu (nebo 

člen vedení, který zastřešuje obě tyto funkce), vedoucí výcvikového a vzdělávacího střediska 

a linioví manažeři (vrchní či staniční sestry/záchranáři). Vhodný by mohl být někdo 

z výjezdových skupin, kdo je v organizaci neformální autoritou pro velký počet zaměstnanců 

(je-li zde někdo takový). 

3. Vytvoření vize a strategie: základním prvkem dobrého vedení je vize. Pokud ji 

management organizace není schopen předat zaměstnancům, je velmi obtížné dosáhnout 

stanovených cílů. Autoritativní přístup vedení často nestačí. Vizi popisuje Kotter jako obraz 

budoucnosti s komentářem vysvětlujícím, proč by se zaměstnanci měli snažit této budoucnosti 

dosáhnout. Byť často začíná formulací představ jednoho člověka, dobrá vize je výsledkem 

práce skupiny lidí. 

Každá vize by měla mít trojí účel: 

• vyjasňovat obecné směřování organizace, 

• motivovat zaměstnance k vykročení správným směrem; dobrá vize pomáhá 

překonávat přirozenou neochotu lidí ke změnám, 

• pomáhá účelně koordinovat jednání velkého počtu lidí. 

Vize je tedy jakýsi smysluplný, srozumitelný a přitažlivý obraz budoucnosti, který by 

měl lidi motivovat k tomu, této budoucnosti dosáhnout. Samotný způsob dosažení pak 

definuje strategie. Na jejím základě vzniká plán konkrétních opatření, která směřují 

k naplnění vize. 

V kontextu systematizace vzdělávání zaměstnanců zdravotnických záchranných služeb 

by vize mohla vzniknout např. z tohoto vyjádření: 

Cílem systematického přístupu ke vzdělávání zaměstnanců je to, aby ho pracovníci 

do pěti let vnímaly jako nástroj svého profesního rozvoje, který jim poskytuje 
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jistotu při každodenní práci v terénu a zároveň motivuje k dalšímu vzdělávání. 

Jistotu budou zaměstnanci nabývat pravidelnou teoretickou výukou s praktickými 

nácviky klíčových dovedností. Individuální přístup k potřebám zaměstnanců 

vyplývajícím z jejich každoročního hodnocení ho učiní nástrojem k dosahování 

jejich profesních cílů. Jsme přesvědčeni, že společně dosáhneme stanoveného cíle 

a zaměstnanci budou chápat systém interního vzdělávání jako významnou podporu 

jejich kvalitně odváděné práce. 

4. Komunikace vize: To, co se s vizí stane po jejím vytvoření, bude určující pro úspěch 

celého procesu. Vize získá svou sílu až v okamžiku, kdy zaměstnanci porozumí jejím cílům. 

K tomu je ale zapotřebí účinné komunikace, které se dosahuje snáze, je-li v organizaci vysoké 

vědomí naléhavosti. Pro úspěšnou komunikaci vize je třeba dbát na: 

• jednoduchost – vyhnout se komplikovaným a odborným sdělením, 

• používání více komunikačních kanálů – malé i velké porady a shromáždění, 

intranet a internet, tiskopisy atp., 

• opakování – tím se vize dostane do podvědomí zaměstnanců (jednorázová 

kampaň nestačí); zapojením liniových vedoucích dosáhneme opakování na 

každodenní pracovní rovině, 

• aplikaci vize na všechny aspekty řízení organizace, a to na všech úrovních – 

veškerou relevantní činnost je třeba vztahovat k vizi, 

• otevřené a upřímné reakce vedení na otázky a obavy zaměstnanců – 

obousměrná komunikace je vždy účinnější než jednosměrná; zpětná vazba 

může rovněž ukázat, že zvolený směr není správný, a že je nutné vizi 

přeformulovat, 

• vedení příkladem – je pro sdílení vize zaměstnanci mnohem účinnější než 

jakýkoliv jiný způsob komunikace; a naopak, je-li chování důležitých osob 

v rozporu s vizí, ostatní formy komunikace vize zpravidla selhávají. 

Při zavádění systému vzdělávání na záchranných službách by bylo vhodné komunikovat 

vizi jak na poradách vedení, tak na poradách jednotlivých úseků, zejména úseků zdravotních 

(lékařský a nelékařský). Vedoucí záchranáři výjezdových základen musí sdílet vědomí 

naléhavosti a být místem prvního kontaktu při komunikaci zaměstnanců. Musí být ale 

otevřeny také komunikační kanály k vedení organizace (vedoucím úseků, vedoucímu 

vzdělávacího a výcvikového střediska), a to včetně jejího ředitele. 
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Důvěryhodnost vize jistě podpoří vybavení výcvikového střediska jak pomůckami 

odbornými (výcvikové modely), tak technickými (diaprojektor, flipchart). Povinných 

plánovaných vzdělávacích aktivit by se měli účastnit všichni zaměstnanci „ve výjezdu“, tedy 

často právě i členové nejvyššího vedení včetně ředitele a jít tak příkladem. Umožňuje-li to 

rozpočet organizace, bylo by vhodné přispívat zaměstnancům na poplatky spojené s účastí na 

mimopodnikových vzdělávacích aktivitách v souladu s prohlášeními o podpoře jejich 

profesního rozvoje. Naopak náklady spojené s interním vzděláváním nijak nepřenášet na 

zaměstnance. Zájem o systém interního vzdělávání může do jisté míry podpořit také 

akreditování všech vzdělávacích aktivit v souladu s vyhláškou č. 321/2008 Sb. (12) 

5. Odstranění překážek: V okamžiku, kdy se změna začne realizovat, se mohou objevit 

překážky bránící jejímu zavedení. Odstranění těchto bariér je nezbytné a často je spojeno 

s nutností posílit pravomoci některých pracovníků, aby získali prostor pro realizaci vize. 

Bariéry se mohou vyskytnout z několika důvodů: 

• strukturální – je třeba zajistit, aby se organizační struktura firmy a náplně práce 

klíčových osob uzpůsobily tak, aby nebránily zavedení změny, 

• nedostatek zkušeností – přestože mohou být zaměstnanci před nástupem do 

nových rolí proškoleni, nedostatek zkušeností jim může bránit v dosahování 

požadovaných výsledků, 

• systémový – systémy řízení lidských zdrojů jako systém hodnocení 

a odměňování zaměstnanců, kariérní řád, ale i informační systém organizace je 

nutné nastavit tak, aby byly v souladu se zaváděnou změnou, 

• personální – může mít podobu nadřízeného, který brání iniciativě zaměstnanců 

či podrývá transformační snahy, může jím být ale jakýkoliv zaměstnanec; 

řešením může být rozhovor s takovýmto zaměstnancem nebo účinné personální 

opatření. 

Kroky vedoucí k překonání bariér mohou být následující: 

• mezi zaměstnanci je třeba identifikovat vhodné lidi, jejichž kompetence budou 

posíleny tak, aby mohly překonávat překážky na cestě k prosazení změny, 

• je třeba odměňovat a motivovat ty zaměstnance, kteří se aktivně podílejí na 

zavádění změny a iniciativně navrhují řešení vyvstalých problémů, 

• je nutné identifikovat zaměstnance, kteří jsou vůči transformaci resistentní a je-

li to možné poskytnout jim vše, co je potřeba, aby změnili svůj postoj. 
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6. Vytváření krátkodobých vítězství: Tento krok je velmi důležitý zejména tam, kde se 

pomalu dostavuje skepticismus. Jasné a jednoznačné dílčí úspěchy jsou pro všechny 

zúčastněné jasným důkazem, že cíl(e) se daří naplňovat. Je podstatné, aby tato postupová 

vítězství jednoznačně souvisela s procesem změn. Prvních dílčích úspěchů se dosahuje 

zpravidla po několika měsících (18: 143). 

Důležité je, aby se dosažená vítězství náležitě zviditelňovala, ale také oslavovala. Jsou 

příležitostí pro malý odpočinek, díky kterému tým doplní síly. Zároveň silně motivují k další 

práci. Přirovnal bych je k vítěznému zápasu na turnaji, který ještě není u konce. 

Je však třeba si uvědomit, že tato vítězství nejsou (neměla by být) výsledkem souhry 

náhod, ale že jsou dopředu plánovaná. Předchází jim plán, jehož kroky jsou postupně 

realizovány s jasným, dopředu stanoveným cílem. 

Cílem všech doposud uvedených šesti kroků transformačního procesu, je v podstatě 

vytvořit dostatečnou sílu, která by dokázala překonat odpor, který každá změna vyvolává. 

Platí jednoduché pravidlo: proces zavádění změny nemůže být úspěšný, pokud jeho síla není 

větší, než vyvolaný odpor. 

7. Využití dosažených výsledků: v další fázi je třeba využít dosažených úspěchů 

k podpoře dalších změn. Kotter říká, že mnoho procesů změny selže proto, že vítězství je 

vyhlášeno příliš brzy. Je třeba nezaměnit dílčí úspěch za celkové vítězství. 

Aby k tomuto nedošlo, je vhodné po každém dílčím vítězství zanalyzovat, co vedlo 

k jeho dosažení a co je třeba zlepšit. Je dobré využít momentum, které vítězství vyvolalo 

a stanovit nové cíle, kterých má být dosaženo. Tato fáze může trvat i několik let a je proto 

normální, když se do procesu změny postupně zapojují další lidé. Je dokonce možné, a někdy 

i žádoucí, aby k obměně došlo i v původní koalici. 

8. Zakotvení změny do kultury organizace: dosažené změny jsou křehké, dokud nedojde 

k jejich zakotvení do kultury organizace. Byť je nutné s kulturou organizace pracovat již od 

začátku procesu (pomáhá účinněji vyvolat vědomí naléhavosti, zformovat koalici i definovat 

vizi), změny je třeba do ní zakotvit až na závěr. I tento krok sám o sobě může trvat roky, 

protože nové přístupy proniknou do kultury organizace až poté, co se ukáže jejich výhodnost 

v porovnání s těmi starými. 
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Účinným nástrojem je systém povyšování a odměňování, který je nastaven tak, aby byli 

povyšováni a odměňováni ti zaměstnanci, kteří sdílejí hodnoty nové kultury.  Někdy může být 

jedinou cestou ke změně kultury organizace výměna lidí na některých pracovních pozicích. 

Pro větší pozornost věnovanou Kotterovu modelu jsem se rozhodl také proto, že užívání 

tohoto uznávaného manažerského nástroje na českých záchranných službách není, zdá se, 

běžné. O tom svědčí například diplomová práce R. Mathausera (19). Ten ji pojímá jako 

případovou studii popisující proces zavádění standardů kvality péče zaměřených na 

poskytování přednemocniční neodkladné péče na Zdravotnické záchranné službě 

Královéhradeckého kraje. 

Není účelem této části práce hodnotit snahy mých kolegů zavést ve své organizaci 

nějakou změnu. Tento příklad uvádím spíše jako reálnou ukázku manažerské práce, která 

může naznačovat úroveň teoretických znalostí a praktických dovedností managementů 

zdravotnických záchranných služeb při zavádění změny. Zvolil jsem ho také proto, že se 

tematicky velmi blíží tématu této práce. Zavádění standardů kvality péče je totiž jednou 

z činností výcvikového a vzdělávacího střediska, na jehož práci jsem se zaměřil. 
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EMPIRICKÁ ČÁST 

Tuto část práce jsem rozdělil do tří hlavních oblastí. Nejprve jsem se zaměřil na 

prezentaci vzdělávání zaměstnanců zdravotnických záchranných služeb na internetových 

stránkách těchto organizací. Zajímaly mě rovněž případné rozdíly mezi tuzemskými 

a zahraničními záchrannými službami. 

Dále jsem podrobně zmapoval realizaci jednotlivých fází vzdělávacího cyklu na 

Zdravotnické záchranné službě Karlovarského kraje a konfrontoval zjištěné výsledky 

s poznatky teoretické části. 

A konečně poslední oblastí byl samotný výzkum, který jsem zaměřil na první fázi 

vzdělávacího cyklu – identifikaci vzdělávacích potřeb zaměstnanců. Výstupy z druhé a třetí 

oblasti jsem v závěru zhodnotil a vycházel z nich při stanovování doporučení. 

 

6. SEBEREFLEXE 

V úvodu praktické části však chci věnovat malou podkapitolu sebereflexi. Hlavním 

důvodem je fakt, že jsem v současné době členem vyššího managementu organizace. Od 

ledna 2013 pracuji na pozici náměstka nelékařských zdravotnických profesí a moje postoje 

a názory tak mohou být zkresleny. Současný stav a fungování vzdělávání v organizaci 

(a samozřejmě i další věci) mohu hodnotit optimističtěji, než ji hodnotí jiní zaměstnanci. Tuto 

skutečnost podtrhuje také fakt, že jsem s vedením, které v organizaci působilo do konce roku 

2011, v mnoha věcech nesouhlasil. Zatímco dříve jsem byl kritický, mohu mít teď naopak 

tendenci vidět věci v lepším světle, než ve skutečnosti jsou. 

Při realizaci samotného výzkumu se tyto tendence nemohly projevit, neboť jsem 

hodnotil kvalitu resuscitace na základě „tvrdých dat“, které výcvikový modul sbíral 

a analyzoval pomocí svého softwaru. O metodologii realizovaného výzkumu se ale 

podrobněji zmíním později. 

Tam, kde naopak mohlo dojít k subjektivnímu posouzení skutečností, bylo při popisu 

nastavení a funkčnosti současného systému vzdělávání. Tomu jsem se snažil předcházet 

jednak tím, že jsem všechna svá hodnocení a závěry podkládat co nejvíce fakty a pak také 

tím, že jsem co nejotevřeněji popisoval své myšlenkové pochody, aby bylo zřejmé, jak jsem 

ke svým závěrům došel. Na druhou stranu musím konstatovat, že jsem si vědom současných 
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rezerv systému vzdělávání zaměstnanců Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje 

a tak k výraznému zkreslení podávaných informací, myslím si, nedošlo. 
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7. PREZENTACE VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA INTERNETOVÝCH 

STRÁNKÁCH ZDRAVOTNICKÝCH ZÁCHRANNÝCH SLUŽEB  

Svůj výzkum zaměřený na vzdělávání zaměstnanců zdravotnických záchranných služeb 

jsem začal tím, že jsem zjišťoval, jakým způsobem záchranné služby anoncují vzdělávání 

a rozvoj svých zaměstnanců na veřejně dostupných zdrojích. Zjištěné informace mohou 

poskytnout určitý obrázek o tom, jak tyto organizace vzdělávání svých zaměstnanců vnímají, 

jakou mu přikládají prioritu a na jakou oblast se nejvíce zaměřují. Zajímalo mě rovněž, zdali 

ze zjištěných informací bude patrné, jestli některé z těchto organizací vnímají rozdíl mezi 

vzděláváním a rozvojem svých zaměstnanců tak, jak ho popisuje Hroník (4) (viz obr. č. 1). 

Veřejné zdroje samozřejmě nejsou pro tyto účely ty nejvhodnější a informace 

z interních dokumentů upravujících tuto problematiku by měly jistě mnohem větší vypovídací 

hodnotu. K nim je však velmi obtížný přístup a to zejména u zahraničních zdravotnických 

záchranných služeb, které jsem do svého zkoumání rovněž zařadil. Pro získávání informací 

jsem využil jediný veřejný zdroj, a to internetové stránky těchto organizací. 

Přestože odpovědět na tyto dotazy není předmětem této práce, pokusil jsem se udělat 

alespoň drobný průzkum internetových stránek všech tuzemských záchranných služeb s cílem 

zjistit, jestli vzdělávání a rozvoj svých zaměstnanců nějakým způsobem veřejně anoncují. 

Procházel jsem všechny sekce a záložky, ve kterých bych tuto informaci mohl nalézt (např. 

kariéra, vzdělávání, vzdělávací a výcvikové středisko atp.) Zjistil jsem následující fakta: 

7.1. Webové stránky českých zdravotnických záchranných služeb 

ZZS Karlovarského kraje (20) má v záložce Kariéra pouze inzerát na volné pracovní 

místo a v záložce Vzdělávání, která je pod sekcí Vzdělávací a výcvikové středisko, čtyři 

neaktuální nabídky vzdělávacích akcí pořádaných jinými subjekty. 

ZZS Libereckého kraje (21) má pouze sekci Vzdělávání, ve které jsou základní 

informace o vzdělávacím a výcvikovém středisku a informace o akreditaci ZZS Libereckého 

kraje pro pořádání kvalifikačních kurzů. 

ZZS Olomouckého kraje (22) má v sekci Vzdělávací činnost informaci o tom, že má 

ministerstvem zdravotnictví udělenu akreditaci pro pořádání kvalifikačního kurzu. Jiné 

informace týkající se problematiky rozvoje a vzdělávání svých zaměstnanců na stránkách 

nejsou. 
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ZZS Moravskoslezského kraje (23) má na svých stránkách sekci Vzdělávání, ve které 

jsou informace o udělených akreditacích na pořádání specializovaných kurzů pro lékaře, 

sestry a řidiče. Jiné informace jsem nenalezl. 

ZZS Zlínského kraje má v sekci (24) Vzdělávání seznam interních vzdělávacích aktivit. 

V sekci Poskytované služby je pod záložkou Odborné semináře popsán způsob jejich 

organizace. Z něj je patrné, že semináře jsou součástí celoživotního vzdělávání pracovníků 

ZZS Zlínského kraje a lze za ně získat kredity v souladu s vyhláškou č. 321/2008 Sb. (12). 

ZZS Jihomoravského kraje (25) má v sekci Krizové řízení a vzdělávání záložku Interní 

vzdělávání zaměstnanců. Zde je v textu vysvětlen důvod pořádání celokrajského školení, které 

se koná jednou ročně. Tím je udržení a prohlubování stávajících znalostí a dovedností 

zaměstnanců organizace. Je zde také odkaz na interní směrnici Pravidla pro vzdělávání, která 

však není volně přístupná. 

ZZS Jihočeského kraje (26) má v sekci Činnost záložku Vzdělávací a výcvikové 

středisko. Zde se v kapitole zaměřené na úkoly vzdělávacího a výcvikového střediska 

dočteme, že jedním z jeho úkolů je „Volenými tématy přispívat k profesnímu rozvoji 

zaměstnanců ZZS Jihočeského kraje…“. Pouze na stránkách této zdravotnické záchranné 

služby se zmiňuje rozvoj zaměstnanců a píše se o školícím programu, který má přesně 

odpovídat potřebám cílových skupin. Tato informace v sobě implicitně skrývá nutnost 

provedení analýzy vzdělávacích potřeb, tedy první fáze vzdělávacího cyklu. 

ZZS Plzeňského kraje (27) má na svých stránkách v sekci O záchranné službě záložku 

Školící střediska, kde jsou informace o tom, kde se tato střediska nacházejí a co je obsahem 

jejich činnosti. Vzdělávání či rozvoji zaměstnanců se text nevěnuje. 

ZZS Středočeského kraje (28) má na hlavní stránce v sekci Školící a výcvikové 

středisko pod záložkou Katalog vzdělávacích akcí seznam tří již proběhlých seminářů na 

různá témata. Dále má ZZS Středočeského kraje v této sekci pod záložkou Vzdělávání 

zdravotníků informaci o tom, že je oprávněna zajišťovat praktickou část certifikovaného 

kurzu pro lékaře. 

A konečně ZZS hlavního města Prahy (29). Jedinou zmínku o vzdělávání lze nalézt 

v sekci Kontakty, kde je tabulka s kontakty na zaměstnance úseku vzdělávání. 
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Zbývající zdravotnické záchranné služby (ZZS Ústeckého (30), Královéhradeckého (31) 

a Pardubického kraje (32) a ZZS Kraje Vysočina (33)) nemají na svých stránkách žádnou 

informaci týkající se vzdělávání a rozvoje svých zaměstnanců. 

