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Abstrakt (česky) 

Cílem studie byla ucelená analýza spokojenosti pacientů ve věku 14 – 19 let ve Fakultní 

nemocnici Brno, která vytvořila základní schéma proměnných pro další zkoumání 

spokojenosti mladistvých pacientů ve zdravotnických zařízeních. Zároveň se práce věnovala 

doporučením na zvýšení spokojenosti dětských pacientů na ambulantních a interních 

odděleních.  

V ČR probíhá několik různých výzkumů zkoumajících spokojenost, které 

si objednávají zdravotnická zařízení, aby případně mohla na základě výsledků zvýšit 

spokojenost pacientů. Výzkumy spokojenosti dětských pacientů zatím mezi ně nepatří, 

jelikož v mezinárodní sféře stále probíhá standardizace metod. Pro teoretický základ této 

práce byla provedena výzkumná sonda publikovaných článků o jednotlivých výzkumech 

a na základě ní vytvořeny teoretické základy.  

Dosažené výsledky mohou usnadnit orientaci při tvorbě dalších výzkumů 

spokojenosti dětí ve zdravotnických zařízeních. 

Výzkum dětské spokojenosti pacientů na dětských odděleních Fakultní nemocnice 

Brno ukázal, že ovlivňujícími proměnnými na spokojenost dětských pacientů jsou vysvětlení 

navrhovaná doporučení na vylepšení nemocnice a jestli je pacient ambulantní či interní.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract (in English): 

The aim of this diploma thesis was an integrated analysis of satisfaction for pediatric 

patients aged 14 – 19 years at the Faculty Hospital Brno, which created a basic pattern 

of variables for a further investigation of satisfaction of adolescent patients in hospitals 

and other healthcare facilities. Simultaneously, the work focused on recommendations 

of how to improve the satisfaction of patients in A & E (accident and emergency) and internal 

departments. 

In the Czech Republic there are several different studies that deal with the satisfaction 

element, which are ordered by medical facilities, so they can improve the satisfaction of their 

patients, based on the results. Satisfaction surveys of pediatric patients are not yet common, 

as the international standardisation is still in progress. Investigative study of the published 

articles on various research was undertaken for the theoretical basis of this study. 

The results gained from the study can be used as a base in further evaluations 

of pediatric patients satisfaction in health institutions. The thesis also recommends 

to the Faculty Hospital Brno how to increase pediatric patients satisfaction in the future.  

The research of satisfaction of patients in the pediatric department of the Faculty 

Hospital Brno showed that the dependent variables for the satisfaction of pediatric patients 

are the proposed improvements to hospital by patients and the type of patients.
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1 Úvod 

V několika posledních letech došlo k velkému posunu přístupu k dětským pacientům 

ve zdravotnických zařízeních. Jedním z podnětů bylo přijetí Charty práv hospitalizovaných 

dětí v holandském Leidenu v roce 1988, čímž byla zahájena nová éra pohledu na dítě jako 

pacienta.  

Fakultní nemocnice Brno (dále již pouze FN Brno) neustále usiluje o zvyšování kvality 

zdravotních služeb poskytovaných pacientům ve svých zdravotnických zařízeních. 

Pravidelně měří spokojenost pacientů v jednotlivých zařízeních a snaží se vyjít vstříc 

požadavkům pacientů. V roce 2011 se vedení nemocnice rozhodlo zjistit, jak jsou 

s nemocnicí spokojeni dětští pacienti a získat tak informace o případných zlepšeních, která 

by mohla být ve FN Brno aplikována.  

Proto se diplomová práce zaměřila na spokojenost pacientů ve věku 14 – 19 let, pro které 

vytváří model spokojeného pacienta a doporučení pro zvýšení spokojenosti s FN Brno. 

Vychází přitom z tvrzení, že spokojenost pacienta je tvořena a ovlivňována různými 

proměnnými, které následně ovlivňují celkové hodnocení spokojenosti pacientů 

s nemocnicí. Z hlediska nemocnice a spokojenosti s ní je přitom klíčovým poznatkem, 

že alespoň některé proměnné spokojenosti pacienta může nemocnice ovlivnit ať už přímo 

nebo nepřímo. Proto je také i pro vedení nemocnice důležité identifikovat proměnné, které 

ovlivňují spokojenost pacientů a v případě, kdy je bude možno pozitivně ovlivnit, zvýšit 

pomocí nich spokojenost pacientů s nemocnicí.  

Cílem práce je najít proměnné spokojenosti dětského pacienta, které mají vliv 

na hodnocení nemocnice. Dílčím cílem práce je dát tyto proměnné do souvislosti 

s hodnocením nemocnice tak, aby vedení nemocnice mohlo cíleným ovlivňováním těchto 

proměnných ovlivňovat spokojenost svých pacientů a zvýšit jejich spokojenost s FN Brno.  

Práce je rozdělena do tří částí – teoretické, metodologické a analytické. Teoretická 

část práce na základě odborných knih a článků definuje proměnné, které mohou mít 

na spokojenost pacientů vliv. Mezi ně patří: sociodemografické faktory (věk a pohlaví), 
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přístup personálu, strava, příjem pacientů (čekací doba příjmu a interiér nemocnice) 

a celkový pohled pacienta na spokojenost s nemocnicí.  

Metodologická část práce1 se pak věnuje uvedení výzkumu v praxi a získávání 

dat na území Fakultní nemocnice Brno, na jejichž dětských odděleních byl výzkum 

prováděn. Respondenti byli rozděleni do dvou kategorií – na ambulantní a interní dětské 

pacienty.  

Třetí, analytická část práce se zaměřuje na interpretaci sesbíraných dat na základě 

prvních dvou částí práce, kde se budu snažit dokázat, zda teoretické podklady reflektují 

skutečnou situaci na dětských odděleních. Konečnou kapitolou této části práce je shrnutí 

výsledků v diskuzi a doporučení bodů pro zvýšení spokojenosti pacientů, které je zároveň 

využito pro přesnější specifikaci proměnných spokojenosti pacientů ve věku 14 – 19 let.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

1 Ke zpracování byly využity programy SPSS a Microsoft Excel.  
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2 Teoretická část – Výzkumy spokojenosti pacientů 

Výzkumy spokojenosti pacientů jsou v současnosti velmi populárním tématem. Příkladem 

takové popularity je nárůst počtu marketingových výzkumů se zaměřením na zdravotnictví 

a hodnocení nemocnic, které se začaly v posledních desetiletích pravidelně provádět. Tento 

fakt dokazují různé průzkumy, jak u nás, tak ve světě. V České republice je každoročně 

prováděn výzkum hodnocení nemocnic Kvalita očima pacientů (Raiter 2013) a ve světové 

sféře například projekt od U.S. News2, který hodnotí na základě spokojenosti pacientů 

jednotlivé nemocnice ve Spojených státech amerických.  

Jedním z důvodů, proč jsou výzkumy spokojenosti pacientů populární na poli 

marketingových výzkumů, je ten, že jsou součástí kvality péče o pacienty. Tyto výzkumy 

jsou často vytvářeny na zakázku vládních institucí (příkladem může být Ministerstvo 

zdravotnictví ČR) a soukromých podnikatelských sektorů, které kladou důraz na zvyšování 

kvality péče o pacienty. Jejich cílem je sledovat spokojenost nemocných ve zdravotnických 

zařízeních a institucích, aby zdravotnická zařízení a instituce dosáhly, případně splňovaly 

kritéria kvality pro vyšší spokojenost pacientů (Bártlová, Hnilicová 2000, str. 5).  