Na internetových stránkách českých zdravotnických záchranných služeb se tedy 

o vzdělávání zaměstnanců píše jen velmi obecně (pokud vůbec) a o jejich rozvoji jen na 

stránkách ZZS Jihočeského kraje. Dá se tedy konstatovat, že tento zdroj se zmiňované 

problematice nevěnuje. 

Tento fakt samozřejmě nevypovídá nic o tom, jestli na českých zdravotnických 

záchranných službách existuje strategie vzdělávání zaměstnanců spojená s jejich rozvojem, či 

nikoliv. Lze však říci, že tématika vzdělávání zaměstnanců není pro vedení záchranných 

služeb natolik prestižní, či podstatná, aby měla potřebu tuto informaci sdělovat veřejnosti. 

Pravdivější obraz skutečnosti by bylo možné získat z interních dokumentů. Směrnici 

upravujících interní vzdělávání zaměstnanců má každá zdravotnická záchranná služba v zemi. 

Tyto dokumenty však pochopitelně nejsou veřejně dostupné a není zde velká ochota je sdílet. 

Neměl jsem tedy možnost je zkoumat a nemohu tudíž říci, jak je firemní vzdělávání 

v jednotlivých organizacích koncipováno. 

 

Abych měl možnost srovnání se zahraničím, provedl jsem podobný průzkum také 

na webových stránkách některých zahraničních zdravotnických záchranných služeb. Na nich 

se píše o rozvoji zaměstnanců častěji a hlavně, je zde patrný rozdíl v chápání pojmů vzdělání 

a rozvoj. 

7.2. Webové stránky zahraničních zdravotnických záchranných služeb 

Prošel jsem přibližně desítku webových stránek zahraničních zdravotnických 

záchranných služeb, zejména z Velké Británie, Spojených států, Austrálie a Německa. Na 

stránkách západoevropských a anglosaských záchranných služeb jsem pátral vzhledem 

k jejich rozvinutějšímu přístupu k personálu a pojetí veřejné služby obecně. 

S rozvojem (development) zaměstnanců jsem se setkal nejvíce v sekci nabízející 

možnost stát se členem dané záchranné služby. Tam se více či méně obsáhle psalo o způsobu 

rozvoje nových zaměstnanců, který vždy spočíval v získání nových dovedností a znalostí. 

Provázání se systémem vzdělávání bylo tedy patrné i zde, nicméně poměrně zřetelně šlo obě 

oblasti rozlišit. 
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Například na stránkách záchranné služby amerického Bostonu (34) je v sekci Career 

Opportunities v kapitole EMT FAQ’s uvedena nabídka možných profesních zařazení. Zmíněn 

je například dispečink, cyklo tým, přístavní jednotka a další. Každá z těchto oblastí požaduje 

svůj specifický výcvik, přičemž profesní rozvoj zaměstnance se liší podle výběru místa 

a pracovní pozice. 

Na stránkách britské South Central Ambulance Service (35) se v sekci Working for us, 

v záložce Training and development dočteme, že v rámci tréninku (oblast vzdělávání) získají 

nováčci znalosti a dovednosti potřebné pro výkon práce. Zároveň se zde však píše také o tom, 

že organizace podporuje osobní a profesní rozvoj svých zaměstnanců ve smyslu jejich 

specializace v oblasti přednemocniční péče. Vše podtrhuje zmínka o ročním hodnocení 

personálu, který je na stránkách uváděn jako benefit a to proto, že jeho součástí je osobní plán 

rozvoje. Rozdíl v pojetí vzdělávání (nácviku, tréninku) a rozvoje zaměstnanců je tady dobře 

patrný. 

Přístup k zaměstnancům, který by v rámci práce s nimi přesahoval hranice firemního 

vzdělávání a zabýval se i jejich profesním rozvojem, je tedy zřejmý. Nicméně i v těchto 

zemích je tento trend stále určitou novinkou – alespoň na záchranných službách. Londýnská 

zdravotnická záchranná služba (36), jedna z největších záchranných služeb na světě, 

uveřejňuje na svých stránkách zprávu ze 17. března 2010, kde uvádí, že v předchozím roce 

dostalo signifikantně více zaměstnanců příležitost pracovat na svém osobnímu rozvoji a to 

díky pravidelnému ročnímu hodnocení. Osobní rozvoj je zde rovněž spojován s individuálním 

hodnocením zaměstnanců. Protože tento výzkum prováděla Národní zdravotní služba (NHS), 

lze se domnívat, že trend zaměřující se na profesní rozvoj zaměstnanců je celonárodní a dá se 

tedy předpokládat i v jiných oblastech britského zdravotnictví. 

O tom, že rozvoj zaměstnanců na zdravotnických záchranných službách ve Velké 

Británii není spojován jen s osvojováním si znalostí a dovedností potřebných pro 

poskytování přednemocniční neodkladné péče svědčí dokument, který je zveřejněn na 

stránkách North West Ambulance Service (37). Má název Leadership, Talent and 

Management Development Strategy 2008 – 2013 (38)6

                                                           
6 Strategie rozvoje vůdcovství, talentů a řízení v období 2008 – 2013 (překlad autor). 

 a, jak už název napovídá, stanovuje 

strategii rozvoje zaměstnanců na vedoucích pozicích. Zaměřuje se na podporu při vedení 

a řízení zaměstnanců a na strategický přístup k perspektivním zaměstnancům. Tento 

dokument veřejně dokládá snahu managementu zavést v organizaci strategii, kterou docílí 
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toho, že bude uznávána pro týmovou práci a kvalitu poskytování přednemocniční neodkladné 

péče, ale rovněž pro své úsilí kvalitně vést a řídit své zaměstnance. 

Je tedy zřejmé, že přinejmenším na North West Ambulance Service se přístup k rozvoji 

zaměstnanců diverzifikuje podle jejich pracovního zařazení, respektive podle náplně práce. 

Tato diverzifikace pak přímo vyplývá z cílů organizace, kterým má být podřízena veškerá 

činnost zdravotnické záchranné služby, tedy i ta personální. 

Podobně zaměřený, byť trochu starší dokument jsem nalezl také na stránkách New York 

City Fire Department (39), jehož součástí jsou rovněž posádky zdravotnické záchranné 

služby. Název dokumentu je FDNY Strategic Plan 2009-2010 (40)7

Asi nejkomplexnější nabídku profesního rozvoje spojeného s celoživotním vzděláváním 

jsem nalezl na stránkách Zdravotnické záchranné služby v australském Novém Jižním Walesu 

(41). V sekci Emloyment je možné nalézt informace o kariérních možnostech zaměstnanců 

organizace a způsobech, jakými lze profesního rozvoje dosáhnout. Nechybí výčet pracovních 

pozic jako například řidič dopravy raněných a nemocných, operátor zdravotnického 

operačního střediska či práce paramedika. Práce v terénu je dále diverzifikována, což je 

reflektováno v profesní přípravě zaměstnance. Vzdělávání je zaměřováno jak na práci 

s pacienty v terénu, tak na vedoucí funkce. Managerské vzdělání je cíleno na záchrannou 

službu a je zajišťováno ve spolupráci s Australským institutem managementu (Australian 

Institute of Management). 

. V cíli 3, zaměřeném na 

posilování rozvoje managementu a organizace, můžeme nalézt stať věnovanou zavádění 

programu rozvoje vůdčích dovedností pro vedoucí zaměstnance organizace. Můžeme zde 

rovněž najít část zabývající se kariérním postupem a kontinuálním přehodnocováním 

kariérního žebříčku. Základní rozdělení spočívá v možnosti zůstat v přímé péči anebo si 

doplnit vzdělání a rozvíjet se směrem k vedoucím pozicím. 

Přestože jsem hledal informace jen na veřejně dostupných zdrojích, je mezi tuzemskými 

a zahraničními záchrannými službami patrný určitý rozdíl v pojetí významu vzdělávání 

pracovníků. Zatímco zahraniční záchranné služby ho na veřejně dostupných zdrojích 

prezentují jako určitý benefit s akcentem na možnost rozvoje, ty české ho zmiňují jen někdy 

a většinou jen velmi vágně. Tento rozdíl má přinejmenším část svých kořenů ve vývoji 

záchranných služeb v jednotlivých zemích. Zatímco u nás dochází k systematizaci vzdělávání 

zaměstnanců ZZS v posledních několika letech, v anglosaských zemích k tomu došlo už před 
                                                           
7 Strategický plán hasičského záchranného sboru města New York pro roky 2009 – 2010 (překlad autor). 
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několika desítkami let, o čemž svědčí například výše uvedená studie Francise a Mazanyho 

publikovaná v roce 1996 (13). Ta popisuje nejen snahu profesně rozvíjet určitý segment 

zaměstnanců prostřednictvím interního vzdělávání, ale rovněž měřit dopad tohoto počínání na 

pracovní výkon. 

Popsané rozdíly mohou být taktéž projevem toho, jakou důležitost přikládají vzdělávání 

a rozvoji zaměstnanců managementy záchranných služeb v jednotlivých zemích. Vzhledem 

k nedostatku dat jde však o pouhou domněnku. 

Vzdělávání zaměstnanců na tuzemských zdravotnických záchranných službách se 

v současné době primárně zaměřuje na osvojení znalostí a dovedností potřebných pro 

poskytování přednemocniční neodkladné péče. Vzdělávací aktivity zaměřené na jiné oblasti 

jako například vedení lidí (ať už na místě zásahu či ve vedoucí funkci) se v podstatě 

neorganizují nebo jen velmi sporadicky. Navíc jsou tato témata zajišťována zpravidla třetími 

osobami a činnost vzdělávacích a výcvikových středisek se v těchto případech omezuje na 

zprostředkování kurzu či semináře. 

Pokud dochází k diverzifikaci a zacílení vzdělávání, je kritériem pracovní pozice, 

respektive kompetence jednotlivých členů výjezdových skupin. Střední zdravotnický 

pracovník (zdravotní sestra nebo zdravotnický záchranář) absolvuje zpravidla více 

vzdělávacích aktivit než nižší zdravotnický pracovník (řidič-záchranář) (viz příloha č. 2). Tato 

skutečnost souvisí právě s rozdělením kompetencí členů výjezdových skupin8

Jedinou výjimkou bývají lékaři, což nejspíš souvisí s jejich historicky daným 

společenským, ale i profesním postavením, a to nejen na záchranných službách. Argumentem 

bývá jejich vysoká erudice získaná studiem lékařství na vysoké škole a národní systém 

postgraduálního vzdělávání lékařů, který platí pro všechny lékaře bez ohledu na místo jejich 

působení. Povinné zapojení lékařů do interního systému vzdělávání je proces, který je velmi 

závislý na přístupu managementu organizace a zejména na jeho pojetí systému vydělávání, 

potažmo systému řízení kvality. Ani tyto systémy však zatím nejsou samozřejmou součástí 

zdravotnických záchranných služeb a tak se integrace lékařů do interního procesu vzdělávání 

začíná prosazovat jen velmi zvolna a nikoliv paušálně. 

 a tedy i s mírou 

jejich odpovědnosti. Vzhledem k týmové povaze práce na záchranných službách je však 

většina témat přednášena všem členům výjezdových skupin. 

                                                           
8 Kompetence vymezuje vyhláška č. 55/2011 Sb. (15), a to zejména v §§ 4, 17, 55, 108 a 109, které se týkají 
kvalifikací pracovníků zdravotnických záchranných služeb. 
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8. ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KARLOVARSKÉHO KRAJE 

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje (ZZS KVK) vznikla v roce 2002 na 

základě přechodných ustanovení vyhlášky č. 14/2001 Sb., jež novelizovala vyhlášku 

č. 434/1992 Sb. Ministerstva zdravotnictví ČR o zdravotnické záchranné službě. 

Rozhodnutím Rady Karlovarského kraje došlo ke sloučení do té doby tří samostatných 

zdravotnických záchranných služeb zřizovaných bývalými okresními úřady na území kraje. 

Šlo o záchranné služby okresů Cheb, Sokolov a Karlovy Vary. Po tomto právním úkonu 

vznikl jeden subjekt – příspěvková organizace Karlovarského kraje, který ji zřizuje. Ta od té 

doby sídlí v Karlových Varech. 

8.1. Základní informace 

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje působí na rozloze 3314 km2 (42), 

což ho činí druhým nejmenším krajem v republice a vůbec nejmenším krajem co do počtu 

obyvatel. Těch je zde podle posledního sčítání lidu 295 595 (43). 

V současné době má Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje 11 

výjezdových základen, na kterých slouží celkem 21 výjezdových skupin. 13 výjezdových 

skupin odbornosti rychlé zdravotnické pomoci, 4 skupiny odbornosti rychlé lékařské pomoci 

a 4 skupiny v systému randez-vous.9

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje prošla od doby svého vzniku jen 

minimem organizačních změn. Ta největší a nejradikálnější se začala odehrávat na sklonku 

roku 2011. Vyvolalo ji nevyrovnané hospodaření bývalého vedení, které vyvrcholilo urgentní 

žádostí o mimořádnou dotaci v řádech milionů korun v prosinci 2011. Výsledkem byla 

kompletní personální obměna vrcholového a v zápětí i středního managementu organizace. 

Celý následující rok byl ve znamení krizového řízení pod vedením tehdejšího ředitele 

Karlovarské krajské nemocnice a.s., který byl v září téhož roku vystřídán ředitelem vzešlým 

z výběrového řízení. 

 V roce 2012 vyjely její posádky k více než třiceti tisícům 

výjezdů. 

Od začátku roku 2012 tedy dochází v organizaci k dynamickým změnám na mnoha 

úrovních organizace, které na sebe vzájemně působí. Tyto změny se dotýkají všech 

                                                           
9 Jde o systém, ve kterém se v terénu setkávají vozy dvou výjezdových skupin u jedné události – rychlé 
zdravotnické pomoci (RZP) a rychlé lékařské pomoci (RLP). RLP skupina používá zpravidla osobní vůz. 
Podstata RV systému spočívá v tom, že po ošetření pacienta zpravidla není pro jeho transport nutná přítomnost 
lékaře (více než u 80% výjezdů). Posádka RLP je tak dříve volná k dalšímu výjezdu (44). 
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zaměstnanců organizace. Řada změn je systémových a jejich průběh je dlouhodobý. V době 

realizace mého výzkumu probíhaly v organizaci paralelně tyto změny: 

• zavádění jednotného systému přijímání tísňových výzev (instalace nového 

softwaru na zdravotnické operační středisko), 

• změna softwaru pro elektronické zadávání dat o výjezdu (instalace nového 

softwaru na výjezdové základny), 

• změna softwaru pro vykazování dávek zdravotním pojišťovnám (instalace 

softwaru na oddělení pojišťoven), 

• instalace tabletů do sanitních vozidel za účelem příjmu tísňové výzvy posádkami 

v terénu a jejich navigace na místo zásahu, 

• obměna nevyhovující počítačové sítě a IT vybavení výjezdových základen 

• tvorba nových internetových stránek, 

• tvorba nových intranetových stránek zajišťujících mnoho provozních funkcí 

organizace. 

Všechny tyto změny spolu navzájem souvisejí a dotýkají se zaměstnanců na všech 

úrovních organizace, přičemž jejich zavedení se neobejde bez patřičného proškolení 

a výcviku zaměstnanců. 

Další netechnické, nicméně rovněž systémové změny byly: 

• dotváření organizační struktury záchranné služby (začátek roku 2013) a s tím 

související personální změny, 

• nastavení způsobu objednávání léků, zdravotnického materiálu a kancelářských 

potřeb (výběrová řízení), 

• nastavení systému rozvozu a svozu léků, spotřebního zdravotnického materiálu 

a infekčního odpadu na a z výjezdových základen, 

• zajištění doplnění potřebné kvalifikace téměř dvou desítkám zaměstnanců, kteří 

nesplňovali kvalifikační kritéria pro výkon práce, kterou vykonávali, 

• řešení nevyhovujícího stavu pracovních oděvů a obuvi (OOPP – výběrová 

řízení), 

• nastartování projektu zavedení systému kontroly kvality poskytované péče 

završené získáním akreditace Spojené akreditační komise (SAK) 10

                                                           
10 www.sakcr.cz 

, 
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• a konečně zahájení činnosti vzdělávacího a výcvikového střediska spojené 

s výukou a praktickým výcvikem členů výjezdových skupin. 

Toto jsou ty nejzásadnější a nejrozsáhlejší změny s dopadem na všechny zaměstnance 

organizace (ale i na vedení kraje), kterými Zdravotnická záchranná služba Karlovarského 

kraje v posledním zhruba roce a půl procházela a stále prochází. 

 

8.2.1. Činnost do roku 2012 

8.2. Interní zdělávání 

Budu-li systém definovat jako uspořádaný celek či soustavu věcí a myšlenek (45), tedy 

jako určitý soubor vzájemně působících prvků, který na venek působí jako celek, pak musím 

konstatovat, že do ledna 2013 na ZZS KVK žádný vzdělávací systém nebyl. Existovalo 

nákladové středisko „oddělení vzdělávání“, které bylo v účetnictví organizace zavedeno 

a oddělení vzdělávání mělo dokonce i své zázemí v podobě místnosti s vybavením, jeho 

činnost však nevykazovala znaky systematičnosti. 

Důvody mého tvrzení, že na ZZS KVK neexistoval před uvedeným datem systém 

vzdělávání, pramení z těchto skutečností: 

1. Oddělení vzdělávání nemělo jasně definovaného vedoucího, ale pouze referenta 

vzdělávání, kterým byl nižší zdravotnický pracovník organizace (řidič-záchranář). 

2. Referent byl zároveň vedoucím útvaru krizové připravenosti, referentem BOZP 

a PO (tedy jiných úseků organizace) a současně také členem výjezdových skupin. 

3. Oddělení vzdělávání zajišťovalo zároveň zdravotnické asistence a dohledy, což 

nijak nesouviselo s činností oddělení vzdělávání. 

4. Referent plnil často nahodilé úkoly zadané mu ředitelem organizace, anebo častěji 

náměstkyní nelékařských zdravotnických profesí. 

5. Neexistoval rozpis povinných vzdělávacích aktivit. 

6. Neprovádělo se pravidelné přezkušování znalostí a dovedností zaměstnanců 

organizace.11

7. Neexistoval plán vzdělávacích aktivit, který by byl dopředu avizovaný, a se kterým 

by byli zaměstnanci dopředu seznámeni. 

 

                                                           
11 Body 1. – 6. jsem zjistil z rozhovoru s tehdejším referentem oddělení vzdělávání, provedeným dne 17. 5. 2012. 



52 
 

8. Informace o konání plánovaných vzdělávacích aktivitách se nedostávala na všechny 

výjezdové základny.12, 13

9. Neexistovala evidence výcvikových pomůcek a modelů uschovaných na oddělení 

vzdělávání a na jednotlivých výjezdových základnách. 

 

10. Neexistovala evidence praxí stážistů, kteří na ZZS KVK vykonávali studijní 

praxe.14

S obměnou vedení organizace na začátku roku 2012 však nedošlo k žádným výrazným 

změnám na oddělení vzdělávání. Tou největší bylo to, že referent tohoto oddělení se stal jeho 

vedoucím. Tato změna však neměla žádný dopad na aktivizaci oddělení. Ke zlepšení došlo na 

poli informovanosti zaměstnanců o vzdělávacích aktivitách zajišťovaných jinými subjekty. 

K tomu se začal pravidelně využívat nový interní informační systém. Nově také došlo (ve 

spolupráci s tehdejší náměstkyní nelékařských zdravotnických profesí) k zajištění 

předplatného periodik s relevantní tématikou a jejich distribuci na výjezdové základny. 

 

Celkově však došlo spíše k útlumu činnosti oddělení vzdělávání. Ta v roce 2012 

spočívala v podstatě jen v aktivitách směrem k zajišťování zdravotnických asistencí 

a dohledů. Tuto komerční činnost však nelze považovat za vzdělávací aktivitu. Je navíc 

zaměřována na uspokojování požadavků veřejnosti a nikoliv zaměstnanců organizace. 

Jedinou činností spojenou se vzděláváním bylo zajišťování stáží studentů, tedy opět aktivita 

zaměřovaná mimo vzdělávací potřeby zaměstnanců záchranné služby. Evidence jejich 

činnosti na ZZS Karlovarského kraje se však stále nevedla. 

Co se vzdělání, respektive v tomto případě kvalifikace zaměstnanců týče, došlo v roce 

2012 k jednomu výraznému posunu. Na základě auditu byli identifikováni zaměstnanci, kteří 

svou kvalifikací nesplňovali zákonné požadavky pro výkon funkce na svých pracovních 

pozicích. Pro tyto, téměř dvě desítky lidí, byl zajištěn potřebný kurz a finanční zdroje na jeho 

pokrytí. Na realizaci této akce se však oddělení vzdělávání organizačně, ani jinak nepodílelo. 

 

 

 
                                                           
12 Body 7. – 8. uvádím na základě své osobní zkušenosti. 
13 Jedinou činností, která vykazovala znaky systematického přístupu ke vzdělávání, byla nepravidelná organizace 
akreditovaných vzdělávacích aktivit na půdě organizace. Distribuce informace o jejich konání však často 
nepřesáhla hranice karlovarského okresu. 
14 Body 9. – 10. uvádím na základě auditu činnosti oddělení vzdělávání provedeném současným vedoucím 
vzdělávacího a výcvikového střediska ZZS KVK v lednu 2013. 
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8.2.2. Činnost od roku 2013 

Od ledna 2013 se novým vedoucím vzdělávacího a výcvikového střediska (VVS)15

1. Ve spolupráci s ředitelem a vedoucími jednotlivých úseků vymezil VVS  své místo 

v organizačním řádu. Ujasnila se tím hierarchie vztahu VVS k ostatním jednotkám 

organizace. 

 stal 

lékař, který byl za tímto účelem přijat do pracovního poměru na částečný úvazek. Po jeho 

příchodu do organizace podnikl následující kroky: 

2. Provedl krátký audit předchozí činnosti oddělení vzdělávání. 

3. Personálně zajistil fungování oddělení nejdříve jedním, v současné době již 

3 referenty vzdělávání. (1 lékař, 1 zdravotnický záchranář, 1 zdravotní sestra se 

specializací ARIP16

4. Vytvořil plán vzdělávání a výcviku pro 1. pololetí roku 2013 (příloha č. 2) 

). 

5. Zajistil financování účasti zaměstnanců na vzdělávacích aktivitách jiných subjektů, 

pokud pojedou na akci s aktivní účastí (přednáška, work-shop, poster, soutěž). 

Cílem je aktivizace zaměstnanců na poli vzdělávání. 

6. Zahájil vytváření ošetřovatelských standardů zaměřených na poskytování 

přednemocniční neodkladné péče.17

7. Oznámil každoroční jednorázové přezkušování vyučovaných znalostí 

a nacvičovaných dovedností. 

 

8. Shromáždil a zaevidoval veškeré výukové a výcvikové pomůcky a prostředky, 

které v organizaci jsou. 

9. Zahájil doplňování výukových a výcvikových prostředků na základě vytvořeného 

plánu vzdělávání a výcviku (viz bod. 2.). 

10. Systematizoval praxe stážistů. Jejich umisťování na pracoviště se děje ve 

spolupráci s vedoucími záchranáři výjezdových základen, případně vedoucími 

lékaři oblastí. Vytvořil výkaz praxe a stanovil požadavky na jejich vyplňování, 

potvrzování a odevzdávání zpět na VVS, čímž nastavil evidenci praxí stážistů 

v organizaci. 

11. Zahájil nakupování literatury s cílem zřídit interní knihovnu/půjčovnu této 

literatury zájemcům z řad zaměstnanců. 

                                                           
15 Oddělení vzdělávání bylo přejmenováno v souladu s názvoslovím zákona č. 374/2011 Sb. 
16 Specializační vzdělání v kurzu Anestezie, resuscitace, intenzivní péče (ARIP). 
17 Tento proces, byť s jiným průběhem popisuje ve své diplomové práci Mathauser (19). 
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V jednom z prvních rozhovorů s vedoucím vzdělávacího a výcvikového střediska (který 

jsem vedl z pracovních, nikoliv ze studijních důvodů) jsem zjišťoval jeho vizi či koncepci 

vzdělávání zdravotnických pracovníků organizace. Ta je de facto v souladu s výše uvedenými 

jedenácti kroky. Pokusím se ji stručně shrnout s vědomím, že jde o interpretaci ústního 

sdělení starého několik měsíců.  

Interní vzdělávání zdravotnických pracovníků na zdravotnické záchranné službě chápe 

vedoucí VVS  jako komplexní systém. Ten má být schopen plánovat a organizovat vlastní 

(interní vzdělávací) aktivity a pravidelně přezkušovat znalosti zaměstnanců. Toto 

přezkušování má jednak rozměr zpětné vazby pro VVS, respektive hodnocení úspěšnosti 

přímé práce střediska se zaměstnanci, a jednak má motivovat zaměstnance k tomu, aby si 

znalosti osvojovali. Přezkušováno by mělo být jen to, co bylo vyučováno a předváděno 

v rámci interních vzdělávacích aktivit. Vědoucí střediska v tomto bodě upozorňoval na 

nutnost návaznosti na systém hodnocení pracovníků a jejich finančního ohodnocování. 

Vlastní vzdělávací činnost střediska by však měla být jen jednou z mnoha dalších. Svou 

roli by podle vedoucího VVS mělo hrát i v úvodních fázích pracovního cyklu zaměstnance, 

zejména při výběru nových zaměstnanců a následně v jejich adaptaci. Další činnost VVS má 

spočívat v podpoře (finanční a organizační) aktivního přístupu k profesnímu vzdělávání 

s cílem využít potenciálu těchto zaměstnanců ke vzdělávání druhých. Výsledkem by mohl být 

tým instruktorů pověřených vzděláváním zaměstnanců na jednotlivých výjezdových 

základnách. Dále by VVS mělo zajišťovat nabídky vzdělávacích aktivit jiných zdravotnických 

zařízení a její distribuce mezi zaměstnance a konečně vytvořit internetové rozhraní typu 

MOODLE poskytujícího veškeré zdroje pro vzdělávání a rozvoj. Na tomto jednom 

přístupovém místě by byly k nahlédnutí všechny interní vzdělávací materiály (prezentace, 

fotky, videa), odkazy na relevantní zdroje, výsledky ověřování znalostí a dovedností 

zaměstnanců, ale i e-learningové akreditované kurzy. Svým záběrem a rozsahem by tedy tento 

portál zajišťoval nejen vzdělávání, ale i rozvoj zaměstnanců tak, jak tyto dva atributy 

firemního vzdělávání popisuje Hroník (4: 31).18

To, že současný vedoucí vnímá rozdíl mezi vzděláváním a rozvojem pracovníků 

vnímám z jeho přístupu k některým ze současných projektů. U řidičů-záchranářů navrhl 

zajistit polygon s cílem nácviku ovládání vozidel ZZS ve ztížených podmínkách a tím 

napomoci rozvoji jejich jízdních schopností a dovedností ovládat vůz a jezdit tedy bezpečněji. 

 

                                                           
18 Viz obrázek č. 1 – Vztah učení, rozvoje a vzdělávání. 
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To je samozřejmě žádoucí jak z hlediska výkonu profese, tak v z hlediska bezpečnosti 

silničního provozu jako takového. 

V rámci rozvoje přeshraniční spolupráce zdravotnických záchranných služeb 

vyplývající z nedávno podepsané rámcové smlouvy mezi Českou republikou a Německem19

 

 

se spolupodílí na realizaci projektu se zaměřením na seznámení se s prací kolegů 

v německých spolkových zemích sousedících s Karlovarským krajem. V průběhu tohoto 

vzdělávacího projektu bude docházet k rozvoji jazykových schopností zaměstnanců 

organizace a nových dovedností představených zahraničními kolegy. Také zde dochází 

k rozvoji zaměstnanců přesahujících hranice jejich pracovního zařazení. 

V této podkapitole co nejvěrněji shrnu průběh jednotlivých fází cyklu ve zkoumané 

organizaci a zároveň budu prezentovat svá případná zjištění. 

8.3. Fáze vzdělávacího cyklu na Zdravotnické záchranné službě Karlovarského 

kraje 

Představu vedoucího vzdělávacího a výcvikového střediska o činnosti VVS jsem chtěl 

podrobit kritickému zkoumání. Informoval jsem ho o tématu své diplomové práce a požádal 

ho o případnou spolupráci, s čímž souhlasil. Všechny jeho aktivity jsem samozřejmě zkoumat 

nemohl a tak jsem si vybral jen jednu z nich, z mého pohledu tu nejdůležitější – vlastní 

vzdělávací činnost střediska. Ta je v současné době nejvíce zaměřena na prohlubování 

znalostí a dovedností zaměstnanců, respektive na doškolování pracovníků.20

Jako vodítko jsem si pro tento účel zvolil vzdělávací cyklus, který jsem popisoval 

v teoretické části jako obecně uznávaný postup při realizaci podnikového vzdělávání. 

Jednotlivé fáze tohoto cyklu jsem hledal při realizaci první vzdělávací aktivity VVS, kterým 

byla teoretická výuka součinnosti členů výjezdové skupiny RZP při resuscitaci pacienta. 

Využil jsem zároveň toho, že byl tento seminář pro všechny zaměstnance povinný 

a uskutečnil jsem v jeho rámci svůj výzkum, ve kterém jsem se zaměřil na identifikaci 

vzdělávacích potřeb nelékařského personálu organizace. O tomto výzkumu se podrobněji 

zmíním později. 

 

 
                                                           
19 Rámcová smlouva o přeshraniční spolupráci mezi německými a českými zdravotnickými záchrannými 
službami byla podepsána ministrem zdravotnictví ČR Leošem Hegerem a spolkovým ministrem zdravotnictví 
SRN Danielem Bahrem 4. dubna 2013 v Plzni. 
20 Viz dělení oblastí vzdělávání dle Bartoňkové (8: 17) a Koubka (9: 238). 
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8.3.1. Identifikace vzdělávacích potřeb se zaměřením na resuscitační dovednosti 

Jak jsem již uvedl, první vzdělávací aktivitou bylo školení zaměřené na problematiku 

resuscitace. Nešlo však o nácvik samotného provedení tohoto zdravotnického výkonu, ale 

o seznámení s novým postupem stanovujícím oběma členům výjezdové skupiny jasné úkoly 

v přesné posloupnosti. 

Sběr jakýchkoliv dat před naplánováním této aktivity jsem nezaznamenal ani ze své 

pozice náměstka nelékařských zdravotnických profesí, ani z pozice adresáta tohoto školení. 

Proto jsem se vedoucího VVS zeptal, proč a na základě jakých zjištění se rozhodl pro toto 

školení. 

Ošetřovatelský standard (a s ním související proškolení zaměstnanců) zaměřený na 

stanovení postupu výjezdových skupin při náhlé zástavě oběhu definoval jako prioritu 

z těchto důvodů:21

1. Náhlá zástava oběhu je život ohrožující stav, kde časový faktor hraje významnou 

roli. Toto samo o sobě je pro zaměstnance stresující a je potřeba tento stres 

nějakým způsobem redukovat. Souhra členů výjezdových skupin na místě zásahu 

a její dokonalý nácvik je cestou, jak pociťovanou zátěž redukovat. Postup má mít 

hlavní cíl vycházející s doporučených postupů Evropské rady pro resuscitaci (46), 

a sice co nejméně přerušovat hrudní komprese. Efektivnější nakládání s časem 

navíc zvyšuje šanci pacienta na přežití. 

 

2. Systémové změny v činnosti zdravotnického operačního střediska a výjezdových 

skupin zvýšily pravděpodobnost, že posádky RZP budou u pacientů s náhlou 

zástavou oběhu stále častěji jako první, tedy před příjezdem posádky s lékařem. 

Proto je třeba posádky na takové situace připravovat a poskytovat jim „návod“, jak 

v takových situacích postupovat. 

3. Potřeba nácviku vyplývá z faktu, že zaměstnanci nikdy podobným nácvikem 

neprošli a v praxi tedy neexistuje jednotný postup práce posádek u pacienta 

s náhlou zástavou oběhu. 

Kvalifikovaný sběr dat naznačený v teoretické části práce tedy v tomto případě 

neproběhl. Důležitost zavést takovýto postup vychází podle vedoucího VVS z předpokladu, 

že nácvikem postupu činnosti členů výjezdových na místě zásahu opravdu dojde 

                                                           
21 Rozhovor s vedoucím vzdělávacího a výcvikového střediska ze dne 19. 2. 2013. 
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k efektivnější péči o pacienta, a to zejména minimalizací přerušení hrudních kompresí 

a dřívější aplikací život zachraňujících úkonů, jako je například defibrilace komor. 

Nárůstu počtu výjezdů, kde u pacientů s náhlou zástavou oběhu byly posádky RZP dříve 

než posádky RLP22

Potřeba takto cíleného školení zaměstnanců tedy vyplynula spíše z praxe, než ze 

systematického sběru dat. V tomto případě však bylo nezpochybnitelné, že na ZZS 

Karlovarského kraje takovýto jednotný postupu posádek nikdy školen nebyl a v praxi se tedy 

nikdy nepoužíval. 

, však nebyl nijak zjišťován a byl tedy pouze předpokládán na základě 

výše uvedených skutečností. 

 

8.3.2. Plánování školení zaměřeného na postup posádek u pacienta s náhlou 

zástavou oběhu 

Také zde jsem srovnával informace vedoucího střediska23

1. Jaká témata vzdělávání je třeba zařadit: o tom, jaké téma bylo vybráno a proč jsem 

se zmínil v předchozí podkapitole. 

 a jeho skutečně realizované 

kroky s obecně uznávaným postupem popisovaným v teoretické části této práce. Konkrétně 

mám na mysli osm zmiňovaných bodů, které uvádí například Vodák a Kucharčíková (7: 97) 

nebo Koubek (9: 250): 

2. Kdo bude cílovou skupinou, jak bude poskládaná a na základě jakých kritérií: také 

tohoto bodu jsem již dotkl na předchozích řádcích. Cílovou skupinou byli všichni 

zaměstnanci organizace, kteří mohou jezdit ve výjezdové skupině RZP (všichni 

nelékařští zdravotničtí pracovníci). V druhé fázi budou proškoleni všichni lékaři. 

Jednak proto, aby byl postup jednotný pro všechny zaměstnance organizace a pak 

také proto, aby lékaři tento postup znali a svou činností na místě ho nijak 

nenarušovali, ba naopak. 

Složení jednotlivých skupin bylo předem definováno v Plánu vzdělávání a výcviku 

na 1. pololetí 2013 (viz příloha č. 2). V něm bylo uvedeno, kdy má která výjezdová 

základna školení absolvovat. Bylo pak na vedoucích těchto základen, aby zajistili 

proškolení všech svých podřízených bez narušení provozu svých pracovišť. 

                                                           
22 RLP - výjezdové skupiny rychlé lékařské pomoci, jejichž členem je lékař. 
23 Rozhovor s vedoucím vzdělávacího a výcvikového střediska ze dne 19. 2. 2013. 



58 
 

S ohledem na rozsah výuky a velikost učebny (viz bod 6.) byl stanoven maximální 

počet účastníků školení na patnáct osob. 

3. Jakými technikami a metodami bude program realizován: Vzhledem k časové 

náročnosti nácviku a reálným možnostem organizace i zaměstnanců rozhodl 

vedoucí VVS, že půjde jen o výuku teorie bez možnosti praktického nácviku. 

Protože si byl vědom toho, že pouhé teoretické seznámení s postupem nebude 

dostatečné, dopředu natočil se dvěma zaměstnanci celý postup na video, které bylo 

součástí výuky. 

Výuka tedy sestávala z přednášky zaměřené na náhlou zástavu oběhu, seznámení 

s doporučenými postupy (ERC) a následné prezentace požadovaného postupu 

(bodově a videozáznamem). 

K výuce bylo třeba připravit prezentaci, videozáznam, diaprojektor, docházkové 

listy a testy pro střední zdravotnické pracovníky, o kterých se zmíním později. 

4. Kdy a v jakém časovém horizontu bude vzdělávání probíhat: Proškolení všech 

nelékařských zdravotnických pracovníků bylo provedeno v období od 6. března, do 

30. dubna 2013. Školení lékařů bylo naplánováno na konec druhého pololetí 2013. 

Délka školení byla s ohledem na obsah stanovena na 3 hodiny, což se ukázalo jako 

dostatečné. Pokud to bylo možné, byla na jeden den naplánována vždy dvě školení. 

5. Kým bude zajištěno – interními či externími lektory: školení bylo zajištěno 

interními lektory, konkrétně vedoucím VVS a jeho referentem - zdravotnickým 

záchranáře. Školení lékařů bude zajištěno lékaři – vedoucím střediska a jeho 

referentkou – lékařkou. 

6. Kde bude vzdělávací akce probíhat: v období, na které bylo naplánováno 

proškolení zaměstnanců, byly prostory vzdělávacího a výcvikového střediska 

z provozních důvodů obsazeny. Musel být tedy nalezen jiný prostor. Ten byl ve 

spolupráci s náměstkem NLZP zajištěn na jedné z jedenácti výjezdových základen, 

která se nachází uprostřed kraje a disponuje učebnou. S ohledem na její velikost byl 

upraven počet účastníků školení. 

7. Jaké budou náklady: při plánování vzdělávání na rok 2013 bylo rozhodnuto 

(ředitel, vedoucí VVS, náměstek NLZP a ekonomický náměstek), že všechny 

interní vzdělávací aktivity v roce 2013 nepřesáhnou 12 hodin, tedy rozsah jedné 

směny. Byly tak dopředu vyčísleny náklady na plat zaměstnanců, na který mají při 

účasti na povinné vzdělávací akci nárok. S tímto faktem musel vedoucí střediska 
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počítat při plánování aktivit na celý rok. Určitou proměnnou jdou zde náhrady za 

cestovní náklady, ty však nebudou dosahovat vysokých hodnot. 

Plat vedoucího VVS a jeho referentů je dán velikostí jejich úvazků, jejichž rozsah 

by neměl být překračován, za což je vedoucí VVS zodpovědný. Další náklady 

(energie) jsou zanedbatelné. 

8. Jakým způsobem bude realizováno hodnocení výsledků vzdělávání a efektivity 

vzdělávacího programu: k tomuto bodu se blíže vyjádřím při popisu poslední fáze 

vzdělávacího cyklu. 

Všechny výše uvedené body byly tedy dopředu promyšleny a naplánovány. Z rozhovoru 

s vedoucím VVS vyplynulo, že jejich adresování nevznikalo na základě znalosti teorie, ale 

z praktického promýšlení realizace celého školení. Zde musím podotknout, že vedoucí 

střediska má s touto činností několikaleté zkušenosti z jiné zdravotnické záchranné služby. 