Druhým klíčovým důvodem je samotný zájem spotřebitelů o kvalitu zdravotnických 

služeb, jelikož mají možnost výběru, od koho budou zdravotnické služby odebírat (Kapr, 

Koukola 1998, str. 11). Ti, mohou, kromě doporučení svých známých a vlastních zkušeností, 

využít například publikované hodnocení nemocnic a institucí, jež jsou například k získání 

na internetu (viz příklady uvedené výše) a jsou snadným zdrojem, jak získat informace 

o jednotlivých zařízeních, což jim může pomoci v rozhodovacím procesu při řešení jejich 

zdravotních problémů.  

Ačkoliv výše uvedené důvody dostávají výzkumy spokojenosti do popředí, jejich 

základní hypotézou bylo, že spokojenost pacientů má vliv na zdraví, tudíž možnost, 

že spokojenější pacient je i zdravější či rychleji uzdravující se pacient (Aharony, Strasser 

1993, str. 63), se stala spouštěcí myšlenkou tvorby výzkumů spokojenosti pacientů. Bohužel 

                                                 

2 http://health.usnews.com/ 
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tato důležitá informace se oproti ostatním dostala do pozadí a na první pohled se může zdát, 

že výzkumy spokojenosti se dělají převážně z komerčních důvodů (Leopold 2014), ačkoliv 

tomu tak opravdu není.  

Výzkumy spokojenosti pacientů zdravotnických zařízení se člení převážně do dvou 

kategorií. V první řadě, výzkumy zjišťování spokojenosti pacientů můžeme zařadit 

do disciplíny sociologie medicíny, kde nalezneme jejich úplný teoretický základ 

pod kategorií zlepšení kvality péče o pacienta (Bártlová, Hnilicová 2000, str. 7) a jsou 

vytvářeny především v akademické sféře. Druhá skupina spadá do marketingových 

výzkumů, díky nimž manažeři rozpoznávají a reagují na možné změny v zařízeních 

ke spokojenosti pacientů (Foret 2003, str. 13 - 16). Tyto skupiny se často liší v jejich cílech 

výzkumu. V akademické sféře se výzkumy spokojenosti obvykle snaží vytvořit ideální 

model pro získávání co nejpřesnějších výsledků se spokojeností pacientů. Na to poté často 

navazují výzkumy z marketingových sfér, které využívají modely na měření spokojenosti 

pacientů vytvořené v akademických sférách, aby získaly hodnocení zdravotnického zařízení 

nebo instituce pro zadavatele.  

Výzkum, uvedený v této práci, je vypracován v akademické sféře a snaží 

se o vytvoření modelu spokojeného pacienta ve věku 14 – 19 let. Z tohoto důvodu se také 

v dalších kapitolách budou rozebírat studie z akademických sfér a získávat z nich důležitá 

fakta, která by bylo vhodné prozkoumat. Zároveň z nich využijeme některé poznatky 

pro vytvoření hypotéz k výzkumu. 

2.1 Vývoj zkoumání spokojenosti pacientů 

Koncept spokojenosti dospělých pacientů se ukazuje jako důležitý pro počátky tvorby 

a vývoje konceptu spokojenosti dětských pacientů. Proto považuji pro celistvost práce 

za vhodné se seznámit i s vývojem konceptu spokojenosti pacientů celkově, který 

je vystavěn převážně na studiích dospělých pacientů.  

 Pokud bychom se chtěli vývojem konceptu spokojenosti pacientů zabývat 

podrobněji, tato práce by svojí délkou snad ani nestačila k celkovému představení všech 

zdrojů a informací. Z tohoto důvodu jsem se pro vytyčení pouze základních informací 
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rozhodla využít dvě studie od Briana Williamse3 (1994) a Lea Aharonyho a Stephena 

Strassera4 (1993), které se mimo jiné věnují hlavně vývoji konceptu spokojenosti pacientů 

na základě již vytvořené literatury a výzkumů.  

 Brian Williams ve své práci jmenuje mnoho výzkumníků, kteří se věnovali 

konceptu spokojenosti pacientů, ale za pravděpodobného průkopníka zkoumání 

spokojenosti pacientů ve zdravotnických zařízeních podle něj lze označit Gregory C. Pascoe 

(1983) s prací o spokojenosti pacientů s primární zdravotní péčí5. Jeho práce se věnuje 

analyzování definic a modelů spokojenosti spotřebitelů, na jejichž základě se snažil vytvořit 

model, který by byl přizpůsoben měření spokojenosti spotřebitelů zdravotnických služeb. 

Výsledkem jeho práce je model spokojenosti pacientů, z něhož získává informaci o tom, 

že poznatky o spokojenosti pacientů ovlivňují výsledky hodnocení míry kvality služeb 

a slouží jako prediktor chování týkajících se zdraví. 

Poté podle Williamse k zjištění Gregoryho C. Pascoa v tomtéž období přispěla Susie 

Linder-Peltz (1982), která se zabývala socio-psychologickými faktory spokojenosti 

pacientů, na jejichž základě definovala spokojenost pacientů jako „individuální pozitivní 

evaluaci rozdílných dimenzí zdravotní péče“
6 (Linder-Peltz 1983; str. 578). Svou práci 

založila na studiích zabývajících se pracovní spokojeností zaměstnanců ve zdravotnických 

zařízeních (Williams 1994, str. 511).  

                                                 

3 Patient Satisfaction: A valid concept? (Williams, 1994).  

4 Patient Satisfaction: What We Know About and What We Still Need to Explore (Aharony, 

Strasser 1993). 

5 V originálu: Patient satisfaction in primary health care: a literature review and analysis. (1989)  

6 „individual’s positive evaluations of distinct dimensions of the heath care“ – v orig.: Toward 

a theory of patient satisfaction. (1982a)  
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K těmto výzkumům také přispěli i další výzkumníci jako Woodside, Frey a Daly 

(1980)7, Pasuramanm, Zeithaml, Berry (1986)8 a Solomon (1985)9. Nutno zde říci, že téměř 

všichni výše jmenovaní výzkumníci se snažili zkoumat, jak pacient vnímá kvalitu služeb 

a na základě toho podporovat a specifikovat tvorbu konceptu spokojenosti pacientů.  

Jeden ze zajímavějších modelů spokojenosti pacientů, jež Aharony se Strasserem 

zmínili ve druhé studii z podobného období, navrhl John Swan (1985) a obsáhnul do něj čtyři 

základní konstrukty: (1) vnímání výkonu (2) porovnání výsledku léčby s očekáváním 

pacienta (3) souhrnnou spokojenost se zařízením a (4) záměr pacienta se do nemocnice 

někdy znovu vrátit, pokud bude nutné zdravotnické zařízení využít. Na základě vytvořeného 

modelu se mu povedlo zjistit, že to, jak jsou pacienti spokojeni s konečným výkonem 

nemocnice, ovlivňuje jejich souhrnnou spokojenost, a že na další návštěvu nemocnice 

má vliv i fakt, jak byl proveden operační zákrok. Na základě toho můžeme říci, že každá 

individuální návštěva zdravotnického zařízení může mít význam pro hodnocení pacientovy 

spokojenosti. Unikátním zjištěním v této studii bylo, že pacient v rámci hodnocení 

spokojenosti zapojuje i hodnocení toho, jak se s ním zachází, jak probíhá jeho léčba, 

což se stalo pro další studie velmi důležitým poznatkem (Aharony, Strasser 1993, str. 64).  

V rozvíjení konceptů, které nechávají pacienty hodnotit kvalitu služeb, pokračovali 

i Brown a Swartz (1989)10. Tentokrát k tomu přidali i hodnocení kvality služeb 

poskytovatele, kdy položili stejné otázky poskytovateli i spotřebiteli zdravotních služeb. 