 

8.3.3. Realizace školení zaměřeného na postup posádek u pacienta s náhlou 

zástavou oběhu 

Příprava plánovaného školení probíhala na několika úrovních. Příprava zaměstnanců 

byla zahájena v podstatě tím, když byli seznámeni se záměrem systematizovat přístup 

k internímu vzdělávání, jehož součástí budou pravidelná školení zaměřená na dovednosti 

potřebné k poskytování přednemocniční neodkladné péče. 

8.3.3.1 Příprava školení 

Příprava zaměstnanců na tuto konkrétní akci začala zveřejněním Plánu vzdělávání 

a výcviku na 1. pololetí 2013 na informačním systému organizace, a to zhruba měsíc před 

datem prvního školení. V plánu si každý mohl najít termíny, ve kterých se bude jejich 

základna školení účastnit. Vedoucí základen pak dokončili tuto část přípravy zaměstnanců 

stanovením konkrétního termínu každému z nich. 

Několik týdnů před termínem prvního školení byl vytvořen, schválen a vydán první 

ošetřovatelský standard popisující právě činnost členů výjezdové skupiny u pacienta s náhlou 

zástavou oběhu. Zaměstnanci měli za úkol (který jim vedoucí VVS sdělil prostřednictvím 

vedoucích záchranářů základen) seznámit se s jeho obsahem a na školení přijít už s jeho 

znalostí. 
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Příprava účastníků školení byla zakončena určením místa konání vzdělávací akce, 

k čemuž došlo po jeho zajištění 21. února prostřednictvím vedoucích výjezdových základen. 

O nutnosti zajistit náhradní prostory pro realizaci vzdělávací akce jsem se již zmínil. 

Učebna na základně v Sokolově byla zajištěna ve spolupráci s vedoucím této základny 

a pracovníkem provozně technického úseku. Ti zajistili přístup a dostatek židlí. Vedoucí 

výcvikového a vzdělávacího střediska spolu s referentem zajistili vybavení místnosti 

potřebnou technikou a pomůckami (diaprojektor, flichart). Notebook s prezentací si nosili 

vždy vlastní, neboť VVS žádným nedisponovalo. Já jsem s ohledem na svůj výzkum připravil 

figurínu na nácvik resuscitace dvěma zachránci. Vzhledem k dispozici učebny bylo nutné, aby 

školitel stál vždy za zády účastníků, kteří sledovali prezentaci na protější zdi. Vhodnější 

uspořádání nebylo, bohužel, možné. 

Co se týče přípravy lektorů, byli oba dva připraveni z obou hledisek. Kvalifikace obou 

byla dostatečná. Vedoucí střediska je lékař, který školil střední a nižší zdravotnické 

pracovníky. Navíc je aktivní i na poli České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, 

Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof.24

Referent střediska je zdravotnický záchranář s několikaletou praxí ze záchranné služby, 

kde standardizace přednemocniční péče již několik let probíhá a má s jejím zaváděním do 

praxe zkušenosti ze strany běžného zaměstnance. Umí se proto vcítit do situace pracovníků 

ZZS KVK, kde standardizace péče začíná. Má rovněž určité zkušenosti se školením svých 

kolegů, přednáškovou činností na republikových seminářích a účastí na odborných soutěžích. 

 Má rovněž zkušenosti s výukou 

studentů zdravotnických oborů na střední a vysoké škole. 

Z hlediska připravenosti obou lektorů na samotné školení mohu z vlastní zkušenosti 

konstatovat (účastnil jsem se většiny z nich), že byli vždy včas na místě, připravili 

a zkontrolovali funkčnost techniky a znali dobře téma, které přednášeli. Prezentaci připravil 

vedoucí VVS, se kterou se referent dopředu dostatečně seznámil. Opakováním prezentace na 

každém školení (referent odškolil většinu z nich) se jeho znalost tématu a připravenost 

zodpovídat pokládané dotazy viditelně zvyšovala. 

 

 

 
                                                           
24 www.urgmed.cz 

http://www.urgmed.cz/�
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Realizaci samotného školení začínali oba instruktoři stejně – při příchodu zaměstnanců 

je ještě před oficiálním zahájením vyzývali k zápisu do prezenční listiny. Oficiálně školení 

oba instruktoři zahajovali rovněž jednotně, a sice přivítáním účastníků představením své 

osoby. Následovalo seznámení se strukturou a obsahem setkání. 

8.3.3.2. Realizace školení 

Informace týkající se obsahu byly v podstatě jen zopakováním toho, co většina 

účastníků už dopředu věděla, neboť plán vzdělávání na první pololetí roku 2013 byl zveřejněn 

na intranetu s dostatečným předstihem. Následovalo krátké seznámení s průběhem školení, 

v jehož rámci bylo účastníkům sděleno, že školení bude mít dvě části rozdělené přestávkou 

a že po skončení druhé části bude následovat nácvik resuscitace (můj výzkum) za účelem 

vyhodnocení kvality prováděných hrudních kompresí. Účastníci kurzu byli rovněž 

informováni o tom, že kdykoliv v průběhu přednášky mohou pokládat dotazy, což se také 

pravidelně dělo. 

Co bylo pro většinu účastníků nové, byly tváře školitelů. Většina zaměstnanců se 

s oběma lektory setkala poprvé až při této příležitosti, nicméně jméno vedoucího VVS znali 

(mohli znát) z interního informačního systému, kde bylo uveřejněno. Zveřejněním jména 

referenta (v té době jediného referenta VVS) si nejsem jist (nepodařilo se mi žádnou takovou 

zprávu nalézt). 

Vlastní sdělení si dovolím hodnotit čistě na základě svého subjektivního vnímání. 

Žádný nástroj typu dotazníku zaměřeného na subjektivní hodnocení obsahu školení, který je 

typicky rozdáván v závěru vzdělávací akce, jsem k dispozici neměl.25

Na projevu vedoucího střediska byla patrná zkušenost. Vyjadřoval se přesně, mluvil 

klidně, nahlas a zřetelně. Na dotazy dokázal vždy uspokojivě odpovědět a dovedl udržet 

diskusi v přijatelných mezích. Stáčela-li se diskuse k veřejné debatě mimo téma výuky, 

dokázal ji vrátit zpět, uplatnit svou autoritu a bylo-li třeba, rovněž zjednat klid. Jen zřídka sám 

kladl dotazy. Pokud tomu tak bylo, bylo to vždy, když zodpovídal dotaz a snažil se účastníky 

kurzu navést k jeho zodpovězení. Při přednášce se snažil být vtipný, často úspěšně. 

 Žádný oficiální způsob 

zpětné vazby lektoři zaměstnancům nenabízeli. Pouze jim vždy na začátku sdělili, že se 

kdykoliv v průběhu školení mohou na cokoliv zeptat, či mít jakoukoliv připomínku. 

                                                           
25 Tento typ hodnocení je dle Bartoňkové vůbec nejčastější metodou hodnocení vzdělávací akce; tvoří 50 – 80% 
všech hodnotících metod (8: 186). 
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Na referentovi vzdělávacího střediska byla zejména při prvních školeních patrna 

nervozita, byť ji při rozhovoru se mnou popíral. Mluvil poměrně rychle a relativně často se 

přeříkával (používal jiná slova, než která měl na mysli). Někdy se opravil, jindy bez 

povšimnutí pokračoval dále. Mluvil dostatečně hlasitě. Účastníkům školení nepokládal žádné 

dotazy. Sám na většinu dotazů odpovídal uspokojivě, pouze u jedné skupiny se mu situace 

poněkud vymkla a zodpovídání dotazů se zvrhlo téměř k argumentační přestřelce. Tu ukončil 

odkázáním tazatelů na vedoucího VVS. V rozhovoru se mnou26

K ukončení přednášky došlo v průběhu školení vždy dvakrát. Jednou přibližně 

v polovině, kdy následovala přestávka, jejíž doba trvání byla dopředu stanovena a podruhé 

v závěru. Před závěrečným ukončením akce následoval vždy prostor na dotazy. Co jsem 

naopak postrádal vždy, bylo určité shrnutí vzdělávací akce a tzv. „take home message“, tedy 

jednu myšlenku, kterou by si zaměstnanci měli ze školení odnést. Znamením úplného 

ukončení školení bylo připomenutí, že nyní bude následovat praktický nácvik (výzkum), který 

si povedu já. 

 si pak na účastníky kurzu 

postěžoval, protože nepovažoval jejich dotazy za vhodné a své odpovědi hodnotil naopak jako 

dostatečné. Své emoce mi navíc hlasitým šeptem sděloval již v průběhu realizace mého 

výzkumu, čehož si účastníci školení nemohli nevšimnout (toto mi potvrdila vedoucí 

výjezdové základny v průběhu pracovního telefonátu). 

 

8.3.4. Hodnocení školení zaměřeného na postup posádek u pacienta s náhlou 

zástavou oběhu 

Hodnocení vzdělávací akce probíhalo na dvou úrovních. Byla hodnocena účast 

zaměstnanců, a to jednak na základě prezenčních listin a jednak ve spolupráci s vedoucími 

základen, kteří se měli ujistit, že se školení účastnili všichni zaměstnanci bez ohledu na typ 

pracovní smlouvy (hlavní i vedlejší pracovní poměry). Pro zaměstnance, kteří se školení 

nemohli zúčastnit, byl vedoucím vzdělávacího a výcvikového střediska naplánován náhradní 

termín v druhém pololetí roku. Konkrétní termín nebyl v době psaní této práce ještě znám. 

V kontextu Kirkpatrickova modelu hodnocení vzdělávací akce, který je stručně popsán 

v teoretické části práce, mohu konstatovat, že hodnocení se zaměřilo pouze na vyhodnocování 

nárůstu znalostí. To je pochopitelné, neboť hodnocení efektivity tohoto školení na jakékoliv 

jiné úrovni je vzhledem k jejímu nedávnému ukončení nemožné. 

                                                           
26 Dne 10. 4. 2013 – v den realizace školení. 
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Protože šlo pouze o předávání teoretických znalostí bez nácviku praktických 

dovedností, zvolil vedoucí VVS hodnocení formou testu. Aby bylo možné zhodnotit nárůst 

získaných znalostí, bylo nutné zjistit nejprve jejich původní úroveň. To bylo provedeno 

jednoduše tak, že stejný test byl rozdán dvakrát – nejdříve před zahájením školení a poté 

ihned po jeho skončení. Vyhodnocením těchto testů bylo možné do jisté míry zjistit rovněž 

efektivitu školení. Relevantnější hodnoty pak podle vedoucího střediska vyplynuly po napsání 

téhož testu s větším časovým odstupem. Ten byl naplánován na dobu zhruba dvou měsíců po 

skončení tohoto školení. Z praktických důvodů byl tento test napsán v průběhu realizace další 

vzdělávací aktivity, která se konala přibližně v tomto časovém odstupu. 

Díky informacím z hlavičky testu mohl vedoucí VVS zhodnotit úroveň znalostí 

zaměstnanců na jednotlivých základnách, u jednotlivých typů kvalifikace a u zaměstnanců 

s krátkou a dlouhou dobou praxe (jednak celkovou a jednak na ZZS Karlovarského kraje). 

Výsledky vyhodnocení těchto testů provedl vedoucí VVS krátce před odevzdáním této 

práce. Vyplynulo z nich, že u deseti z dvanácti otázek došlo ke zvýšení úrovně znalostí, 

přičemž u pěti otázek byl dokonce zaznamenán vzestup znalostí mezi druhým testem psaným 

ihned po školení a třetím psaným s několika týdenním odstupem. U zbylých dvou otázek 

došlo ke zlepšení úrovně znalostí ihned po skončení školení, ta se však po delším časovém 

úseku vrátila zpět na původní úroveň (47). 
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9. VÝZKUM 

V této kapitole představím svůj výzkum. Zmíním se o jeho východisku a cíli, uvedu 

metodiku, kterou byl výzkum zpracován a předložím jeho výstupy. Předmětem výzkumu je 

měření kvality prováděné resuscitace za účelem zhodnocení vzdělávacích potřeb zaměstnanců 

organizace. 

Výzkum byl proveden na Zdravotnické záchranné službě Karlovarského kraje se 

svolením jejího ředitele. Jeho souhlas přikládám v příloze č. 3. 

 

Z hlediska fází vzdělávacího cyklu jsem zaměřil svůj výzkum na první z nich, tedy na 

identifikaci vzdělávacích potřeb zaměstnanců. Důvod byl prostý: jestliže se ve své práci 

zabývám systematizací vzdělávání s cílem napomoci vytvoření takového systému, který by 

zohledňoval vzdělávací potřeby zaměstnanců, považoval jsem za nezbytné orientovat svůj 

výzkum právě tímto směrem. Vycházel jsem z tématu první vzdělávací aktivity pořádané 

výcvikovým a vzdělávacím střediskem, kterým byla resuscitace pacienta při náhlé zástavě 

oběhu. 

9.1. Východiska výzkumu 

Ačkoliv bylo téma resuscitace jádrem školení zaměstnanců, bylo pojato z hlediska 

souhry členů výjezdových skupin při poskytování přednemocniční neodkladné péče. Cílem 

tohoto školení bylo zorganizovat práci záchranářů na místě zásahu a tím poskytnout 

pacientovi co nejdříve účinné resuscitační výkony s minimálním přerušováním hrudních 

kompresí. 

Já jsem však svůj výzkum zaměřil jiným směrem, a sice na hodnocení kvality základní 

neodkladné resuscitace jako úkonu sestávajícího z hrudních kompresí a umělé plicní ventilace 

samo rozpínacím vakem. Domnívám se totiž, že kvalitní provádění hrudních kompresí (na což 

kladou resuscitační standardy velký důraz) by mělo být základem jakékoliv další nadstavby, 

včetně ujednocení organizace přednemocniční péče na místě zásahu. 

 

Cílem výzkumu je zhodnotit současnou úroveň kvality provádění základní neodkladné 

resuscitace profesionálními zdravotnickými záchranáři a zjištěné výsledky následně vztáhnout 

k požadované úrovni kvality. Pokud kvalita resuscitace nebude odpovídat požadovaným 

9.2. Cíl výzkumu 
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kritériím, bude mít vzdělávací a výcvikové středisko, potažmo organizace, k dispozici 

objektivní výsledky identifikující vzdělávací potřeby zaměstnanců zaměřené na jednu 

konkrétní profesní dovednost. Tyto výsledky budou navíc zpracovány tak, aby identifikovaly 

tyto potřeby u jednotlivých cílových skupin zaměstnanců – žen, mužů, středního 

zdravotnického personálu (SZP), nižšího zdravotnického personálu (NZP) a personálu 

jednotlivých výjezdových základen. 

Pokud by byl výzkum metodologicky správně navržen a získaná data dobře zpracována, 

pak by poskytl relevantní výstupy. Jednalo by se o první pokus objektivně identifikovat 

vzdělávací potřeby nelékařských zdravotnických pracovníků na Zdravotnické záchranné 

službě Karlovarského kraje. Mohl by tak být vnímán jako ukázka toho, jakými kroky dojít 

k systematizaci vzdělávání pracovníků této organizace. 

Hlavní hypotézu svého výzkumu jsem stanovil na základě následující úvahy: Členové 

výjezdových skupin Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje prováděli v roce 

2012 celkem 274 resuscitací u náhlých zástav oběhu (48). V Evropě dochází ročně v průměru 

k 50 až 66 náhlým zástavám oběhu na 100.000 obyvatel (49). Vzhledem k počtu obyvatel 

kraje tento údaj odpovídá přibližně 150 až 200 provedeným resuscitacím za rok. Zaměstnanci 

organizace mají zároveň na svých pracovištích pomůcky, které umožňují provádět nácviky 

resuscitace v průběhu pracovní doby. Lze tedy předpokládat, že jednotlivé resuscitační úkony 

(které specifikuji níže) provádí většina zaměstnanců na odpovídající úrovni. 

Hlavní hypotéza tedy zní: Nejméně tři čtvrtiny účastníků výzkumu dosáhnou při 

provádění hrudních kompresí požadované úrovně kvality u všech měřených parametrů. 

Abych na tuto hypotézu mohl odpovědět, musel jsem stanovit dílčí hypotézy, na jejichž 

základě hlavní hypotézu zodpovím. Jsou to tyto hypotézy: 

Hypotéza 1: Správné frekvence kompresí hrudníku dosáhne minimálně 75% účastníků 

výzkumu. 

Hypotéza 2: Správné hloubky kompresí v požadovaném rozsahu dosáhne minimálně 

75% účastníků výzkumu. 

Hypotéza 3: Uvolnění tlaku na hrudník ve fázi dekomprese v požadovaném rozsahu 

dosáhne minimálně 75% účastníků výzkumu. 

Požadovanou úroveň jednotlivých měřených parametrů definuji níže. 
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Protože jsem však tuto práci zpracovával s cílem pomoci nastavit systematický přístup 

ke vzdělávání zaměstnanců organizace, chtěl jsem výsledky dále diferencovat. Klíčem k této 

diferenciaci byly následující úvahy. 

Muži a ženy mají odlišné fyzické dispozice, které mohou mít vliv na kvalitu resuscitace. 

Tu může ovlivňovat i skutečnost, že komprese hrudníku jsou v terénu prováděny většinou 

řidiči-záchranáři (NZP), kteří s nimi tedy mají více praktických zkušeností. Při hodnocení 

vzdělávacích potřeb jednotlivých profesí je také třeba zohlednit fakt, že většina SZP ve 

zkoumané organizaci, jsou ženy. Výsledky výzkumu jsem tedy dále diferencoval podle 

profesního zařazení účastníků výzkumu (středního zdravotnický personál a nižší zdravotnický 

personál) a podle jeho genderu (muži a ženy). Jako vhodné jsem shledal rovněž hodnocení 

výsledků podle jednotlivých výjezdových základen, které může posloužit například pro interní 

benchmarking organizačních jednotek zdravotnické záchranné služby. 

Na základě těchto úvah jsem stanovil následující dílčí hypotézy, jejichž zodpovězení by 

mělo poskytnout vstupní informace vedoucímu VVS pro tvorbu vzdělávacího programu 

zaměřeného na resuscitaci dospělých: 

Hypotéza 4: Ženy a střední zdravotnický personál budou častěji provádět příliš mělké 

komprese hrudníku ve srovnání s muži a nižším zdravotnickým 

personálem. 

Hypotéza 5: Muži a nižší zdravotnický personál budou častěji provádět příliš hluboké 

komprese hrudníku ve srovnání s ženami a středním zdravotnickým 

personálem. 

Hypotéza 6: Muži a nižší zdravotnický personál budou častěji nedostatečně uvolňovat 

tlak na hrudník ve fázi dekomprese ve srovnání s ženami a středním 

zdravotnickým personálem. 

Hypotéza 7: Rozdíly v kvalitě jednotlivých měřených parametrů budou mezi 

jednotlivými výjezdovými základnami minimální. 

 

Jedná se o kvantitativní výzkum zaměřený na hodnocení úrovně kvality prováděné 

resuscitace. Na základě hodnocení uvedených parametrů (úkonů, z nichž se resuscitace 

skládá) jsem se snažil identifikovat vzdělávací potřeby účastníků výzkumu. Nejprve bylo 

9.3. Metodika výzkumu 
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nutné stanovit, jaké parametry budu hodnotit. Zde jsem vycházel z doporučených postupů 

Evropské rady pro resuscitaci, která stanovuje parametry těchto úkonů (46).  

Dále bylo třeba stanovit u každého měřeného parametru určitou úroveň, při jejímž 

dosažení by byl výkon zaměstnance považován za dostatečně kvalitní. Tato hranice byla 

stanovena interně. Při hodnocení výzkumu jsem pak zjišťoval procentuelní úspěšnost 

zaměstnanců v měřených parametrech. Hodnotil jsem zároveň rozdíly mezi jednotlivými 

cílovými skupinami, aby bylo možné získat takové výstupy, které by umožňovaly ušít 

vzdělávací program na míru. 

 

9.3.1. Stanovení měřených parametrů 

Úroveň kvality resuscitace se stanovuje na základě měření některých úkonů, ze kterých 

se resuscitace skládá. Jde o frekvenci a hloubku stlačování hrudníku a úplné uvolnění tlaku na 

hrudník ve fázi dekomprese. Hodnoty těchto úkonů jsou přesně definovány v resuscitačních 

standardech, které vydává Evropská rada pro resuscitaci (46), na jejichž základě vznikají naše 

národní standardy. Resuscitační standardy se každých 5 let revidují s ohledem na aktuální 

poznatky a výsledky klinických a jiných studií. 

V současné době platné resuscitační standardy byly vydány na konci roku 2010 a jsou 

platné do roku 2015, kdy budou nahrazeny novými. U výše jmenovaných úkonů definují 

u resuscitace dospělého následující kritéria (50): 

• Frekvence stlačování hrudníku – alespoň 100/minutu (maximálně 120 /minutu). 

• Hloubka stlačování – alespoň 5 cm (maximálně 6 cm). 

• Tlak na hrudník ve fázi dekomprese – žádný, aby došlo k úplnému návratu do 

původní polohy. 

Tyto hodnoty jsem tedy nastavil na resuscitační figuríně, kterou jsem na výzkum použil. 

Byla to figurína značky Laerdal vybavená softwarem HeartSim4000®, která je majetkem 

Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje organizace. Figurína byla schopna 

hodnotit všechny výše uvedené úkony a pro výzkum tedy byla vhodná. 

Uměla rovněž vyhodnocovat kvalitu umělé plicní ventilace, respektive frekvenci 

a objem vdechů. Také tyto parametry jsem chtěl podrobit zkoumání, a to proto, že 

profesionální týmy zdravotnických pracovníků by měly v rámci rozšířené neodkladné 

resuscitace zajistit rovněž oxygenaci a ventilaci postiženého (51: 4). Od svého původního 



68 
 

záměru hodnotit i kvalitu umělé plicní ventilace jsem musel opustit, neboť se ukázalo, že 

v dýchacím okruhu figuríny byla závada. Ta byla takového rázu, že znemožňovala jakékoliv 

hodnocení. Bohužel nebylo v mých časových možnostech nechat tuto závadu odstranit a tak 

jsem se zaměřil jen na parametry spojené s hrudními kompresemi. Tím jsem musel upustit od 

zkoumání všech parametrů rozšířené neodkladné resuscitace a spokojit se se zkoumáním 

parametrů základní neodkladné resuscitace. Úkony spojené se základní neodkladnou 

resuscitací figurína vyhodnocovala spolehlivě. Šlo o tyto parametry: 

1. Frekvence stlačování hrudníku 

2. Hloubka komprese 

a. správně hluboké komprese 

b. příliš mělké komprese 

c. příliš hluboké komprese 

3. Nedostatečné uvolnění tlaku na hrudník ve fázi dekomprese 

Všechny parametry, kromě prvního, byly hodnoceny procentuálně z celkového počtu 

provedených kompresí. Frekvence stlačování byla absolutním číslem vypočítaným na základě 

počtu provedených kompresí ve stanoveném čase. 

Troufám si tvrdit, že výše uvedená redukce sledovaných parametrů nijak nesnížila 

výpovědní hodnotu výsledků výzkumu a to zejména proto, že resuscitační standardy uvádějí, 

že základní neodkladnou resuscitaci lze v některých případech provádět i bez umělé plicní 

ventilace (46). Některé klinické studie dokonce prokázaly srovnatelné výsledky přežití 

dospělých pacientů při klasické resuscitaci (s dýcháním) a resuscitaci bez dýchání, tzv. 

Hands-only CPR (52), (53). 

Přestože jsem neměřil kvalitu umělého dýchání, bylo nutné, aby ho v průběhu 

resuscitace někdo prováděl. Bylo to proto, že základní neodkladná resuscitace prováděná 

vyškolenými zachránci by podle standardů měla být prováděna jak plicní ventilací, tak 

kompresemi hrudníku. V takovém případě je u resuscitace dospělého stanoven poměr počtu 

kompresí ku počtu dechů 30:2 (50: 117). Tento poměr byl dodržován také v průběhu 

výzkumu. 

Bylo rovněž nutné stanovit časový interval, po který budou zaměstnanci resuscitovat. 

Také zde jsem vycházel z platných standardů, které doporučují výměnu zachránců každé dvě 
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minuty (50: 117). Tento interval byl stanoven na základě výsledků studií odhalujících 

významný pokles kvality hrudních kompresí u překročení tohoto intervalu. 

 

9.3.2. Stanovení kritérií kvality 

Základní parametry měřených úkonů byly tedy stanoveny a na jejich základě byl 

nastaven software použité resuscitační figuríny. Ten pak dokázal zhodnotit, jestli konkrétní 

zaměstnanec stanovených hodnot dosáhl, nebo naopak. Nyní však bylo potřeba určit, jak na 

základě zjištěných výsledků zhodnotím úroveň kvality prováděné resuscitace, respektive na 

základě čeho určím, že výkon zaměstnance je kvalitní, či nikoliv. To bylo vzhledem k záměru 

výzkumu – identifikovat vzdělávací potřeby zaměstnanců, naprosto zásadní. 

Tato kritéria jsem nenalezl v žádné prostudované literatuře. Bylo tedy nutné stanovit 

u každého měřeného parametru určitou úroveň, při jejímž dosažení by byl výkon zaměstnance 

považován za dostatečný. A naopak, pokud by ji jedinec nedosáhl, identifikoval bych tím jeho 

vzdělávací potřebu týkající se daného parametru. Při takovémto zhodnocení všech účastníků 

výzkumu ve všech měřených parametrech lze získat dostatečné množství dat vypovídajících 

o vzdělávacích potřebách vybrané skupiny zaměstnanců. 

Při stanovování úrovně kvality měřených parametrů jsem vzal v potaz následující 

skutečnosti: 

• účastníky výzkumu byli profesionální záchranáři 

• nebyl mezi nimi nikdo, kdo by před realizací výzkumu nikdy resuscitaci v terénu 

neprováděl, nebo ji dokonce ani nikdy nenacvičoval 

• kvalita hrudních kompresí, je považována za naprostý základ úspěšné 

resuscitace 

• přísnější kritéria kvality by měla ve svém důsledku vést k poskytování 

kvalitnější přednemocniční péče a tím i k lepším výsledkům 

• vzhledem k zastávané funkci jsem povinen stanovovat, měřit a hodnotit kvalitu 

poskytované péče 

Požadovanou úroveň jednotlivých parametrů jsem stanovil takto: 

1. Frekvence kompresí hrudníku – rozmezí v intervalu 100 – 120 / minutu. 

2. Hloubka kompresí hrudníku 
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a. Správně hluboké komprese – minimálně 75% všech provedených 

kompresí. 

b. Příliš mělké komprese – maximálně 25% všech provedených kompresí. 

c. Příliš hluboké komprese – maximálně 25% všech provedených kompresí. 

3. Nedostatečné uvolnění tlaku na hrudník ve fázi dekomprese – maximálně 25% 

všech provedených kompresí. 

Aby bylo možné potvrdit nebo vyvrátit základní hypotézu, bylo třeba definovat, jakým 

způsobem bude tato hypotéza hodnocena, tedy definovat minimální úroveň kvality 

resuscitace. Protože však neexistují žádné srovnatelné výzkumy na jiných zdravotnických 

záchranných službách, které by mohly posloužit jako vodítko a také ve zkoumané organizaci 

šlo o první takto orientovaný výzkum, bylo velmi obtížné stanovovat jakoukoliv hranici. Na 

základě stejných, výše popsaných úvah jsem výchozí úroveň kvality definoval takto: 

Kvalita neodkladné resuscitace prováděná nelékařskými zdravotnickými pracovníky 

dosáhne požadované úrovně, pokud u všech měřených parametrů dosáhne požadované úrovně 

minimálně 75% účastníků výzkumu, přičemž u druhého parametru se hodnotí pouze správná 

hloubka kompresí. Za tímto účelem byly stanoveny první tři výše uvedené dílčí hypotézy. 

 

9.3.3. Stanovení způsobu hodnocení výsledků 

Při vyhodnocování výsledků výzkumu jsem hodnotil, kolik procent zaměstnanců splnilo 

požadovaná kritéria. U prvního parametru jsem tedy hodnotil, kolik procent účastníků 

výzkumu dosáhlo po dvou minutách frekvence stlačování v uváděném rozmezí. U druhého 

jsem sledoval, kolik procent účastníků dosáhlo alespoň 75% korektně hlubokých kompresí, ze 

všech provedených. A konečně u zbylých parametrů jsem měřil, kolik procent zaměstnanců 

dosáhlo maximálně 25% hranice chybně prováděných úkonů. 

U všech parametrů jsem rovněž zjišťoval procentuální zastoupení jednotlivých cílových 

skupin, tedy středního zdravotnického personálu, nižšího zdravotnického personálu, mužů, 

žen a zaměstnanců jednotlivých výjezdových základen. Takto podrobně jsem výsledky 

zpracovával proto, abych vzdělávacímu a výcvikovému středisku organizace poskytl dostatek 

informací, na jejichž základě by mohl vzniknout cílený vzdělávací program adresující 

vzdělávací potřeby zaměstnanců organizace. 
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O svém záměru zrealizovat svůj výzkum jsem nejdříve informoval ředitele organizace. 

Po získání souhlasu jsem kontaktoval vedoucího vzdělávacího a výcvikového střediska. Sdělil 

jsem mu bližší informace a požádal ho o spolupráci ve smyslu využití plánované, tematicky 

blízké, povinné vzdělávací aktivity a spojit ji s mým výzkumem. Se spoluprací souhlasil. 

9.4. Realizace výzkumu 

 

9.4.1. Výběr vzorku 

Všichni účastníci mého výzkumu byli střední a nižší zdravotničtí pracovníci, kteří se 

zúčastnili povinného, předem plánovaného školení zaměstnanců zaměřeného na postup 

posádek rychlé zdravotnické pomoci při náhlé zástavě oběhu. Výběr zaměstnanců jsem dále 

nijak nezužoval a zařadil jsem do něj všechny, kteří se tohoto školení účastnili. V rámci 

tohoto vzorku zkoumané populace jsem pak vytvořil dílčí cílové skupiny na základě výše 

uvedených kritérií. 

 

9.4.2. Průběh výzkumu 

Byl jsem přítomen na většině školení. Všechna probíhala v učebně výjezdové základny 

Sokolov. Před jejich zahájením jsem připravil figurínu a samorozpínací vak a ověřil jejich 

funkčnost. Po skončení přednášky jsem požádal zaměstnance o účast na svém výzkumu, 

o čemž byli informování již v jejím úvodu. Nikdo ze zaměstnanců účast neodmítl. 

Samotný průběh byl následující: Nejprve jsem požádal účastníky, aby si vytvořili 

libovolné dvojice. Poté jsem je instruoval o tom, co bude jejich úkolem. Jeden z dvojice bude 

vždy stlačovat hrudník figuríny a druhý bude provádět umělou plicní ventilaci 

samorozpínacím vakem v poměru 30:2. Časový interval, který odstartuji i ukončím já, bude 

trvat 2 minuty. V průběhu ukládání výsledků si členové dvojice vymění role a bude 

následovat stejný proces. Po skončení druhého intervalu se v průběhu ukládání výsledků 

vymění dvojice a takto se bude pokračovat, dokud se nezúčastní všichni přítomní. Při lichém 

počtu účastníků bude jeden ze zaměstnanců dvakrát ventilovat figurínu, aby všichni prováděli 

komprese hrudníku za stejných podmínek. 

Třikrát jsem se nemohl školení zúčastnit, a proto provedl výzkum přednášející. Toho 

jsem před tím náležitě instruoval a ověřil, že zná postup a umí výsledky zaznamenat do 

počítače. 
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Každý záznam dvouminutové resuscitace byl označen tak, abych při jeho hodnocení byl 

schopen určit, na jaké výjezdové základně zaměstnanec pracuje, v jaké pracovní pozici a jde-

li o ženu či muže. Jinak byl zcela anonymizován, aby z něj nebylo možno určit, o jakého 

konkrétního zaměstnance jde. V tomto smyslu jsem také informoval zaměstnance před 

zahájením každé resuscitace a vzhledem ke své funkci rovněž ujistil, že výsledky nebudou mít 

žádný vliv na jejich finanční ohodnocení. 

Po nasbírání všech dat jsem je pak zpracoval tak, abych na jejich základě mohl potvrdit 

či vyvrátit stanovené hypotézy. 

 

9.4.3. Časové rozdělení výzkumu 

• Přípravná fáze (září 2012 – 6. března 2013): shromažďování relevantní 

literatury, teoretická příprava, vymezení výzkumného problému, stanovení 

hypotéz, získání povolení k výzkumu, plánování realizace výzkumu. 

• Realizační fáze (6. března 2013 – 30. dubna 2013): realizace výzkumu, sběr dat. 

• Analytická fáze (květen 2013 – červen 2013): zpracování, analýza a interpretace 

dat; finální zpracování diplomové práce. 

 

9.5. Výsledky výzkumu27

Výzkumu se účastnili pouze zaměstnanci úseku nelékařských zdravotnických profesí, 

který čítá 246 zaměstnanců včetně těch na vedlejší pracovní poměr. Celkem jich bylo 192, 

tedy 78%. Výkon devatenácti zaměstnanců software nevyhodnotil. Podle výrobce to mohlo 

být způsobeno tím, že resuscitující nepřiložil ruce na správně místo na hrudi. 

 

Celkem tedy bylo hodnoceno 173 zaměstnanců, z nichž 65 bylo žen (38%), všechny 

pracující na pozici středního zdravotnického personálu. Zbylých 108 účastníků (62%) byli 

muži, z nichž 12 (11%) bylo středních zdravotnických pracovníků a 96 (89%) nižších 

zdravotnických pracovníků. Střední personál byl tedy zastoupen 77 účastníky (45%) a nižší 

96 účastníky (55%). 

Výzkum byl realizován v průběhu 14 školení, která se uskutečnila v 10 dnech 

s odstupem téměř 2 měsíců. Průměrně se každého školení (a výzkumu) účastnilo 12 až 13 

                                                           
27 Veškeré percentuální výsledky výzkumu jsem zaokrouhloval na celá čísla. 
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zaměstnanců. Celková doba resuscitace byla 173 x 2 minuty, tedy 346 minut. Přepočteno na 

hodiny to činí 5 hodin a 46 minut čistého času. 

 

9.5.1. Měření frekvence kompresí hrudníku 

První parametr, který jsem s pomocí figuríny Leardal a softwaru HeartSim4000® 

podrobil měření, byla frekvence, kterou účastnící výzkumu prováděli hrudní komprese. 

Výsledky měření ukazuje tabulka č. 1 a grafy č. 2, 3 a 4. 

Tabulka č. 1 – Měření frekvence kompresí hrudníku 

 100 – 120 / min < 100 / min > 120 / min 

CELKOVĚ 109 (63%) 24 (14%) 40 (23%) 

SZP 51 (66%) 8 (10%) 18 (24%) 

NZP 58 (60%) 16 (17%) 22 (23%) 

ŽENY 43 (66%) 7 (11%) 15 (23%) 

MUŽI 66 (61%) 17 (16%) 25 (23%) 

 

 

Graf č. 2 – Celkové hodnocení frekvence kompresí hrudníku 
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Ve správném rozmezí 100 až 120 kompresí za minutu resuscitovalo 109 účastníků 

výzkumu (63%), takže požadované úrovně (75%) nebylo dosaženo. Téměř čtvrtina 

zúčastněných stlačovala hrudník příliš rychle, zbytek naopak příliš pomalu. 

Z pohledu zastávané profese se výsledky změnily následujícím způsobem: 

Graf č. 3 – Hodnocení frekvence kompresí hrudníku dle profesního zařazení 

 

V profesním srovnání si o trochu lépe vedli střední zdravotničtí pracovníci, tedy 

zdravotní sestry a zdravotničtí záchranáři. Rozdíl je však pouze v jednotkách procent. Příliš 

pomalou frekvencí stlačovalo hrudník asi o třetinu více řidičů, než sester a záchranářů. 

Rychlejší frekvencí resuscitovala asi čtvrtina zúčastněných v obou profesních skupinách. 

Z pohledu genderu jsou výsledky následující: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66% 

10% 

24% 

60% 

17% 

23% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

100 - 120 / minutu < 100 / minutu > 120 / minutu 

SZP 

NZP 



75 
 

Graf č. 4 – Hodnocení frekvence kompresí hrudníku dle genderu 

 

Tyto výsledky jsou téměř identické ve srovnání s těmi výše uvedenými. Ve všech 

parametrech se dokonce ještě více vzájemně přiblížily, respektive vyrovnaly. 

A konečně výsledky tohoto parametru vyhodnocené podle výjezdových základen 

zachycuje tabulka č. 2. Percentuelně vyjadřuji pouze správnou frekvenci kompresí hrudníku, 

kterou rovněž zachycuji v grafu č. 5. 

Tabulka č. 2 – Hodnocení frekvence kompresí hrudníku dle výjezdových základen 

 100 – 120 / min < 100 / min > 120 / min 

KARLOVY VARY 11 (61%) 3 4 

OSTROV 7 (44%) 0 9 

NEJDEK 7 (70%) 0 3 

ŽLUTICE 8 (80%) 1 1 

TOUŽIM 4 (40%) 3 3 

SOKOLOV 11 (50%) 5 6 

KRASLICE 9 (90%) 0 1 

HORNÍ SLAVKOV 4 (40%) 5 1 

CHEB 20 (71%) 4 4 

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 15 (75%) 2 3 

AŠ 13 (68%) 1 5 
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Graf č. 5 – Hodnocení správné frekvence kompresí hrudníku dle výjezdových základen 

 

Mezi výjezdovými základnami jsou významné rozdíly v dosahování správné frekvence 

kompresí hrudníku. Zatímco na některých základnách dosáhlo požadované frekvence jen 40% 

účastníků výzkumu (Toužim, Horní Slavkov), na té nejlepší to bylo 90% zúčastněných 

zaměstnanců (Kraslice). Požadovanou hranici 75% dosáhli účastníci ze třech základen 

(Kraslice, Žlutice, Mariánské Lázně). 

 

9.5.2. Měření hloubky kompresí hrudníku 

Hloubku kompresí jsem hodnotil ze všech tří hledisek, a to tak, že jsem zjistil počet 

zaměstnanců, kteří splnili požadovanou úroveň správně provedených, mělkých a hlubokých 

kompresí. Bylo tedy zapotřebí, aby minimálně ¾ jejich kompresí byly provedeny do 

požadované hloubky a naopak maximálně ¼ byla buď příliš mělká anebo příliš hluboká. 