Jejich studie poukázala na to, že poskytovatelé a spotřebitelé hodnotí kvalitu zdravotních 

služeb rozdílně. Poskytovatelé hodnotí zdravotnické služby pozitivněji než spotřebitelé 

(Aharony, Strasser 1993, str. 65).  

                                                 

7 V orig.: Linking Service, Quality, Customer Satisfaction, and Behavioral Intention. (1980) 

8 V orig.:SERVQUAL: A Multiple Scale for Measuring Customers´Perceptions of Service Quality. 

(1986) 

9 V orig.: A Role Theory Perspective on Dyadic Interactions: The Service Encounter. (1985) 

10 A Gap Analysism of proffesional Service Quality, (1989) 
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Jak je vidět, tak studie ve svých závěrech, postupech a proměnných nejsou 

sjednocené, což nás nutí se zamyslet nad tím, jak tedy nakonec koncept spokojenosti 

pacientů vypadá. Stejnou otázku si také položili pánové Ware, Davies-Avery a Stewart 

(1978)11 a rozhodli se na základě ní, že využijí už publikovanou literaturu k sjednocení 

konceptu pomocí obsahové analýzy. Jejich závěry o konceptu spokojenosti pacientů byly 

následující:  

Tím prvním bylo, že existuje rozsáhlý počet proměnných, které můžou podle 

výzkumníků mít vliv na spokojenost pacientů. Uvažovali o tom, jak by dosáhli rozdělení 

těchto proměnných do kategorií, a usoudili, že obecné rozdělení neudělají, jelikož vždy 

záleží na tom, co, koho a kde mají badatelé v plánu měřit. Tento závěr své práce, 

kdy se snažili klasifikovat všechny zkoumané proměnné spokojenosti pacientů do kategorií, 

stanovili, když zjistili, že se jim s každou studií objevují nové i už objevené proměnné, 

ale jinak pojaté. Mezi nejčastěji zkoumané proměnné obecně patřily: chování personálu, 

kvalita používané techniky (zda jsou nástroje na léčení zastaralé, nové a moderní), přístup 

ke službám a jejich pohodlné využívání, finance, výsledky léčby, plynulost, jak na pacienty 

působí prostředí a dostupnost služeb.  

Sice nám Ware, Davies-Avery a Stewart (1978) nebyli schopni přesně popsat, 

jak vypadá koncept spokojenosti pacientů, ale pokusili se dát dohromady, jak takový koncept 

pro další výzkumy správně utvářet a čemu se při jeho tvorbě vyvarovat: 

Zaprvé, musíme počítat s tím, že konstrukt spokojenosti pacienta nelze vždy přesně 

definovat. Při tvorbě výzkumu je důležité, aby bylo bráno v potaz, jaký přístup 

má ke zkoumané problematice zkoumaná populace. Zadruhé, teoretický základ práce by měl 

pokrývat všechny charakteristiky spojené s populací – například interní pacienti, jsou často 

do zdravotnického zařízení doprovázeni někým, kdo by je mohl ovlivnit při využívání 

zdravotní péče a podobně. Zatřetí, musí se vzít v úvahu, že není přesně definovaná role 

pacienta v konceptu spokojenosti pacientů – např.: Jak moc ji sami ovlivňují pacienti? 

Co všechno ovlivňuje pacienty? Začtvrté, většina vytvořených modelů je minimálně 

                                                 

11 The Measurement and Meaningof patient Satisfaction: A Rewiev of The Recent Literature. (1978)  
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opakovaně využívána, proto je také důležité poukázat na to, že existuje vícero modelů 

spokojenosti pacientů (Aharony, Strasser 1993, str. 65 - 66).  

Snažili jsme se zde komplexně popsat situaci koncepce spokojenosti pacientů 

a zjistili jsme, že jednotný koncept spokojenosti pacienta neexistuje a že se koncept 

spokojenosti pacientů musí přizpůsobovat tomu, co přesně zkoumáme. Tato kapitola nás 

zároveň informovala o tom, co všechno bychom měli vzít v úvahu při našem výzkumu, 

a proto ještě doplníme některé specifičtější informace, které bude třeba pro vytvoření 

konceptu spokojenosti dětských pacientů zmínit. 

2.2 Dětští pacienti ve věku 14 – 19 let 

Už název diplomové práce napovídá, že se bude věnovat dětským pacientům ve věku 

14 – 19 let. Proto se podíváme na to, jaká populace se pod tímto souslovím skrývá, jaké jsou 

její základní charakteristiky a pod jakými pojmy budeme uvádět informace k ní získané.  

 Zaměříme-li se pro začátek pouze na pojem „dětští“ (překlenuté jazykově 

na vývojové období „dětství“), zjistíme, že dle odborných sociologických slovníků 

se nás téměř tento pojem netýká, ale jelikož hranice dětství je pohyblivou záležitostí, 

jak biologicky, tak sociálně, děti ve věku okolo 14. a 15. věku se mohou do období dětství 

stále zařazovat (Petrusek 1996, str. 197). Celkové zařazení této populace jako „dětští 

pacienti“ je zároveň důležité na základě dětské nemocnice FN Brno, která poskytuje 

zdravotnické služby pacientům, kteří jsou mladší 19 let12.  

 Naopak pro námi zkoumanou populaci se nejvíce k charakteristice hodí 

období adolescence – tedy jinak řečeno období „dospívajících“. Toto období života 

je obvykle vymezováno mezi 14. a 18. až 22. rokem věku. Ze sociologického hlediska 

jde o období, kdy se dospívající učí hrát roli dospělého člověka, zapojit se do společenského 

                                                 

12 Jakmile pacienti dovrší věku 19 let, jsou požádáni, aby zdravotnické služby vyhledávali 

na odděleních pro dospělé pacienty. Z tohoto důvodu jsme pokryli zkoumanou populaci i pacienty tohoto věku, 

protože je možné, že bychom v nemocnici mohli potkat 19 - letého pacienta, který přechází na oddělení 

dospělých, ale zároveň nám může poskytnout informace o námi zkoumané části nemocnice.  
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života a institucí společnosti. Je to jakási „vložka“ mezi dětstvím a dospělostí. Jde o to, aby 

byl jedinec schopen sám rozeznat svou sociální pozici a vědět, co po něm společnost chce. 

Jedná se o období ambivalentní, protože mladý člověk se současně zaučuje do života 

ve společnosti a zároveň se vůči ní často kriticky vymezuje. 

Z pedagogického a andragogického hlediska je adolescence významné období 

vzhledem k tomu, že většina mladých lidí na jeho počátku ukončuje povinnou školní 

docházku a volí si další vzdělávací dráhu. S tím jsou spojeny problémy týkající se volby 

oboru studia, volby povolání aj. (Průcha 2012, str. 17). 

Pokud se zaměříme více na dané informace, vidíme, že z nich vyplývá, 

že poskytování zdravotních služeb pacientům ve věku 14 – 19 let může být v některých 

aspektech jiné, než poskytování zdravotních služeb dospělým pacientů. Upozornili jsme 

zde na to, že tato věková skupina se může od dospělých pacientů lišit biologicky, psychicky 

i sociálně, ale doposud zde nebyla zmíněna stránka právní, která také zasahuje 

do poskytování zdravotnických služeb dětem. Zde je důležité upozornit na fakt, že pacienti 

nejsou plnoletí občané ČR a s tím jsou také spojena při poskytování zdravotních služeb další 

důležitá fakta, která vychází například z Občanského zákoníku (2012, str. 34 – 35).  

Za základní shrnutí odlišností dětských pacientů od dospělých pacientů můžeme 

považovat Chartu práv dětí v nemocnici, která nám celkově popisuje dětské pacienty a jejich 

práva, co jim musí nemocnice poskytnout a jak se k nim má chovat 

(Zacharová 2010, str. 334). Pro nás jsou z této Charty důležité tyto faktory, které, 

jak se později ukáže na uvedených příkladech výzkumů spokojenosti dětských pacientů, 

mají či by mohly mít vliv na zkoumání spokojenosti dětských pacientů ve zdravotnických 

zařízeních a institucích:  

(a) Právo na neustálý kontakt se svými rodiči a sourozenci v nemocnici. 

(b) Děti a/nebo jejich rodiče mají právo na informace. 

(c) Děti a/nebo jejich rodiče mají právo se poučeně podílet na veškerém rozhodování 

ohledně zdravotní péče, kterou jim zdravotnické zařízení nebo instituce 

poskytuje.  
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(d) Prostředí zdravotnického zařízení či instituce by mělo odpovídat vývojovým 

potřebám dětských pacientů.  

(e) Dětští pacienti by měli mít příležitost ke hře, odpočinku a vzdělávání 

(Zacharová 2010, str. 334). 

Jak vidíme, tak jedním z nejdůležitějších a zároveň nejfrekventovanějším faktorem 

na poskytování zdravotních služeb dětským pacientům jsou pravděpodobně samotní rodiče. 

Z tohoto důvodu nás také nemůže překvapovat fakt, že při vyhledávání teoretických základů 

pro tento výzkum narážíme na spoustu studií, které se věnují spokojenosti dětských pacientů 

na základě hodnocení jejich doprovodu (Bitzer a kol. 2012, Taddio a kol. 2013, Freilich 

a kol. 2010, Hamer a kol. 1999, apod.).  

 V této kapitole byla popsána zkoumaná populace diplomové práce a získané 

informace, odborné pojmy a fakta se využijí pro vytváření základů výzkumu. Zároveň 

využijeme získané znalosti v pojmosloví a definici populace – dospívající, adolescent, 

dětský pacient.  

V další kapitole se podíváme na jednotlivé poznatky o vývoji výzkumů spokojenosti 

dětských pacientů.  

2.3 Postupný vývoj výzkumů spokojenosti dětských pacientů 

V kapitole o dětských pacientech ve věku 14 – 19 let bylo poukázáno na některé 

charakteristiky zkoumané populace ve výzkumu. Bylo zjištěno, v čem se tato populace liší 

od populace dospělých pacientů, a proto je zaměřeno na vývoj výzkumů spokojenosti 

dětských pacientů.  

Ve snaze dokázat, že výzkumy spokojenosti dětských pacientů je důležité dělat 

s dětmi jako respondenty, zde bude připomenuto, že některé koncepty a výzkumy 

spokojenosti dětských pacientů vznikaly na základě konceptu spokojenosti dospělých 

pacientů. Bylo to z toho důvodu, aby se urychlil vývoj ve zkoumání spokojenosti dětských 

pacientů a využívalo se ihned zpočátku standardizovanějších dotazníků, které se případně 

daly v některých případech porovnávat s daty dospělých pacientů (Bitzer 

a kolek. 2012, str. 2). A jak se na základě těchto kroků očekávalo, výskyt výzkumů 
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spokojenosti dětských pacientů byl v posledním desetiletí větší, než kdykoliv předtím. Nutno 

podotknout, že podobné využívání konceptů pro výzkumy spokojenosti pacientů se týkají 

i zkoumání spokojenosti dětských pacientů z pohledu jejich doprovodu.  

Výzkumy spokojenosti dětských pacientů z perspektivy jejich doprovodu jsou 

většinou prvními výzkumy, které se v dětských nemocnicích dělají. Příkladem nám může 

být FN Brno nebo třeba UCSF Benioff Children's Hospital13 v San Francisku, která měří 

spokojenost v nemocnici pomocí názorů doprovodů již 20 let, či Hasbro Children's Hospital 

v Providence14 ve Spojených státech amerických. Na první pohled se může zdát, 

že zkoumání spokojenosti dětských pacientů z perspektivy jejich doprovodu je dostačující 

a není nutné, aby se zjišťovala spokojenost dětských pacientů, ale časem se zjistilo, 

že hodnocení dětských pacientů se často od hodnocení jejich doprovodu liší (Biering 2010, 

str. 70; Jensen a kol. 2010, str. 259; Benkert a kol. 2007; Mah a kol. 2006). A proto se tímto 

tématem začíná v současnosti zabývat více výzkumníků.  

Studií, které se věnují spokojenosti dospívajících pacientů, tudíž námi zkoumané 

populaci, je zatím velmi málo. Naopak studií, které se věnují dospívajícím pacientům a léčbě 

nemocí je poměrně mnoho. A právě také v těchto studiích lze najít související informace 

k spokojenosti pacientů, díky kterým vytvoříme teoretický základ pro tento výzkum 

(Turchik a kolek. 2010, str. 283).  

Věnovat se studiu spokojenosti adolescentních pacientů je důležité, jelikož rozvoj této 

populace, která je ovlivněna postupným dozráváním k dospělosti, prožívá různé vývojové 

etapy, jak fyziologické, tak psychologické povahy – například snaha získání samostatnosti 

či neuznávání vyšší autority.  

                                                 

13http://www.ucsfbenioffchildrens.org; 

http://www.ucsfbenioffchildrens.org/about/patient_satisfaction/  

14http://www.hasbrochildrenshospital.org/about/contact-hasbro-childrens-hospital.html; 

http://www.hasbrochildrenshospital.org/about/quality-care/patient-satisfaction-at-hasbro-childrens-hospital/  

http://www.ucsfbenioffchildrens.org/
http://www.ucsfbenioffchildrens.org/about/patient_satisfaction/
http://www.hasbrochildrenshospital.org/about/quality-care/patient-satisfaction-at-hasbro-childrens-hospital/
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Porozumění proměnným majícím vliv na spokojenost adolescentních pacientů, nemusí 

napomoci pouze ke zvýšení jejich spokojenosti, ale také k získání užitečných informací 

použitelných pro zpříjemnění jejich léčby (například uzpůsobením zdravotního pokoje 

adolescentním pacientům, zvýšením kvality stravy apod.).  

Abychom stanovili vhodné základy pro výzkum k diplomové práci, bude další část 

věnována studiím, které byly prováděny v souvislosti s dětskými pacienty.  

2.4 Proměnné spokojenosti dětských pacientů  

V případě této práce je poněkud komplikovanější získávat informace, které by se celkově 

věnovaly námi zkoumané populaci, jelikož v dětské části nemocnic FN Brno se setkáváme 

s pacienty z různých oddělení. Většina získaných studií, které se věnují spokojenosti 

dospívajících pacientů, jsou studie z odlišných lékařských odvětví – psychiatrické oddělení, 

urologie, chirurgie apod., proto bude vytvořen jednotný koncept, který bude použit 

na výzkum v této práci. 

Na základě studia dokumentů bylo zjištěno, že většina výzkumů zařazuje proměnné 

spokojenosti dětských pacientů do čtyř hlavních kategorií (Biering 2010, Benkert a kol. 

2007, Mah a kol. 2006, White a kol. 2008, Sovd a kol. 2006, Tylee a kol. 2007): 

 Prostředí zdravotnického zařízení a organizace služeb 

 Vztah mezi pacienty a zaměstnanci zdravotnického zařízení 

 Léčba 

 Doprovod 

Proto budeme proměnné v další části práce dělit do těchto hlavních čtyř kategorií 

a postupně v nich rozebereme zjištěná fakta k jednotlivým kategoriím, díky nimž získáme 

další podklady pro výzkum. 