Výsledky jsem zanesl do tabulky č. 3 a znázornil v grafech č. 6, 7 a 8. 
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Tabulka č. 3 – Dosažení požadovaných úrovní jednotlivých kritérií při měření hloubky 

kompresí 

 Správně hluboké 

komprese > 75% 

Příliš mělké 

komprese < 25% 

Příliš hluboké 

komprese < 25% 

CELKOVĚ 66 (38%) 119 (69%) 139 (80%) 

SZP 27 (35%) 41 (53%) 70 (91%) 

NZP 39 (41%) 78 (81%) 69 (72%) 

ŽENY 19 (29%) 34 (52%) 59 (91%) 

MUŽI 47 (44%) 85 (79%) 80 (74%) 

 

Graf č. 6 – Počty účastníků výzkumu dosahujících požadované úrovně kvality při 

měření správně hlubokých kompresí hrudníku (nad 75% všech kompresí) 

 

Pouze 38% všech účastníků výzkumu dosahovalo při komprimování hrudníku 

dostatečné hloubky stlačení. U tohoto kritéria bylo dosaženo pouze poloviny požadované 

úrovně kvality. Ukázalo se, že nejvyšší úspěšnosti dosahují v tomto kritériu muži (44%), 

nejnižší naopak ženy (29%). Nižší zdravotničtí pracovníci dosahují lepších výsledků, než 

střední. 
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Graf č. 7 – Počty účastníků výzkumu dosahujících požadované úrovně kvality při 

měření příliš mělkých kompresí hrudníku (do 25% všech kompresí) 

 

Přibližně dvě třetiny účastníků výzkumu dosahují požadované hodnoty tohoto kritéria – 

maximálně jedna ze čtyř jejich kompresí byla příliš mělká. Méně mělkých kompresí provádějí 

muži, respektive nižší zdravotnický personál. Zhruba polovina žen, respektive středního 

personálu dosahuje v tomto měřeném parametru požadované úrovně. 

Graf č. 8 – Počty účastníků výzkumu dosahujících požadované úrovně kvality při 

měření příliš hlubokých kompresí hrudníku (do 25% všech kompresí) 
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Čtyři pětiny všech zúčastněných dosáhly požadované úrovně kvality tohoto kritéria – 

maximálně jedna ze čtyř jejich kompresí byla příliš hluboká. V tomto ohledu si vedli naopak 

lépe ženy, respektive střední zdravotnický personál, který splňoval toto kritérium téměř 

z devadesáti procent. Totéž se podařilo přibližně třem čtvrtinám mužů, respektive nižšího 

zdravotnického personálu. 

Výsledky měření těchto parametrů podle výjezdových základen znázorňuje tabulka č. 4, 

respektive graf č. 9 

Tabulka č. 4 – Výsledky měření hloubky kompresí splňující stanovené parametry 

kvality dle výjezdových základen 

 Správně hluboké 

komprese > 75% 

Příliš mělké 

komprese < 25% 

Příliš hluboké 

komprese < 25% 

KARLOVY VARY 2 (11%) 16 (89%) 13 (72%) 

OSTROV 3 (19%) 9 (56%) 11 (69%) 

NEJDEK 1 (10%) 6 (60%) 6 (60%) 

ŽLUTICE 6 (60%) 10 (100%) 7 (70%) 

TOUŽIM 4 (40%) 10 (100%) 6 (60%) 

SOKOLOV 7 (32%) 12 (55%) 18 (82%) 

KRASLICE 3 (30%) 5 (50%) 9 (90%) 

HORNÍ SLAVKOV 4 (40%) 8 (80%) 6 (60%) 

CHEB 19 (68%) 22 (79%) 28 (100%) 

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 5 (25%) 10 (50%) 20 (100%) 

AŠ 12 (63%) 14 (74%) 19 (100%) 
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Graf č. 9 – Výsledky měření hloubky kompresí splňujících stanovené parametry kvality 

dle výjezdových základen 

 

Rozdíly v dosahování požadované úrovně jednotlivých parametrů jsou mezi základnami 

opět poměrně velké. U správné hloubky komprese se dosahovaná úroveň pohybuje od 10, 

respektive 11% na základnách v Nejdku a v Karlových Varech až do 65, respektive 68% na 

základnách v Aši a v Chebu. Ani jedna základna však nedosáhla požadované úrovně alespoň 

u 75% jejích zaměstnanců. 

Lepších výsledků bylo dosaženo jak u příliš mělkých, tak u příliš hlubokých kompresí. 

Tam některé základny dosáhly i sto procentní úspěšnosti. Nikdo nekomprimoval hrudník 

figuríny příliš mělce na základnách v Toužimi a Žluticích a rovněž účastníci výzkumu ze 

základny v Karlových Varech dosáhly u tohoto parametru velmi dobrých, téměř devadesáti 

procent. Naopak příliš hluboké komprese neprováděl nikdo z výjezdových základen v Chebu, 

Mariánských Lázních a Aši. Velmi dobře si vedli také zaměstnanci z výjezdových základen 

v Kraslicích a Sokolově (90, respektive 82%). 

 

9.5.3. Měření tlaku na hrudník ve fázi dekomprese 

Tento parametr byl posledním měřeným a hodnoceným kritériem spolupodílejícím se na 

celkovém hodnocení kvality základní neodkladné resuscitace. Výsledky jsou zaznamenány 

v tabulce č. 5 a graficky znázorněny v grafu č. 10. 
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Tabulka č. 5 – Počty účastníků výzkumu dosahujících požadované úrovně kvality při 

měření tlaku na hrudník ve fázi dekomprese (do 25% u všech dekompresí) 

 Nedostatečné uvolnění tlaku na hrudník ≤ 25% 

CELKOVĚ 112 (65%) 

SZP 56 (73%) 

NZP 56 (58%) 

ŽENY 49 (75%) 

MUŽI 63 (58%) 

 

Graf č. 10 – Počty účastníků výzkumu dosahujících požadované úrovně kvality při 

měření tlaku na hrudník ve fázi dekomprese (do 25% u všech dekompresí) 

 

Ani u tohoto parametru nebylo dosaženo požadované úrovně kvality u potřebného počtu 

zaměstnanců, neboť ji dosáhlo jen 65% z nich. Z pohledu genderu jí těsně dosáhly ženy 

(75%) a téměř se to podařilo profesní skupině středního zdravotnického personálu. Muži, 

respektive nižší zdravotnický personál, ji dosáhli u něco více něž poloviny svých zástupců. 
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Vyhodnocení získaných výsledků tohoto parametru dle výjezdových základen je 

následující: 

Tabulka č. 6 – Výsledky měření tlaku na hrudník ve fázi dekomprese splňující 

stanovené parametry kvality dle výjezdových základen 

 Nedostatečné uvolnění tlaku na hrudník ≤ 25% 

KARLOVY VARY 9 (50%) 

OSTROV 10 (63%) 

NEJDEK 6 (60%) 

ŽLUTICE 7 (70%) 

TOUŽIM 9 (90%) 

SOKOLOV 18 (82%) 

KRASLICE 8 (80%) 

HORNÍ SLAVKOV 6 (60%) 

CHEB 25 (89%) 

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 10 (50%) 

AŠ 8 (42%) 

 

Graf č. 11 – Výsledky měření tlaku na hrudník ve fázi dekomprese splňující stanovené 

parametry kvality dle výjezdových základen 
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Rovněž zde jsou mezi jednotlivými základnami patrné poměrně významné rozdíly. 

Zatímco ty nejlepší základny dosáhly požadované úrovně až z devadesáti procent (Toužim, 

Cheb), u těch nejhorších dosáhla této úrovně maximálně polovina zúčastněných zaměstnanců 

(Aš, Mariánské Lázně, Karlovy Vary). 

 

Po zpracování a zhodnocení získaných dat jsem výsledky výzkumu konfrontoval se 

stanovenými hypotézami. Hlavní hypotéza zněla takto: Nejméně tři čtvrtiny účastníků 

výzkumu dosáhnou při neodkladné resuscitaci požadované úrovně kvality u všech měřených 

parametrů. 

9.6. Analýza výsledků výzkumu 

Abych mohl odpovědět na hlavní hypotézu, musel jsem nejdříve definovat, jaké 

parametry budu hodnotit a stanovit jejich požadovanou úroveň. Měřenými parametry byly 

frekvence kompresí hrudníku, jejich správná hloubka a úplné uvolnění tlaku na hrudník ve 

fázi dekomprese. Požadovaná úroveň kvality jednotlivých parametrů vycházela z aktuálních 

doporučených postupů pro základní neodkladnou resuscitaci (46). 

Pro potvrzení či vyvrácen hlavní hypotézy bylo tedy zapotřebí zodpovědět tři dílčí 

hypotézy, které se výše uvedené parametry a jejich úroveň kvality zaměřovaly. 

Hypotéza 1: Správné frekvence kompresí hrudníku dosáhne minimálně 75% účastníků 

výzkumu. 

Závěr: Správná frekvence kompresí hrudníku je současnými doporučenými postupy 

stanovena v rozmezí mezi 100 až 120 stlačeními za minutu. Této frekvence kompresí dosáhlo 

v průběhu výzkumu 63% jeho účastníků a tato dílčí hypotéza se tedy nepotvrdila. 

Hypotéza 2: Správné hloubky kompresí v požadovaném rozsahu dosáhne minimálně 

75% účastníků výzkumu. 

Závěr: Správnou hloubku kompresí u dospělého stanovují tytéž doporučené postupy 

mezi pěti a šesti centimetry. Aby došlo k potvrzení této hypotézy, musely by těchto hodnot 

dosáhnout alespoň tři čtvrtiny účastníků výzkumu. Protože ji však dosáhlo pouze 38% z nich, 

konstatuji, že ani tato dílčí hypotéza se nepotvrdila. 

Hypotéza 3: Uvolnění tlaku na hrudník ve fázi dekomprese v požadovaném rozsahu 

dosáhne minimálně 75% účastníků výzkumu. 
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Závěr: Aktuální doporučené postupy pro základní neodkladnou resuscitaci stanovují, že 

tlak na hrudník ve fázi dekomprese má být úplně uvolněn, aby došlo k úplnému návratu 

hrudníku do původní polohy. Požadovaný rozsah tohoto parametru byl stanoven na 

maximálně 25% ze všech provedených kompresí, tedy v průměru každá čtvrtá dekomprese 

nemusela skončit úplným uvolněním tlaku na hrudník. Aby byla hypotéza potvrzena, musely 

takovýchto výsledků dosáhnout opět alespoň tři čtvrtiny účastníků výzkumu. Podařilo se to 

však pouze 65% z nich a tak ani třetí dílčí hypotéza se nepotvrdila. 

Na základě zodpovězení těchto tří dílčích hypotéz mohu nyní odpovědět na hlavní 

hypotézu. 

Hlavní hypotéza: Nejméně tři čtvrtiny účastníků výzkumu dosáhnou při provádění 

hrudních kompresí požadované úrovně kvality u všech měřených 

parametrů. 

Závěr: Ani u jednoho měřeného parametru nedosáhly požadované tři čtvrtiny účastníků 

výzkumu stanovené úrovně kvality. Hlavní hypotéza se tedy nepotvrdila. 

Protože cílem této práce je napomoci k systematizaci vzdělávání ve zkoumané 

organizaci, považoval jsem za vhodné získané výsledky detailněji rozpracovat právě pro 

případ, že by bylo zapotřebí vytvořit vzdělávací program adresující resuscitační dovednosti. 

Vzhledem k výše uvedeným zjištěním se tento záměr ukázal být na místě. Při diferenciaci 

výsledků jsem zohledňoval profesní zařazení účastníků výzkumu a jejich gender. Pro účely 

interního benchmarkingu jsem dosažené výsledky hodnotil rovněž podle výjezdových 

základen. Z těchto důvodů jsem stanovil další čtyři dílčí hypotézy, které nyní zodpovím. 

Hypotéza 4: Ženy a střední zdravotnický personál budou častěji provádět příliš mělké 

komprese hrudníku ve srovnání s muži a nižším zdravotnickým personálem. 

Závěr: Téměř polovina žen (49%) prováděla mělké komprese u více než čtvrtiny všech 

svých kompresí. Podobně na tom byla také skupina středních zdravotnických pracovníků, 

u nichž mělo stejný problém 45% z nich. 

Muži a nižší zdravotnický personál dosáhli při měření tohoto parametru shodných 

výsledků. Požadované kritérium nesplnilo v obou skupinách pouze 18% účastníků výzkumu. 

Ženy a střední zdravotnický personál tedy prováděly příliš mělké komprese hrudníku 

častěji než muži a nižší zdravotnický personál. Tato dílčí hypotéza se tedy potvrdila. 
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Hypotéza 5: Muži a nižší zdravotnický personál budou častěji provádět příliš hluboké 

komprese hrudníku ve srovnání s ženami a středním zdravotnickým 

personálem. 

Závěr: Přibližně třetina mužů (34%) a nižšího zdravotnického personálu (35%) 

prováděla příliš hluboké komprese hrudníku v míře překračující stanovenou úroveň, tedy 

u více než jedné čtvrtiny svých kompresí. 

U žen a shodně též u středního zdravotnického personálu mělo podobný problém pouze 

11% z nich. Téměř devět desetin zúčastněných z těchto skupin dosáhlo u tohoto parametru 

požadované úrovně kvality. 

Muži a nižší zdravotnický personál tedy komprimoval hrudník do větší hloubky než 

6 cm častěji než ženy a střední zdravotnický personál. Tato dílčí hypotéza se tedy potvrdila. 

Hypotéza 6: Muži a nižší zdravotnický personál budou častěji nedostatečně uvolňovat 

tlak na hrudník ve fázi dekomprese ve srovnání s ženami a středním 

zdravotnickým personálem. 

Závěr: U tohoto parametru se podařilo dosáhnout stanovené úrovně kvality 58% mužů 

a stejnému procentu nižšího zdravotnického personálu. Více než 40% zúčastněných z těchto 

dvou skupin částečně stlačovalo hrudník figuríny i ve fázi dekomprese, kdy hrudník neměl 

být vůbec stlačován. 

Pouze čtvrtina žen a 27% středních zdravotnických pracovníků nedosáhla požadované 

úrovně kvality. 

Muži a nižší zdravotnický personál častěji nedostatečně uvolňovali tlak na hrudník ve 

fázi dekomprese ve srovnání s ženami a středním zdravotnickým personálem. Také tato dílčí 

hypotéza se potvrdila. 

Hypotéza 7: Rozdíly v kvalitě jednotlivých měřených parametrů budou mezi 

jednotlivými výjezdovými základnami minimální. 

Závěr: Z výsledků hodnocení prvního parametru, frekvence kompresí hrudníku, 

vyplývá, že mezi jednotlivými výjezdovými základnami jsou poměrně značné rozdíly 

v dosahování správné frekvence kompresí hrudníku. Zatímco na některých základnách 

dosáhlo požadované frekvence jen 40% účastníků výzkumu (Toužim, Horní Slavkov), na té 

nejlepší to bylo 90% zúčastněných zaměstnanců (Kraslice). 
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Rovněž z výsledků měření druhého parametru, hloubky kompresí hrudníku, jsou mezi 

základnami patrné značné rozdíly v dosahování požadované úrovně kvality jednotlivých 

parametrů. U správné hloubky komprese se dosahovaná úroveň pohybuje od 10, respektive 

11% na základnách v Nejdku a v Karlových Varech až do 65, respektive 68% na základnách 

v Aši a v Chebu. 

Lepších výsledků bylo dosaženo jak u příliš mělkých, tak u příliš hlubokých kompresí. 

Tam některé základny dosáhly i sto procentní úspěšnosti. Nikdo nekomprimoval hrudník 

figuríny příliš mělce na základnách v Toužimi a Žluticích a rovněž účastníci výzkumu ze 

základny v Karlových Varech dosáhli u tohoto parametru velmi dobrých výsledků. Přesto také 

u tohoto kritéria vidíme dvojnásobné rozdíly v dosažení stanovené úrovně kvality mezi 

nejlepšími (100%) a nejhoršími základnami (50%). 

Co se týká příliš hlubokých kompresí, tak zde dosáhli stanovené úrovně všichni 

účastníci výzkumu z výjezdových základen v Chebu, Mariánských Lázních, Aši a Kraslicích. 

Velmi slušně se v tomto ohledu dařilo rovněž zaměstnancům ze základen v Sokolově 

a v Horním Slavkově (82, respektive 80%). Nejhůře si v tomto ohledu vedli účastníci ze 

základny v Karlových Varech, kde 56% z nich komprimovalo hrudník příliš hluboko. Rozdíly 

jsou zde tedy opět více než dvojnásobné. 

A konečně rovněž z výsledků hodnocení třetího parametru, tlaku na hrudník ve fázi 

dekomprese, jsou mezi jednotlivými základnami patrné poměrně významné rozdíly. Zatímco 

ty nejlepší základny dosáhly požadované úrovně až z devadesáti procent (Toužim, Cheb), 

u těch nejhorších dosáhla této úrovně maximálně polovina zúčastněných zaměstnanců (Aš, 

Mariánské Lázně, Karlovy Vary). 

Rozdíly v kvalitě jednotlivých měřených parametrů mezi výjezdovými základnami byly 

významné. Poslední dílčí hypotéza se tedy nepotvrdila. 
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10. ZHODNOCENÍ VÝSTUPŮ PRAKTICKÉ ČÁSTI PRÁCE 

Systém vzdělávání na Zdravotnické záchranné službě Karlovarského kraje teprve 

vzniká. Do začátku roku 2013, kdy se do čela vzdělávacího a výcvikového střediska postavil 

jeho současný vedoucí, bylo vzdělávání prováděno nesystémově a nepřehledně. Neexistoval 

například plán vzdělávání, neprobíhalo pravidelné školení zaměstnanců, ani periodické 

přezkušování jejich znalostí a dovedností. Konané vzdělávací aktivity postrádaly prvky 

systematičnosti ve smyslu jejich celopodnikové působnosti a jakékoliv pravidelnosti, nemluvě 

o návaznosti na další personální činnosti (adaptační proces, hodnocení zaměstnanců, profesní 

rozvoj zaměstnanců atp.). 

10.1. Interpretace výsledků hodnocení současného nastavení vzdělávání 

v organizaci 

Současný vedoucí vzdělávacího střediska učinil řadu kroků, které vedly k systematizaci 

vzdělávání v organizaci. Činnosti, které nyní VVS zajišťuje, na sebe navazují a vzájemně se 

doplňují. Například na tvorbu standardů péče navazuje jejich proškolení v rámci interních 

vzdělávacích aktivit, na které bude jednou ročně navazovat prověřování nových znalostí 

a dovedností. Zde se systém vzdělávání protíná se systémem hodnocení zaměstnanců, který 

však v organizaci v současné době ještě není zaveden.  

Povinná školení jsou doplňována rovněž volitelnými vzdělávacími aktivitami 

a podporou aktivního přístupu zaměstnanců k samovzdělávání a vzdělávání svých kolegů. 

Existuje záměr vytvořit tým lektorů, kteří by se podíleli například i na adaptaci a zaškolení 

nově příchozích zaměstnanců. Veškeré aktivity spojené se vzděláváním jsou plánovány na půl 

roku dopředu, přičemž všichni zaměstnanci jsou s tímto plánem seznámeni prostřednictvím 

svých přímých nadřízených. 

Lze tedy říci, že k systematizaci vzdělávání ve zkoumané organizaci bezpochyby 

dochází. Protože se však jedná o zavádění něčeho, co v organizaci v této podobě dosud 

nebylo, zajímal jsem se rovněž o způsob, jakým je tato organizační změna realizována. Tento 

proces jsem porovnával s osmi fázemi zavádění změny, které doporučuje Kotter (18). Účelem 

tohoto srovnání není vypracování vyčerpávající studie, ale spíše zevrubné zhodnocení 

způsobu zavádění systematického přístupu ke vzdělávání zaměstnanců. Takovouto 

konfrontaci zjištěných skutečností s teoretickými poznatky považuji vzhledem ke své snaze 

o vytvoření uceleného pohledu na proces systematizace vzdělávání za důležitou. 
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Vedoucí VVS zná Kotterů model zavádění změny a při své práci má jednotlivé kroky na 

paměti. Přesto v rozhovoru uvedl28

1. Vědomí naléhavosti: celý vrcholový management (ředitel, náměstek NLZP, lékařský 

náměstek a samozřejmě vedoucí VVS) je přesvědčen o nutnosti systematizovat vzdělávání 

v organizaci. Ostatní management (11 vedoucích výjezdových základen) toto přinejmenším 

verbálně rovněž potvrzuje

, že se tento postup nesnaží nějak striktně dodržovat, ale 

spíš ho používá jako určité hrubé vodítko pro svou práci. Jak hrubé vodítko má na mysli, 

nejsem schopen definovat, ale přesné znění a chronologii jednotlivých fází nebyl schopen 

uvést. 