2.4.1 Prostředí zdravotnického zařízení a organizace služeb 

Nejen první dojem ze zdravotnického zařízení může mít velký vliv na hodnocení 

spokojenosti pacientů, ale dále také i mnoho dalších proměnných. Jelikož takových 

proměnných můžeme najít mnoho, bude nejjednodušší pro jejich specifikování rozřazení 
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do tří základních kategorií. V jednotlivých kapitolách poté podrobněji rozebereme zařazené 

proměnné. Proměnné budeme zařazovat do těchto kategorií: 

1. Prostředí zdravotnického zařízení 

2. Organizace služeb  

3. Strava  

Tyto kategorie nyní budou jednotlivě podrobněji rozebrány. 

Prostředí zdravotnického zařízení 

Na náš život, ačkoliv si tento fakt příliš neuvědomujeme, má velký vliv prostředí, ve kterém 

žijeme a denně v něm trávíme čas. Proto není překvapující, že i v tomto případě 

má pravděpodobně na spokojenost pacientů vliv prostředí zdravotnického zařízení. Existuje 

ale mnoho faktorů, které nemůže zdravotnické zařízení ovlivnit – například místo, 

kde se nachází, nebo vnější vzhled budovy (většinou finanční problém). Oproti tomu vnitřní 

vzhled zařízení často být ovlivněn může, jelikož bývá méně finančně náročný na úpravy 

(Příkladem můžou být jednoduché opravy jako třeba nákup nových baterek do ovladačů 

od televize). Z tohoto důvodu se většina studií zajímá o to, jestli může mít vliv 

na spokojenost pacientů vnitřní prostředí zdravotnického zařízení a stejně 

tak i o to, co by mohlo být změněno, aby byli pacienti spokojenější.  

Studie se v souvislostech s prostředím zdravotnického zařízení nejčastěji 

respondentů dotazují na to, jak jsou spokojeni s čistotou prostředí. Ukazuje se, že ve většině 

studií se tato proměnná řadí mezi ty, které mají velký vliv na spokojenost pacientů. 

Příkladem nám může být třeba studie zabývající se kvalitou a spokojeností adolescentů s péčí 

od Mah a kolektiv z roku 2006 (str. 524), kde se v jejich studii ukázalo, že jednou 

z nejvlivnějších proměnných na spokojenost adolescentních pacientů je čistota toalet. 

Podobně také můžeme nahlížet i na další aspekty prostředí zdravotnického zařízení jako 

je třeba čistota pokojů ve zdravotnických zařízeních (Bártlová 2003, str. 19 - 21). 

Jak se postupně ukazuje, čistota zdravotnického zařízení je důležitou proměnnou, 

která má vliv na spokojenost pacientů, ale není zdaleka jedinou proměnnou. Další často 

probíranou proměnnou spojenou se spokojeností pacientů a prostředím zdravotnického 
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zařízení je samotné vlastní prostředí nemocnice. To ve svém článku o transformaci 

nemocničního prostředí například shrnul Petr Škrla (2008), který na základě literatury dal 

dohromady základní předpoklady optimálního fyzického a psychicko-duchovního 

léčebného prostředí. Mezi ně patřilo: 

1. Fyzická dimenze prostředí – zahrnoval zde první dojem při vstupu 

do zdravotnického zařízení.  

2. Navigační systém ve zdravotnickém zařízení, který pomáhá pacientovi 

bez problémů se orientovat po zdravotnickém zařízení. 

3. Prostředí, kde se pacient necítí opuštěný a vnímá atmosféru přítomnosti ostatních 

lidí.  

4. Prostředí, kde pacient cítí pocit kontroly díky pomoci s jeho problémem.  

5. Kontrolování hluku a pachu.  

6. Harmonie barev, která je vytvářena jemnými pastelovými barvami, 

což u pacientů podporuje pocit pohody a dobré nálady.  

7. Vhodné aktivity a rozptýlení, které mohou pacientovi zkrátit dobu čekání 

na příjem či dobu hospitalizace ve zdravotnickém zařízení. 

8. V každé zařízení by mělo být informační centrum či kiosek, kde pacienti najdou 

informace o nemocnici, získají případnou pomoc či radu a mohou zde získat 

různou literaturu například o zdravém životním stylu.  

9. Psychicko-duchovní dimenze léčebného prostředí, která je dělena na vnitřní 

a vnější. Vnější dimenze se týká vlivu vztahů zaměstnanců na pracovišti. 

Příkladem může být, když má zdravotní sestra z lékaře takový respekt, že je z něj 

ve stresu – stres poté může přenášet i na pacienta. Mezitím co vnitřní dimenze 

je založena na tom, jak pacient vnímá to, jak na něj nahlíží personál, jak se s ním 

jedná či cokoliv, co jej může psychicky stresovat.  

Tyto předpoklady souvisí i s podobnými zkušenostmi, které se snažily výzkumy 

aplikovat i na interiéry zdravotnického zařízení jako jsou čekárny, chodby a místa, 

ve kterých pacienti ve zdravotnickém zařízení pobývají. Ve studiích se totiž došlo 

k závěrům, že tyto předpoklady mají vliv na spokojenost pacientů, a proto jsou některé 

proměnné v tomto výzkumu také zařazeny. Ačkoliv se neprojevily jako jedny z hlavních 
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proměnných na spokojenost pacientů, vliv na spokojenost pravděpodobně mají (Mah 

a kolektiv 2006, Sovd a kol. 2006, White a kol. 2008, Benkert a kol. 2007).  

Všechny tyto proměnné je možné zařazovat do kategorie, která se věnuje prostředí 

zdravotnického zařízení. Nutné je ale také brát v úvahu to, že zde zdaleka nebyly zmíněny 

úplně všechny proměnné, jelikož závisí na prostorech, kde je zkoumání prováděno a tomu 

se také přizpůsobuje výskyt různých proměnných. Každá proměnná se může na spokojenosti 

pacienta projevovat úplně jinak a měla by být zvlášť zkoumána. Možné i je, že ke všeobecné 

spokojenosti pacientů bude naopak pouze stačit, když bude pacientům ve zdravotnickém 

prostředí příjemně a bude zde čisté prostředí.  

Organizace služeb  

Správná kooperace jednotlivých služeb ve zdravotnickém zařízení může pacientům 

zachránit život nebo předejít zhoršení průběhu jejich nemoci. Příkladem nesprávné 

organizace služeb mohou být například dlouhé objednací termíny k zákroku, které 

pacientovi mohou na určitou dobu znepříjemnit či ztížit život, ačkoliv by se daného 

problému mohl zbavit již mnohem dříve. V případně ambulantních pacientů se nejčastěji 

setkáváme s problémem dlouhé čekací doby v čekárně. Pro pacienty není dobré, 

aby absolvovali dlouhé čekání, jelikož „čekání zatěžuje a vyčerpává nervový systém“ 

(Matějek 2001, str. 210). Pacienti, kteří jsou vystaveni dlouhému čekání, bývají více 

nervózní, netrpěliví a mnohdy i podráždění. Proto pokud je možno, je vhodné předejít 

jakémukoliv dlouhému čekání. Tento fakt byl například ověřen na univerzitě v Oregonu 

(Magaret a kolek. 2002), kde bylo zjištěno, že adolescentům záleží na tom, jak dlouho čekají 

na příjem. Čím byla čekací doba kratší, tím více byli pacienti spokojeni se službami.  