29. Míru vědomí naléhavosti u zaměstnanců si netroufám stanovit, 

ale z provozních schůzí a rozhovorů se zaměstnanci30

 

 je toto vědomí patrné zejména v oblasti 

tvorby standardů péče, které jsou chápany jako nutnost pro bezpečné poskytování péče. Toto 

vědomí naléhavosti vzrostlo zejména poté, co změnou systému poskytování přednemocniční 

neodkladné péče vzrostl počet výjezdů posádek bez lékaře. 

2. Sestavení koalice prosazující změnu: fyzická, vědomě sestavená koalice, v organizaci 

neexistuje. Nikde se tedy neschází a své kroky neplánuje. Veškeré výše popisované kroky 

jsou iniciovány a realizovány vedoucím VVS bez přímé spoluúčasti členů managementu. 

Zaměstnanci však vědí, že tyto kroky jsou podnikány se souhlasem vedení, neboť o tom byli 

informování na provozních schůzích výjezdových základen, které se konaly s účastí členů 

vedení (včetně vedoucího VVS) v průběhu prvního čtvrtletí tohoto roku. Ředitel, náměstci 

zdravotnických úseků (lékařského a nelékařského) a vedoucí VVS tedy změnu prosazují, 

vykonává ji pak de facto pouze vedoucí střediska. 
 

3. Vytvoření vize a strategie: Když jsem hovořil s vedoucím VVS31

 

, svou vizi mi 

poměrně jasně sdělil. Vizi samotnou však zformulovanou neměl a nelze ji nalézt ani v žádném 

oficiálním dokumentu organizace. Není tedy oficiálně nikde zveřejněna a tato fáze změny 

tedy není v organizaci realizována. 

4. Komunikace vize: vzhledem k výše napsanému nemůže být (a není) vize nijak 

komunikována. Zaměstnanci ji tudíž nemohou znát. 
 

                                                           
28 Rozhovor s vedoucím vzdělávacího a výcvikového střediska ze dne 19. 2. 2013. 
29 Informace z ústních sdělení v rámci běžné pracovní komunikace. 
30 Informace z ústních sdělení v rámci běžné pracovní komunikace. 
31 Rozhovor s vedoucím vzdělávacího a výcvikového střediska ze dne 19. 2. 2013. 
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5. Odstranění překážek: strukturální překážky byly preventovány změnou organizačního 

řádu, která vedla ke zvýšení autonomie VVS a to tím, že bylo vyňato ze zdravotnické sekce 

a převedeno na její úroveň, s přímou podřízeností řediteli organizace. Významné systémové 

překážky vedoucí střediska zatím nezaregistroval. Interní informační systém je nastaven 

odpovídajícím způsobem, systém výběru zaměstnanců a jejich adaptace, ani systém 

hodnocení a odměňování zaměstnanců zatím nejsou zavedeny. Zaměstnancům se zájmem 

spolupracovat s výcvikovým střediskem byla nabídnuta funkce instruktorů s cílem mít na 

každé výjezdové základně jednoho instruktora a tím přímo působit na zaměstnance z pozice 

jejich kolegů. Práce s instruktory však doposud nezačala. Dva zaměstnanci se stali referenty 

VVS a aktivně se podílejí na jeho činnosti. 
 

6. Vytváření krátkodobých vítězství: první takové vítězství jsem zaregistroval až těsně 

před dopsáním této práce, nebylo ovšem ještě oficiálně zveřejněno. Jednalo se o výsledky 

dotazníkového šetření, které ukazují, že úroveň znalostí účastníků školení se oproti původní 

úrovni zvýšila, a to i s delším časovým odstupem. Tento fakt hodlá vedoucí VVS využít pro 

podporu další činnosti střediska a to jak u vedení organizace, tak zejména u zaměstnanců. 
 

Určitým vítězstvím by podle vedoucího střediska bylo také řešení oficiální stížnosti na 

poskytnutou péči, která by se na základě konfrontace se zavedeným standardem ukázala jako 

neoprávněná. Bylo potom zřejmé, dodržení standardu vedlo k ochraně zaměstnanců. Rovněž 

tento výsledek by pak byl náležitě zveřejněn. Je dobré, že vedoucí střediska si uvědomuje 

důležitost této fáze a ví, jak ji realizovat. 
 

7. Využití dosažených výsledků: k využití určitých výsledků však přece jen dochází. Na 

základě rozhovorů se zaměstnanci si dovolím tvrdit, že relativně mnoho z nich oceňuje zájem 

organizace o své profesní doškolování. Pozitivně je hodnoceno zejména zaměření aktivit na 

praktické využití v poskytování péče (například proškolení zaměstnanců v používání 

pomůcek, kterými jsou vozy vybaveny) a možnost získat kredity v rámci celoživotního 

vzdělávání. Zájem o vzdělávání, který lze považovat za určité vítězství, je patrný také z účasti 

zaměstnanců na nepovinných vzdělávacích akcích. Právě kvalita a praktické zaměření těchto 

akcí jsou důvodem stoupajícího zájmu zaměstnanců. Těm nejmotivovanějším pak bylo 

nabídnuto přihlásit se do zmiňovaného vznikajícího týmu instruktorů a tím využít jejich 

potenciál k dalšímu rozvoji firemního vzdělávání. Tuto možnost doposud využilo pět 

zaměstnanců, přičemž cílem je získat z každé základny alespoň jednoho. Takovéto počínání 
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lze hodnotit jako cílené využití výsledků k dosahování dalších cílů při zavádění systému 

vzdělávání. 
 

8. Zakotvení změny do kultury organizace: k určitému zakotvení změny došlo paradoxně 

hned v počátku jejího zavádění, a to tím, že vzdělávání zaměstnanců bylo definováno jako 

povinné a na jeho realizaci vyčleněny finanční prostředky. Na to, aby však došlo ke změně ve 

smyslu vnímání systému vzdělávání jako nástroje k profesnímu růstu a tedy ke změně 

myšlení, hodnot a postojů zaměstnanců, je ještě příliš brzy. K této změně musí nejdříve dojít 

a teprve potom může být zakotvena do kultury organizace. Po pár měsících fungování nového 

systému vzdělávání je hodnocení této fáze předčasné. 
 

Mám-li shrnout předchozí řádky, musím říci, že proces zavádění změny, k němuž 

bezpochyby v současné době dochází, je realizován spíše intuitivně a není pojímán jako 

proces zavádění změny. Vedoucí vzdělávacího a výcvikové střediska si uvědomuje, že zavádí 

do systému vzdělávání změny, ale necítí potřebu držet se úzkostlivě Kotterova modelu, 

kterého si je vědom. Vzhledem k tomu, že se jedná o rozsáhlou změnu, neboť systém 

vzdělávání je nastavován zcela od začátku, lze předpokládat, že se v průběhu tohoto procesu 

vyskytnou problémy, které bude třeba překonat. Proto považuji tento přístup vedoucího VVS 

za nedostatečný a potencionálně problematický. 
 

Musím však zároveň dodat, že toto hodnocení vykazuje poměrně vysokou míru 

subjektivity, na niž jsem upozorňoval v kapitole věnované sebereflexi (kapitola 6, s. 41) 
 

V rámci praktické části své práce jsem rovněž zjišťoval, jakým způsobem vedoucí VVS 

realizuje jednotlivé fáze vzdělávacího cyklu. K tomu jsem využil první vzdělávací aktivitu 

realizovanou vzdělávacím střediskem. Šlo o školení seznamující zaměstnance s nově 

vytvořeným procesním standardem péče, který upravuje postup členů výjezdových skupin 

u pacientů s náhlou zástavou oběhu. 
 

1. Identifikace vzdělávacích potřeb: vzhledem k tématu prvního školení zaměstnanců 

pořádaného současným vedoucím VVS by se dalo očekávat provedení předchozí analýzy 

potřeb zaměřené na sjednocení postupu výjezdových skupin u pacientů s náhlou zástavou 

oběhu. Žádné takové šetření se však neuskutečnilo. Tato potřeba byla v organizaci 

identifikována na základě její dosavadní absence, trendu nárůstu počtu výjezdů skupin RZP 

a názoru vedoucího VVS, že je třeba postup sjednotit. Tento názor zdůvodňoval praxí jiných 

záchranných služeb, kde už ke sjednocování péče dochází či dokonce došlo, a kde bylo podle 
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jeho slov zaznamenáno zkvalitnění přednemocniční péče a zvýšení ochrany zaměstnanců při 

jejím poskytování. 
 

K žádné identifikaci vzdělávacích potřeb ve smyslu sběru objektivních dat a jejich 

následné analýzy tedy nedošlo. Tedy pokud jednoznačnou absenci tohoto postupu a vnímání 

potřeby jeho zavedení nepovažujeme za identifikaci samotnou. 
 

2. Plánování vzdělávaní: tato fáze vzdělávacího cyklu je jednoznačně realizována. Plán 

vzdělávacích aktivit je vytvářen na 6 měsíců dopředu. Jeho vznik však opět není podložen 

analýzou vzdělávacích potřeb zaměstnanců. Jako východisko se opět bere skutečnost, že 

dosud v organizaci jakýkoliv vzdělávací systém chyběl a tak realizace jakýchkoliv aktivit je 

považována za žádoucí. 
 

Plán vzdělávání je koncipován tak, že odpovídá na všechny body, které uvádí Vodák 

s Kucharčíkovou (7: 97) nebo Koubek  (9: 250) (viz podkapitola 3.2., s. 20). 
 

Samotná realizace vzdělávacích aktivit je pak plně organizována vedoucím VVS. Ten je 

zajišťuje personálními zdroji z řad referentů vzdělávacího střediska a stará se rovněž 

o včasnou distribuci potřebných informací adresátům školení. Ve spolupráci s vedoucím 

provozně-technického úseku rovněž stran zajištění prostor a technického vybavení. Tyto 

požadavky jsou upravovány dle počtu účastníků. Všechny doposud realizované aktivity 

(povinné i nepovinné) byly svým obsahem původní prací zaměstnanců vzdělávacího 

střediska, kteří si tak postupně mohou získat kredit odborně zdatného týmu. 

 

3. Realizace vzdělávání: jak jsem uvedl výše, příprava vzdělávací aktivity stran zajištění 

školitelů, prostor a techniky, ale rovněž informovanosti zaměstnanců je organizována 

vedoucím VVS. Lektoři jsou voleni dle tématu školení a jeho účastníků. První školení 

zaměřené na sjednocení postupu členů výjezdových skupin u pacientů s náhlou zástavou 

oběhu, které bylo určeno nelékařských pracovníkům, školil vedoucí VVS, tedy lékař. 

Všechny následující pak vedl referent-zdravotnický záchranář a to proto, že účastníci školení 

byli střední a nižší zdravotničtí pracovníci. Až budou školeni lékaři (2. pololetí 2013), bude 

lektorem vedoucí VVS nebo referent-lékař. Přístup, kde nelékaře školí nelékař, byl některými 

zaměstnanci vnímán jako nevhodný, a to jednak proto, že se jednalo o tématiku náhlé zástavy 

oběhu, respektive resuscitace, která je doménou lékaře a jednak proto, že zvykově jsou 

přednášky lékařů vnímány s větším respektem. V tomto směru však byly obavy o relevantnost 

školení zbytečné, protože ho připravoval vedoucí VVS, tedy lékař a referent jeho obsah 
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v podstatě jen kvalifikovaně reprodukoval. Pozitivum tohoto přístupu vidím v tom, že může 

napomoci určité míře emancipace nelékařského personálu, která je vzhledem k nárůstu počtu 

výjezdů posádek RZP žádoucí. Může rovněž motivovat další zaměstnance z řad nelékařů stát 

se referentem VVS nebo instruktorem a aktivně se podílet na vzdělávání svých kolegů. 
 

Po skončení školení nebyl účastníkům nabídnut žádný způsob zpětné vazby, kterým by 

mohli zhodnotit formu a obsah školení. Dotazy, které by neuměl zodpovědět referent-nelékař, 

mohly být elektronicky směrovány přímo na vedoucího střediska. 
 

Některé chování referenta-nelékaře nepůsobilo příliš profesionálně, zejména když mi 

v přítomnosti zaměstnanců poměrně viditelně sděloval svou nespokojenost s dotazováním 

jedné ze školených skupin. Školitelé by měli být schopni zvládat i nepříjemné situace 

a nenechat se strhnout emocemi. Takovéto chování může snížit profesní autoritu školitele 

a tím i snížit důvěryhodnost obsahu sdělení. 
 

Závěr školení postrádal tzv. „take home message“, tedy shrnutí podstaty školení do 

jedné myšlenky, kterou by si zaměstnanci měli odnést. Její přínos bych viděl v tom, že jasně 

zdůrazní to, co je třeba si pamatovat. Je však třeba říci, že tím podstatným byl v tomto případě 

poměrně dlouhý postup (respektive dva), které si zaměstnanci musí zapamatovat a naučit se 

ho používat v terénu. Jádro školení tedy šlo jen velmi těžko stěsnat do jedné věty. 
 

4. Vyhodnocování vzdělávání: vedoucí vyhodnocoval účast zaměstnanců a úroveň jejich 

znalostí. Hodnocení účasti bylo nezbytné proto, aby byli proškoleni zaměstnanci organizace, 

což pokládám za jeden z příznaků systematičnosti práce VVS. Hodnocení znalostí pak 

poskytuje vedoucímu střediska informace o účinnosti vzdělávací aktivity, respektive činnosti 

VVS jako celku. 
 

Hodnocení znalostí proběhlo formou testu, který účastníci vyplňovali třikrát – před 

školením, ihned po něm a s odstupem asi dvou měsíců. Tyto výsledky jsou oficiálně 

prezentovány v disertační práci vedoucího vzdělávacího a výcvikového střediska (47). 
 

Původní předpoklad vedoucího VVS, že ihned po skončení akce bude míra znalostí 

vyšší, než před jejím zahájením, přičemž s odstupem času dojde opět k určitému poklesu, se 

naplnil jen částečně. U některých otázek došlo ke zvýšení úrovně znalostí i mezi druhým 

a třetím testem, což bylo poněkud překvapivé. Byť byly testy anonymní, detail hlavičky 

umožňuje vedoucímu VVS provést poměrně podrobnou analýzu výsledků podle jednotlivých 

cílových skupin. Ty tak mohou poskytnout relevantní informace pro vytvoření vzdělávacího 
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programu zaměřeného na vzdělávací potřeby těchto skupin zaměstnanců. Samozřejmě lze 

obtížně určit, jakou měrou se na výsledcích podílely další faktory (např. účast na jiných 

vzdělávacích aktivitách, samostudium literatury atd.), nicméně způsob hodnocení znalostí se 

jeví jako vhodný a pro své účely dostatečný. 

 

V rámci svého výzkumu jsem zjišťoval, jak kvalitně umí nelékařští zdravotničtí 

pracovníci Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje provádět hrudní komprese při 

resuscitaci dospělého. K tomuto účelu jsem využil figurínu Leardal a software 

HeartSim4000®. 

10.2. Interpretace výsledků výzkumu 

Hranice hodnot jednotlivých měřených parametrů vycházela z platných doporučených 

postupů (46). Protože účelem výzkumu bylo identifikovat případné vzdělávací potřeby 

zaměstnanců, bylo třeba stanovit minimální standard, se kterým by byly výsledky výzkumu 

konfrontovány. Tento standard vyjadřuje minimální požadovanou úroveň kvality a zohledňuje 

výcvik a praxi účastníků výzkumu, coby profesionálních záchranářů. Byl vytvořen interně 

a slouží jako výchozí kritérium kvality hrudních kompresí, se kterým se dá do budoucna 

pracovat. 

Hlavní hypotéza, předpokládající, že nejméně tři čtvrtiny účastníků výzkumu dosáhnou 

při provádění hrudních kompresí požadované úrovně kvality u všech měřených parametrů, se 

nepotvrdila. Naopak, u žádného z měřených parametrů nedosáhl požadované úrovně kvality 

dostatečný počet zaměstnanců. Při měření tlaku na hrudník ve fázi dekomprese bylo 

úspěšných 65% zaměstnanců, u měření frekvence kompresí 63% a u hodnocení správné 

hloubky kompresí dokonce jen 38% zaměstnanců. Zejména u posledního jmenovaného 

parametru jsou výsledky poměrně překvapující a velmi neuspokojivé. 

Stanovenou frekvenci kompresí dokázaly udržet po dobu 2 minut téměř dvě třetiny 

zúčastněných. O něco lépe na tom byly ženy, respektive střední zdravotnický personál. Pokud 

se zaměstnancům nepodařilo udržet v rozmezí požadované frekvence, většinou stlačovali 

hrudník příliš rychle. Rychleji než 120 kompresí za minutu stlačovala hrudník téměř čtvrtina 

z nich a to bez ohledu na profesní zařazení či gender. 

Muži stlačovali hrudník pomaleji než 100 krát za minutu častěji než ženy, což se 

vzhledem k jejich fyzickým dispozicím může zdát překvapivé. Příčina tohoto jevu není 
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zřejmá. Určitě zde ale nehraje roli zavedená praxe, kdy po většinu doby resuscitace provádějí 

komprese řidiči (NZP). Ti by pak vzhledem k této skutečnosti měli dosahovat lepších 

výsledků než ženy, které nemají takovou praxi z terénu.   

Podíváme-li se na výkon zaměstnanců podle výjezdových základen, zjistíme mezi nimi 

výrazné rozdíly. Nejméně dosahovalo požadované frekvence 40% zaměstnanců dané 

základny. Šlo o základny Toužim a Horní Slavkov, respektive Ostrov (44%). Zatímco 

v Toužimi se zbylých 60% zaměstnanců rozdělilo rovnoměrně mezi ty, kteří stlačovali příliš 

rychle a ty, kteří to dělali příliš pomalu, u zbylých dvou základen tomu bylo jinak. V Horním 

Slavkově byla polovina zaměstnanců pod požadovanou rychlostí, v Ostrově tomu bylo zcela 

naopak a zbylých 56% zaměstnanců, kteří neudrželi správnou frekvenci, bylo příliš rychlých 

a stlačovalo hrudník rychleji než dva krát za sekundu. 

Nejlepších výsledků dosáhly u tohoto parametru výjezdové základny v Kraslicích 

(90%), Žluticích (80%) a Mariánských Lázních (75%). Tyto základny dosáhly požadované 

úrovně kvality, neboť alespoň tři čtvrtiny jejich zaměstnanců komprimovalo hrudník 

požadovanou frekvencí. 

Při hodnocení hloubky kompresí jsem zjišťoval, kolik procent zaměstnanců dosahuje 

správné hloubky a kolik jich stlačuje hrudník příliš mělce nebo naopak příliš hluboko. 