Rychlost příjmu pacientů by měla být důležitá nejen pro dětské pacienty, 

ale i pro jejich rodiče, doprovod či vlastní zaměstnance zdravotnického zařízení. Ať už jsou 

v nemocnici pouze na pár hodin či několik dní, je možné, že je bude muset doprovod 

na návštěvu zdravotnického zařízení připravit. Je totiž obecně známo, že čím méně času 

je na přípravu k příjmu, tím důležitější je první dojem dítěte z nového prostředí. Proto se musí 

zdravotnický personál k dítěti chovat vhodným způsobem, vlídně a s takovým porozuměním, 

aby i rodiče nabyli k nemocnici dostatečnou důvěru, jelikož jejich názor může pak velmi 
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ovlivňovat postoj dětí. Dále je důležité, aby zdravotníci získali o dítěti důkladné informace, 

aby byli připraveni na jeho individuální charakter. Získání těchto informací také velmi 

ovlivňují možnosti komunikace dětských pacientů, která je často spojována s jejich věkem, 

jejich sociální vyzrálostí, temperamentem a výchovném vedení (Janáčková, Weiss 2008).  

Mezi další proměnné spadající pod organizaci služeb mohou také patřit: otevírací 

hodiny, návaznost poskytovaných služeb, pohodlí, čistota a flexibilita služeb (Mah 

a kolektiv 2006, Biering 2010, Sovd a kol. 2006).  

Strava 

Jedním z dalších vlivů na spokojenost pacientů může být strava v nemocnici. Strava 

je ústřední složkou, která má taktéž velký vliv na vlastní zdraví pacienta. Z tohoto důvodu 

je důležité, aby strava v nemocnici byla složená z vhodných produktů k podpoře organismu 

(Ministerstvo zdravotnictví ČR 2012). 

S tím také může být propojena i délka pobytu v nemocnici, kdy správná výživa dětí 

v nemocnicích může vést k rychlejšímu zotavování pacientů. Ačkoliv pokrýt celkovou 

spokojenost pacientů se stravou není jednoduchý úkol, zdravotnická zařízení by se měla 

snažit o poskytování kvalitní stravy. V současné době je poskytovaná strava v nemocnicích 

značně problémová. Dokazuje to i fakt, kdy studie poukazují na to, že více než 50 % dětí 

v nemocnici ztratí váhu. V úvahu je ale také nutné vzít, že na váhu a možnosti stravování 

pacienta může mít vliv i stav onemocnění, nechuť k jídlu či únava, což často snižuje dětský 

kalorický příjem pacienta (White a kol. 2008, str. 194 – 195). Proto bychom při měření 

spokojenosti pacientů měli všechny tyto proměnné využít. Toto zkoumání by však 

již přesahovalo rámec práce, proto nám bude stačit pouze základní sdělení, jestli má v tomto 

případě vliv spokojenost se stravováním na celkové hodnocení nemocnice.  

Vztah mezi pacienty a zaměstnanci zdravotnického zařízení  

Vztah mezi pacienty a zaměstnanci zdravotnického zařízení se tvoří v průběhu návštěvy 

zdravotnického zařízení a případně i při dalších návštěvách. Mezi nejčastější faktory, které 

se v této kategorii projevují na spokojenosti pacientů, jsou komunikace, chování 
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zaměstnanců, průběh vyšetření a důvěra (Sovd a kol. 2006, Mah a kol. 2006, Benkert 

a kol. 2007).  

Hlavními stavebními kameny vztahu mezi pacienty a zaměstnanci bývá chování 

zaměstnanců k pacientům a správná komunikace zaměstnanců s pacienty. Tyto dvě 

proměnné často spolu souvisí, a proto bývají i dohromady zkoumány. Obě se zároveň jeví 

jako proměnné, které mají vliv na spokojenost pacientů (Jensen a Kofoed 2010, str. 263). 

Zajímavostí v tomto případě může ale být, že kromě správné komunikace a chování 

zaměstnanců může mít vliv na spokojenost dětského pacienta i zvyk na zaměstnance. 

Uvedeme si příklad. Představme si, že každý půl rok chodíme s dítětem na preventivní 

prohlídku k doktorovi a dítě si pamatuje zdravotní sestřičku, na kterou se těší, protože si vždy 

najde chvíli času na to, aby si s vaším dítětem hrála. Jenže tentokrát má bohužel zdravotní 

sestra za sebe záskok a dítě, ačkoliv si s ním pokusí sestra hrát, začne brečet. 

A zde se projevuje jakási proměnná, kterou pracovně nazýváme jako zvyk na zaměstnance.  

Náš příklad byl možná poněkud obraznější, ale i v případě adolescentních pacientů, 

kdy je důvěra také velmi důležitá při návštěvě lékaře, může mít na pacienta proměnná zvyk 

na zaměstnance vliv. Dokazuje to i studie od Jensena a Kofoeda15 (2010), která na základě 

odpovědí dětí v dotazníku přizpůsobovala zdravotní péči. Ve studii totiž dosáhli zjištění, 

že pro děti a adolescenty je velmi důležité, aby potkávali neustále tu samou zdravotní sestru 

a téhož lékaře.  

Ačkoliv zvyk na zaměstnance může být důležitou proměnnou, mezi hlavní proměnné 

stále patří komunikace personálu s pacientem, která je velmi důležitým aspektem zdravotní 

péče, jež může ovlivňovat spokojenost dětských pacientů. Prioritní proměnnou je v této 

oblasti zejména srozumitelnost podávaných informací pacientovi (Benkert 

a kol. 2007, str. 104). Tato proměnná ale zdaleka není jedinou. Ukázalo se totiž, že velmi 

podstatnou částí této proměnné je dovednost komunikace. Dokonce podle pacientů může být 

tato schopnost velmi dobré komunikace důležitější, než dovednosti pečujících osob 

                                                 

15 V orig.:Assessment of health care by children and adolescents depends on when they respond to the 

questionnaire. 
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(Biering 2010, str. 64). Na základě tohoto závěru by nás mohlo zajímat, dle čeho adolescenti 

komunikaci se zdravotnickým personálem hodnotí a čemu je nutné se v případné komunikaci 

s nimi vyvarovat, aby personál zvýšil spokojenost pacientů. Adolescenti mohou komunikaci 

hodnotit podle těchto čtyř kategorií: 

1. Přijetí a porozumění 

2.  Empatii a přátelskost  

3. Naslouchání a vnímaní  

4. Nekritický přístup 

Tyto kategorie zmiňuje ve svém výzkumu literatury na základě různých studií 

Biering (2010, str. 65). Dokonce poukazuje i na to, že by mohly fungovat na pacientech 

různých věkových kategorií.   

S dobrou komunikací zároveň souvisí i vytvoření důvěry pacienta ke zdravotnickému 

personálu. Pokud pacient věří ošetřujícím lékařům, je jednodušší jej léčit a léčba dosahuje 

pozitivnějších výsledků. Ale to, aby lékař získal pacientovu důvěru, nezáleží pouze na tom, 

zda s ním zdravotnický personál komunikuje či jak se k němu chová, ale často také na tom, 

jaký spolu mají vztah. Vztah, jak bylo řečeno na začátku kapitoly, je tvořen v průběhu první 

návštěvy a následujících návštěv. U interních pacientů se dále jedná například 

o dlouhodobější pobyty ve zdravotnickém zařízení, které většinou výzkumníky více 

zajímají. Výsledky výzkumů ukazují, že dětským pacientům velmi záleží na tom, 

jak se k nim chovají například zdravotní sestry a jaký si s nimi utvoří vztah. Velkou roli 

zde má pro ně také to, jak zdravotní sestry vnímají jejich nemoc a jak jsou schopné plnit 

jejich přání a požadavky (Biering 2010, str. 67).  

Zároveň je ze studií patrné, že pacienti jsou spokojenější, pokud se k jejich potřebám 

lékaři chovají starostlivěji a citlivěji. Podobná zjištění byla získána i ve studiích 

o zdravotnických sestrách. Studie také poukazují na to, že pacienti jsou spokojenější, pokud 

mají lékaři podobné sociodemografické charakteristiky, tudíž mohou při setkání sdílet 

některé společné informace (Aharony, Strassner 1993, str. 58 – 63). 

Zvláštní důraz na komunikaci personálu s dětskými pacienty bychom měli klást 

v případě, kdy může být poněkud náročnější s pacienty komunikovat. Pro personál 
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nemocnice, ale i pro rodiče dětských pacientů je důležité, aby s nimi jejich dítě správně 

komunikovalo. Když dospělý komunikuje s mladistvým (v našem případě tyto informace 

vztahujeme k pacientům ve věku 14 – 19 let), tak se předpokládá, že dotyčný je dostatečně 

mentálně vyzrálý, aby s ním bylo možné hovořit jako s dospělým. Zde je vhodné 

si připomenout, že dle zákona jsou mladiství pacienti stále děti a že se jako děti někdy méně 

a někdy více chovají. Z těchto důvodů se všeobecně doporučuje, aby si dospělý vzpomněl 

na sebe ve stejném věku a pokusil se své vystupování případně přizpůsobit. V komunikaci 

s dítětem by neměli dospělí být ukvapení a rychlí a v každém případě by dítě měli nechat 

domluvit. Důvěra, respekt a pěstování vzájemných vztahů jsou základem ke správné 

komunikaci s dětským pacientem (Plevová, Slowik 2010). 

Všechny tyto poznatky pouze dokazují jeden velmi důležitý fakt, že spokojenost 

pacientů s personálem, tedy vztahy mezi pacienty a zaměstnanci zdravotnického zařízení, 

není vůbec jednoduché zkoumat, jelikož se s touto proměnnou prolíná spousta dalších 

proměnných. 

Vztah zdravotnického personálu s pacienty je často zkoumanou proměnnou 

při zkoumání spokojenosti pacientů se zdravotnickými službami. Výsledky hodnocení 

v těchto zkoumáních bývají velmi pozitivní a zároveň jsou také proměnnou, která 

v celkovém hodnocení spokojenost pacientů ve zdravotnickém zařízení zvyšuje konečnou 

hodnotu (Biering 2010, str. 68). Tím se také potvrzuje to, že vztah mezi pacienty 

a zdravotnickým personálem bývá proměnnou, jež má vliv na celkové hodnocení nemocnice.  

2.4.2 Léčba 

Třetí kategorií, která se využívá ve výzkumech spokojenosti pacientů, je samotná léčba. 

S tím souvisí i to, proč se dělá mnoho výzkumů na poli různých oddělení a s pacienty 

s různými onemocněními. Každá nemoc má svá specifika a léčí se jinak, proto spokojenost 

s léčbou může být v každém měřítku úplně jiná. Z nastudované literatury může být řečeno, 

že proces léčby by mohl být dělen do několika bodů (Biering 2010, Benkert a kol. 2007, 

Benkert a kol. 2007, Sovd a kol. 2006, Tylee a kol. 2007, Walters 1993, Mah a kol. 2006):  

 Sdílení informací a podílení se na léčbě 
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 Proces léčby 

 Výsledky léčby  

V další části budou představy jednotlivě uvedené body léčby.  

Sdílení informací a podílení se na léčbě 

I v tomto případě se ukazuje, že chování a komunikace personálu bude mít vliv 

na spokojenost dětských pacientů. Sdílení informací velmi souvisí se správnou komunikací 

personálu s pacienty. Dobře vysvětlená diagnóza a jednoduše podaná léčba může ulehčit 

při léčbě od spousty problémů.  

Všechny tyto vyjmenované proměnné se ale mohou nejvíce projevit na šikovnosti 

personálu, pokud se pacienti například rozhodnou podílet na rozhodovacím procesu léčby. 

Ve studiích se ukazuje, že pacientům záleží na tom, zda se oni sami podílejí na rozhodovacím 

procesu léčby – například jak jejich léčba bude probíhat či kdo je bude léčit (Biering 2010, 

str. 68; Benkert a kol. 2007, str. 104). Adolescenti také preferují, aby se více probírala jejich 

léčba s nimi než s jejich rodiči (Benkert a kol. 2007, str. 104). Jak bylo ukázáno v kapitole 

o komunikaci personálu s pacienty, je správná komunikace velmi důležitá a tato proměnná 

je očividně propojená i s léčbou samotnou.  

Vlastní léčba pacienta je velmi sofistikovanou záležitostí a rozhodování v procesu léčby 

bývá velmi komplexní, ale se zapojením adolescentního pacienta do léčby a rozhodovacího 

procesu se stává ještě o něco složitější. Řešením toho, jak správně zapojit pacienta 

do rozhodovacího procesu, se zabývala například Mary Ann McCabe (1995). Na základě 

již vytvořených výzkumů, literatury a zákonů vytvořila tři požadavky v informování 

a rozhodovacím procesu léčby, které se týkají dětí i adolescentů: (1) Pacient musí 

být informován o všech možných problémech a benefitech či alternativních léčbách, (2) 

rozhodnutí musí být dobrovolné bez donucování a (3) pacient musí být dostatečně způsobilý 

(McCabe 1995, str. 506). 

Problémem u tohoto modelu ale je, jak správně hodnotit, zda je dětský pacient 

dostatečně způsobilý. Na tento problém Mary Ann McCabe odpovídá několika body, jako 

jsou například důvody rozhodnutí a evidence volby. Poukazuje hlavně také na to, že konečné 
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rozhodnutí je stejně na doprovodu (dospělý, rodič). A to hlavně z toho důvodu, že rodiče 

jsou zodpovědní za své potomky. Kromě toho by rodiče měli být nejzpůsobilejší 

a nejmotivovanější svéprávné osoby, které se snaží jednat dle nejlepších zájmů svého dítěte.  

Pravdou však je, že existují situace, kdy rodiče mohou mít odlišné zájmy než děti 

či si nemusí být jistí tím, co je pro dítě nejlepší a dochází ke konfliktu zájmů. K takovým 

situacím může například docházet při výběru léčby, která by mohla ohrozit život dítěte, nebo 

když se rozhoduje o tom, zda se má provést operační zákrok, jež by měl pouze malý účinek 

na zlepšení stavu dětského pacienta. A mnoho dalších takových případů může rodiče 

dětských pacientů potkat. Zajímavé na procesu rozhodování je i to, že ani adolescentní 

pacienti nejsou v ČR natolik svéprávní, aby mohli rozhodovat sami za sebe, ačkoliv se nám 

může v některých případech zdát, že by již mohli být dostatečně způsobilí.  

Z uvedených informací lze zjistit, že může být velmi těžké dosáhnout ideálního modelu 

postupu při rozhodovacím procesu léčby. Ve snaze o co nejlepší zdravotní rozhodnutí 

a zároveň dosažení spokojenosti dětského pacienta a jejich rodičů je ze strany lékaře nejlepší 

podat oběma stranám – dětskému pacientovi i rodiči – všechny faktické informace, které 

by mohly ovlivnit jejich postoj k dané situaci či konečné rozhodnutí, a poté počkat 

na vyjádření dětského pacienta a posléze i na jeho rodiče (McCabe 1995, str. 507).  