Ve výsledcích tohoto parametru již mohla hrát odlišnost fyzických dispozic mužů a žen 

svou roli. Zatímco téměř polovina mužů (44%) komprimovala hrudník do správné hloubky, 

u žen to byla necelá třetina z nich (29%). Vliv fyzických dispozic na hloubku kompresí 

podporuje také srovnání výsledků středního a nižšího zdravotnického personálu, kde už mezi 

oběma srovnávanými skupinami není takový rozdíl (6% oproti 15% mezi muži a ženami). 

Pokud by zastávaná profese, respektive praxe ve stlačování hrudníku, hrála významnější roli, 

k uvedenému sblížení výsledků mezi SZP a NZP by pravděpodobně nedošlo. 

Analogicky se ukázalo, že muži, ani NZP nemají většinou problém s nedostatečně 

hlubokými kompresemi (pouze 18% mužů a NZP) a že ženy jen velmi zřídka stlačovaly 

hrudník více než požadovaných 6 cm (jen 9% žen a SZP). 

Procentuální úspěšnost dosažení požadované hloubky kompresí byla asi 

nejpřekvapivějším výstupem výzkumu. Výsledná hodnota – 38% všech zaměstnanců, je pod 

hranicí očekávání, které předpokládalo jejich dvojnásobek. Pouze přibližně 4 z 10 účastníků 

výzkumu provedly alespoň tři čtvrtiny svých kompresí v požadovaném rozmezí 5 až 6 cm. To 
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je vzhledem k důrazu, který je v současných standardech kladen právě na kvalitu hrudních 

kompresí, tím nejdůležitějším zjištěním. 

Jediným parametrem, kde se podařilo, aby minimálně 75% účastníků splnilo 

požadované kritérium kvality, byly příliš hluboké komprese hrudníku. U tohoto parametru 

80% všech zaměstnanců provedlo v průběhu dvouminutového intervalu maximálně čtvrtinu 

kompresí hlouběji než 6 cm. 

Při hodnocení výsledků podle výjezdových základen jsem opět shledal velké rozdíly 

v dosahování požadované úrovně jednotlivých parametrů. U správné hloubky komprese 

dosáhly nejhorších výsledků základny v Nejdku a Karlových Varech, kde pouhých 10, 

respektive 11% zaměstnanců dosáhlo požadované úrovně kvality. Mužský personál na 

základně v Karlových Varech komprimoval hrudník nejagresivněji, plných 73% z nich 

překročilo maximální stanovenou hloubku stlačení. Naopak nejlépe při hodnocení správné 

hloubky komprese si počínal personál ze základen v Aši a Chebu, kde bylo úspěšných 65, 

respektive 68% zaměstnanců. Ani jedna základna však nedosáhla požadované úrovně alespoň 

u 75% svých zaměstnanců. 

Lepších výsledků bylo dosaženo jak u příliš mělkých, tak u příliš hlubokých kompresí. 

Zde některé základny dosáhly i sto procentní úspěšnosti. Nikdo nekomprimoval hrudník 

figuríny příliš mělce na základnách v Toužimi a Žluticích. Naopak příliš hluboké komprese 

neprováděl nikdo z výjezdových základen v Chebu, Mariánských Lázních a Aši. Velmi dobře 

si vedli také zaměstnanci ze základen v Kraslicích a v Sokolově (90, respektive 82%). 

Ani u měření posledního parametru, tlaku na hrudník ve fázi dekomprese, nedošlo 

k dosažení požadovaného standardu, neboť ten naplnilo pouze 65% všech zúčastněných. 

Z pohledu genderu dosáhly požadované úrovně kvality ženy (75%) a téměř se to podařilo 

i skupině středních zdravotnických pracovníků (73%). U mužů a NZP se téměř polovina 

účastníků výzkumu (42%) při dekompresi opírala o hrudník více než ze čtvrtiny provedených 

kompresí. Také tento výsledek může být zapříčiněn fyzickými dispozicemi mužů, kteří jsou 

obecně těžší než ženy. Mohly se zde ale projevit i další vlivy, které nelze vyloučit, jako 

například naučená technika kompresí. Ta samozřejmě hrála roli u všech hodnocených 

parametrů. 

Také při hodnocení tohoto parametru s ohledem na výkony zaměstnanců jednotlivých 

výjezdových základen jsou patrné poměrně významné rozdíly. Zatímco ty nejlepší základny 
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dosáhly požadované úrovně až z devadesáti procent (Toužim, Cheb), u těch nejhorších 

dosáhla této úrovně maximálně polovina zúčastněných zaměstnanců (Aš, Mariánské Lázně, 

Karlovy Vary). 

Analýza získaných dat rovněž potvrdila, že s přibývajícím časem se kvalita hrudních 

kompresí zhoršovala. Z některých záznamů bylo patrné, že s přibývajícím časem ubývalo 

správně hlubokých, případně příliš hlubokých kompresí a stoupal počet kompresí mělkých. 

S časem také někdy rostl počet dekompresí, které neskončily úplným uvolněním tlaku na 

hrudník. Tato zjištění odpovídají výsledkům některých studií, na které resuscitační standardy 

reagují doporučením, aby se zachránci (je-li jich více) vždy po dvou minutách kompresí 

vystřídali (50: 117). 

Je zřejmé, že dosažené výsledky žen a středního zdravotnického personálu, respektive 

mužů a nižšího zdravotnického personálu se často shodovaly nebo byly velmi podobné. To 

bylo způsobeno tím, že výzkumu se účastnilo jen velmi málo středních zdravotnických 

pracovníků – mužů, neboť tyto pracovní pozice jsou ve zkoumané organizaci většinou 

obsazeny ženami. SZP – mužů bylo jen 12, což znamenalo pouhých 7% všech zúčastněných 

pracovníků. Takto malý vzorek ovlivnil jednotlivé výsledky jen nevýznamně, pokud vůbec. 

Asi nejvýrazněji k tomu došlo u hodnocení správné hloubky kompresí, jak jsem popsal výše. 

Mám-li shrnout výsledky svého výzkumu, mohu konstatovat, že stanovená kritéria 

kvality pro jednotlivé parametry nebyla téměř u žádného z nich naplněna. Občas se to 

podařilo některé z úžeji specifikovaných skupin, ale nedá se říci, že by některá z nich 

výrazným způsobem předčila ostatní nebo naopak některá výrazně za ostatními zaostávala. 

Větší procento žen, respektive SZP stlačovalo hrudník požadovanou frekvencí. Naopak větší 

procento mužů, respektive NZP provádělo komprese hrudníku do požadované hloubky. Menší 

procento žen, respektive SZP zůstávalo při dekompresi opřené o hrudník. 

Ani ve vzájemném srovnání výjezdových základen žádná výrazněji nevyniká, či 

nezaostává. Většina z nich vynikla v jednom či dvou měřených  parametrech, ale v jiných 

byla průměrná nebo dokonce podprůměrná.  

Výsledky by se daly hodnotit rovněž čistě individuálně. Někteří zaměstnanci excelovali 

a ve všech měřených parametrech dosáhli požadované úrovně, jiní naopak ve všech propadli. 

Vzhledem k závažnosti řešeného stavu (náhlá zástava oběhu) může mít zásadní dopad na 

úspěšnost resuscitace. Rovněž na individuální úrovni tedy byly rozdíly ve výkonnosti 
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diametrální, což vzhledem k počtu účastníků výzkumu a jejich předchozím nesystematickém 

vzdělávání a výcviku není překvapující. 

V kontextu výsledků výzkumu je třeba hodnotit také první vzdělávací aktivitu VVS, 

respektive její téma. To se zaměřovalo na sjednocení poskytování přednemocniční 

neodkladné péče u pacientů s náhlou zástavou oběhu. Cílem tedy bylo představení kroků, ze 

kterých se skládá činnost členů posádek při resuscitaci pacienta. Samotné kvalitě resuscitace 

se však nijak nevěnovala. 

Výzkum však ukázal, že je to právě kvalita resuscitace, které je třeba věnovat pozornost 

v první řadě, neboť neodpovídá požadované úrovni kvality. Toto tvrzení pramení z mého 

přesvědčení, že kvalita provádění život zachraňujících úkonů, respektive výcvik těchto úkonů 

s cílem dosáhnout požadované úrovně kvality má být základem výcviku resuscitace 

u profesionálních záchranářů. Teprve poté mohou následovat jakékoliv další vzdělávací 

aktivity spojené s tématem resuscitace. Jestliže členové výjezdových skupin nebudou schopni 

dostatečně kvalitně resuscitovat, ani nejplynulejší postup a nejlepší souhra týmu nezlepší 

šance postiženého na přežití, ba naopak. Dovolím si zde malou analogii se závody Formule 1, 

neboť také tam se může tým mechaniků sehrávat až k absolutní dokonalosti, a přesto se 

nemusí radovat z vítězství, pokud pilot bude vykazovat jen průměrné, či dokonce 

podprůměrné výsledky. 

Pokud by naplánování první vzdělávací aktivity předcházela identifikace vzdělávacích 

potřeb zaměstnanců v oblasti resuscitace, nejspíš by byla zaměřena na kvalitu KPR, což by 

podle výsledků výzkumu bylo vhodnější. 

  

Vzdělávání zaměstnanců Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje se začíná 

bezesporu systematizovat. Z předchozího, nejasně koncipovaného úseku se stává jasně 

organizačně zakotvený, kompetenčně a personálně vymezený úsek organizace, který začíná 

mít jasnou formu a koncepci. Rozhodně se tedy jedná o posun správným směrem. 

10.3. Shrnutí a navrhovaná opatření 

Přesto však lze po zhodnocení veškerých učiněných kroků navrhnout některá opatření, 

která by mohla proces systematizace vzdělávání zefektivnit a případně přinést lepší výsledky 

činnosti vzdělávacího a výcvikového střediska. 
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Protože systematizace vzdělávání zaměstnanců zkoumané organizace je proces, který do 

ní zavádí novinky a změny, hodnotil jsem ho z pohledu managementu změny. Přestože nešlo 

o hlubokou sondu, zjištěné skutečnosti mě vedly k návrhu uvedených doporučení. Mým 

obecným doporučením je držet se více osvědčeného modelu zavádění změny (18), který je 

nástrojem poskytujícím řešení případných problémů, ale zejména, nástrojem který předchází 

jejich vzniku. Konkrétně navrhuji následující opatření: 

1. Oficiálně sestavit koalici prosazující změnu, která by se pravidelně scházela 

a hodnotila by dosažené cíle a navrhovala strategii dosahování dalších. V této koalici by 

kromě členů nejvyššího vedení mohli být i zájemci z řad zaměstnanců, nejlépe ti, jež projevili 

zájem stát se instruktory. To by zároveň mohl být začátek práce s těmito lidmi, která by 

vzhledem k možné ztrátě jejich motivace měla začít co nejdříve. Tímto opatřením by měla 

systematizace vzdělávání silnější základnu a napomohla by její realizaci z více organizačních 

úrovní. 
 

2. Vytvořit a zveřejnit vizi vzdělávacího a výcvikového střediska. To považuji za velmi 

důležité z několika důvodů. Zaprvé se tím zaměstnancům jasně sdělí, čeho by chtělo VVS 

(respektive organizace) dosáhnout a kam tedy oblast vzdělávání směřuje. Za další tím pomůže 

zaměstnancům uvědomit si, že jde o změnu, která bude muset být realizována postupnými 

kroky. A konečně pomůže zaměstnancům pochopit důvody těchto kroků, protože si je budou 

moci vztáhnout k anoncované vizi. 
 

Tuto vizi pak musí všichni její realizátoři komunikovat se zaměstnanci na všech 

organizačních a komunikačních úrovních, při všech příležitostech a vztahovat k ní i činnosti 

organizace v jiných oblastech. 

Samotná vzdělávací činnost VVS se skládá ze čtyř fází vzdělávacího cyklu, jejichž 

dělení a chronologie jsou obecně přijímány (3: 475), (4: 133), (7: 84), (8: 110), (9: 244). 

Realizaci těchto fází ve vybrané organizaci jsem konfrontoval s literaturou a také zde jsem 

došel ke zjištěním, která mě vedla k následujícím doporučením: 
 

3. Před realizací a naplánováním vzdělávacích aktivit provádět identifikaci vzdělávacích 

potřeb zaměstnanců. Potvrdilo se, že jde o jednu z nejdůležitějších fází vzdělávacího cyklu, 

neboť ovlivňuje všechny další fáze a tím i kvalitu vzdělávání v kontextu zaplňování 

vzdělanostních a dovednostních rezerv zaměstnanců. Pokud tato mezera není identifikována, 

vzdělávání nemusí přispívat ke zlepšování poskytované péče tak efektivně, jak by mohlo. 
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4. Pracovat s referenty VVS tak, aby byli schopni zvládat i náročné situace, které 

v průběhu školní mohou nastat. Jejich vystupování má velký vliv na to, jak bude školení 

zaměstnanci vnímáno a přijímáno a tím i jaký kredit si vzdělávací středisko vybuduje. 
 

5. Připravit do programu vzdělávání rovněž výcvik netechnických dovedností. Začít lze 

například u vedoucích výjezdových základen, kteří by mohli uvítat kurz zaměřený na vedení 

a motivaci zaměstnanců. Oblastí pro rozvoj netechnických dovedností je ale samozřejmě 

mnohem více. 

Do budoucna bych doporučoval následující opatření: 

6. Po zavedení systému hodnocení pracovníků využívat jeho výstupy k uspokojování 

individuálních vzdělávacích potřeb jednotlivých zaměstnanců. Tímto způsobem se může 

z firemního vzdělávání stát nástroj profesního rozvoje zaměstnanců. 

Určitě by se dalo navrhnout ještě mnoho jiných opatření, nicméně ta, která jsem navrhl, 

považuji vzhledem ke svým zjištěním za nejdůležitější. 
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11. ZÁVĚR A DISKUSE 

Ve své práci jsem popsal šetření, které jsem několik měsíců prováděl na Zdravotnické 

záchranné službě Karlovarského kraje. Jeho cílem bylo popsat fungování interního 

vzdělávacího systému této organizace a zhodnotit ho na základě vybraných poznatků odborné 

literatury. 

Praktickou část jsem zahájil průzkumem internetových stránek zdravotnických 

záchranných služeb, kde jsem hledal, jak tato organizace anoncují svůj přístup ke vzdělávání 

svých zaměstnanců. Zjistil jsem, že v porovnání se zahraničím ho nijak zvlášť nezdůrazňují 

a často ho na svých stránkách ani nezmiňují. Přístup zahraničí se zdá být jiný zejména v tom 

smyslu, že interní vzdělávání prezentují jako zdroj profesního růstu a rozvoje zaměstnanců, 

který je provází od počátku jejich vstupu do organizace, až po jejich odchod. Toto zjištění 

může leccos napovídat o vnímání interního vzdělávání ze stran managementu. Je však 

pravdou, že do roku 2011 nebylo interní vzdělávání povinné, a tak se jeho zařazení do 

každodenních aktivit zaměstnanců teprve rozbíhá. 

Dále jsem v činnosti vzdělávacího a výcvikového střediska hledal prvky systematického 

přístupu ke vzdělávání, které jsem nalezl (např. zanesení VVS do organizačního řádu, získání 

finančních prostředků na pokrytí povinných vzdělávacích zaměstnanců, dlouhodobé 

plánování atp. Lze tedy říci, že proces interního vzdělávání, který byl zahájen před necelým 

půlrokem, je systematický. 

Právě jeho nedávno zahájená implementace mě vedla k dalšímu zjišťování, a sice jak je 

tento nový přístup ke vzdělávání zaměstnanců realizován. Také zde jsem vycházel z odborné 

literatury, kde jsem si ke konfrontaci svých zjištění vybral známý a obecně uznávaný Kotterů 

model zavádění změny (18). Ten do jisté zná i vedoucí VVS, nicméně se jím při realizaci 

svého plánu řídí jen okrajově. Zde nebylo mým cílem provést detailní šetření, ale spíše se 

dotknout případných slabin způsobu implementace systému vzdělávání do praxe. Asi největší 

spatřuji v tom, že oficiálně nebyla ustavena koalice pro zavádění změny, a že vedoucí VVS 

nevytvořil a tedy ani nekomunikuje svou vizi vzdělávání. Dá se předpokládat, že je to proto, 

že neočekává výraznější problémy vycházejíc ze svých předchozích zkušeností z jiné 

organizace. Nelze tedy vyloučit, že k určitým problémům dojít může. To by samozřejmě 

mohlo dojít i v případě, že by byl Kotterův model striktně dodržován, nicméně 

pravděpodobnost by byla nižší a znalost postupů by mohla sloužit jako nástroj k řešení těchto 

problémů. 
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Nejpodstatnější část mého šetření však byla orientována přímo na činnost střediska. 

V kontextu první vzdělávací aktivity VVS jsem zjišťoval, do jaké míry jsou realizovány 

jednotlivé fáze vzdělávacího cyklu. Zjištění ukázala, že tři fáze z těchto čtyř, jsou realizovány 

bez větších rozporů s literaturou (4), (7), (8), (9). První fáze – identifikace vzdělávacích 

potřeb však nebyla realizována vůbec, respektive ne sběrem a analýzou dat. Shodou okolností 

jsem tuto fázi v rámci svého výzkumu realizoval sám. Zaměřil jsem se na stejnou tématiku, 

jako mělo prováděné školení, a sice na zjišťování kvality resuscitace, respektive úkonů, ze 

kterých se skládá. 

V souladu s doporučeními ERC (46) jsem hodnotil kvalitu frekvence kompresí 

hrudníku, jejich hloubku a tlak na hrudník ve fázi jeho dekomprese. U každého parametru 

jsem stanovil požadovanou úroveň kvality, kterou musel splnit požadovaný počet účastníků 

výzkumu (75%). Ani u jednoho parametru však požadované úrovně kvality nedosáhl 

stanovený počet zaměstnanců. Správnou frekvencí stlačovalo hrudník pouze 63% 

zúčastněných, jen 65% z nich úplně uvolnilo tlak na hrudník ve fázi dekomprese a pouhých 

38% účastníků provádělo komprese do správné hloubky. Právě tyto výsledky, které dokladují 

nedostatečnou kvalitu provádění resuscitace, mě vedou ke konstatování, že první fáze 

vzdělávacího cyklu je pro nastavení vzdělávacího programu opravdu zásadní. V tomto 

případě školení adresovalo předpokládanou potřebu souhry členů výjezdových skupin, 

zatímco kvalitu samotné resuscitace, která není dostatečná, zcela opominulo. 

Zde vyvstává otázka, zdali je kvalita resuscitace tím prvotním, co by mělo vzdělávací 

středisko řešit. Anebo bylo v naprostém pořádku prioritní stanovení jednotného postupu, který 

byl zpracován ve formě procesního standardu plnícího funkci písemné ordinace lékaře. Je to 

otázkou priorit. Kvalita resuscitace je pro přežití postiženého naprosto zásadní. Z pohledu 

pacienta je tedy toto hledisko prioritní. Na druhou stranu ošetřovatelský standard, coby 

písemná ordinace lékaře, vymezuje jasné mantinely samostatné práce nelékařského 

zdravotnického personálu, který tím získává nástroj výkonu své profese i právní ochranu. 

Z pohledu organizace a jejích zaměstnanců je to naopak toto hledisko, které je prioritní. 

Smím-li na úplný závěr vyjádřit svůj osobní názor, pak tvrdím, že kvalita poskytované 

péče by měla být tou hlavní prioritou a cílem interního vzdělávacího systému jakéhokoliv 

zdravotnického zařízení, zdravotnickou záchrannou službu nevyjímaje. S myšlenkou na 

dosažení tohoto cíle by měla vzdělávací a výcviková střediska zdravotnických záchranných 

služeb koncipovat své vzdělávací programy. 
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