Proces léčby 

Na průběh procesu léčby mohou mít vliv různé proměnné, ale za nejdůležitější 

lze pravděpodobně považovat tyto: jaká nemoc se léčí a jakým způsobem léčba probíhá. 

Například pacienti s rakovinou budou vnímat proces léčby úplně jinak než pacienti s lehkou 

zlomeninou, které se mohou zbavit během několika týdnů. O tom svědčí i to, že výzkumy 

spokojenosti dětských pacientů se často dělají zvlášť pro jednotlivé oddělení a nemoci. 

Příkladem může být například studie o ortodontické léčbě pacientů a spokojenosti 
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s ní16 (Anderson a kol., 2009) nebo studie o spokojenosti pacienta s léčbou anorexie 

(Krautter, Lock 2004)17. 

 V této studii je zkoumána celá dětská nemocnice FN Brno napříč různými 

odděleními a různými nemocemi, proto na rozdíl od studií, které se věnují pouze jednomu 

oddělení či nemoci, zde mohou být rozdílná hodnocení spokojenosti pacientů, než když 

se hodnotí pouze jednotlivá oddělení. S tímto faktem je také v práci počítáno a bude 

ohodnoceno i to, jak si jednotlivá oddělení stála v hodnocení.  

Výsledky léčby 

Proměnná Výsledky léčby bývá velmi korespondující s celkovým hodnocením spokojenosti 

pacientů. V mnoha případech se může totiž projevovat vliv výsledků léčby za velmi 

rozhodující v celkovém hodnocení spokojenosti, protože pro pacienta je velmi důležité, 

jak bylo schopné zdravotnické zařízení pacientovi pomoci s jeho zdravotními problémy 

(Walters 1993, str. 662; Biering 2010, str. 68; Mah a kol. 2006 str. 2). Ačkoliv v této práci 

proměnná Výsledek léčby zohledňována není a to z toho důvodu, že zkoumané pole je velmi 

různorodé, je zde poukázáno na fakta, která mohou být pro další zkoumání v této oblasti 

klíčová a případně mohou být v dalších studiích zohledněna.  

S touto proměnou korelují i další proměnné, jako jsou zdravotní problémy, které 

dětský pacient řeší, či jak je pacientovi zdravotnické zařízení schopné pomoci, dále záleží 

také na očekávání pacientů na vybrané léčbě a na jejích konečných výsledcích. Jak se zde 

ukazuje, na konečných výsledcích léčby nepochybně závisí celá škála faktorů.  

Z nastudované literatury byla pro tuto práci získána dvě důležitá fakta, která je nutné 

zohlednit při vytváření analýzy dat a to: (1), že je možné, že děti mohou hodnotit výsledky 

                                                 

16 Adolescent patients´ Treatment motivation and satisfaction with orthodontic Treatment. (Anderson 

a kol., 2009) 

17 Is manualized family-based treatment for adolescent anorexia nervosa acceptable to patients? 

Patient satisfaction at the end of treatment 
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léčby pozitivněji než jejich rodiče (Walters 1993, str. 662), (2) pokud se dětskému pacientovi 

neprojevily žádné pozitivní změny na jejich zdravotním stavu, jeví se jim léčba 

jako nevyhovující, neúčinná a nejsou s ní spokojeni (Biering 2010 str. 68).  

2.4.3 Doprovod 

Proměnná Doprovod, která často souvisí s hodnocením spokojenosti dětských pacientů, 

může utvářet celkové hodnocení dětského pacienta mnoha různými způsoby.  

Příkladem takové proměnné, na kterou mají rodiče pacienta (jakožto jeho doprovod) 

vliv a která se může projevit na hodnocení spokojenosti dětského pacienta, je například 

rozhodovací proces léčby, o němž bylo pojednáno v kapitole o Sdílení informací a podílení 

se na léčbě, že konečné rozhodnutí o léčbě záleží na rodičích dětského pacienta. Historicky 

vychází tento postoj rodičů, kdy rodič má konečné slovo na rozhodování svého potomka, 

z dob, kdy potomci byli bráni jako jmění rodičů s nelegitimními vlastními právy. A podobně 

tomu tak zůstalo i dodnes, kdy si rodiče drží autonomii v rodině, ačkoliv dětská práva byla 

upravena konstitučně a děti jsou více autonomními jedinci než dříve 

(McCabe 1995, str. 507). Ponechávání autonomie rodičům se tak poté projevuje, i v oblasti 

zdravotnické péče.  

Doprovod v podobě rodičů je u dětských pacientů velmi obvyklý, protože 

je podstatné, aby u čehokoliv, co se dítěti provádí, byl zákonný zástupce. Zde je nezbytné 

podotknout, že o to více je důležité, na jak dlouho dobu dětský pacient plánuje zdravotnické 

zařízení navštívit, protože s ním často přibývá i úkol doprovodu, aby dětského pacienta 

na návštěvu, zákrok či pobyt připravil.  

Je důležité si uvědomit, že s pacientem, ať s dětským, tak i s dospělým, jeho nemoc 

často prožívá i rodina a blízké okolí. U dětí je podstatné, aby při hospitalizaci či u prohlídky, 

byli buď jeho rodiče, nebo jeho nejbližší. Každá tato situace má zcela odlišný význam. Záleží 

na tom, zda-li je pacient dlouhodobě nebo krátkodobě nemocný a zároveň na míře závažnosti 

onemocnění. V obou situacích může rodina ovlivňovat názor pacienta na jeho spokojenost 

s péčí.  
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Dochází-li například k hospitalizaci pacienta, je mu umožněn přístup jeho rodiny, 

přátel a známých o návštěvních hodinách. Zvláštním případem jsou pak dětští pacienti, 

kdy při jejich vlastní hospitalizaci s nimi může být hospitalizován i jejich doprovod. Zde 

je pak nutné kontrolovat, jak moc tyto návštěvy pacienta ovlivňují, a je důležité, 

aby dodržovaly nemocniční řád apod. - nedonášely zakázaná jídla, nápoje, cigarety, 

nevhodnou četbu, nesdělovali nepříjemné zprávy, nepřemlouvali k návratu domů nebo 

nevzbuzovaly nedůvěru ke způsobu léčby. Všechny tyto aspekty (dále ještě např. porušování 

hygienických předpisů apod.) může do jisté míry narušovat pacientovo zdraví.  

Uvedené příklady ukazují, že doprovod je významnou položkou při léčbě 

pacienta a zcela jistě existuje přímá souvislost mezi léčebným procesem a vlivem rodinných 

příslušníků či přátel na pozitivní nebo negativní vývoj průběhu léčby pacienta 

(Bártlová 2003).  

2.4.4 Sociodemografické proměnné 

Podle studií, které se zabývají literaturou a výzkumy o spokojenosti pacientů, se ukazuje, 

že nejvíce využívanými sociodemografickými proměnnými je věk, vzdělání, velikost rodiny, 

příjem18, rodinný stav, sociální třída, rasa, pohlaví a zaměstnání. Mezi nejkonzistentnější 

pak patří věk a pohlaví pacienta (Aharony, Strasser 1993, str. 59; Sitzia, 

Wood 1997, str. 1835 – 1836). Z tohoto důvodu byly ve výzkumu měřeny pouze tyto 

dvě proměnné, na které i pro dětské pacienty bylo jednoduché odpovědět. Pro lepší představu 

o těchto jednotlivých proměnných – věku a pohlaví - a vlivu na spokojenost pacientů 

proměnné rozebereme podrobněji v následujících dvou kapitolách. 

Věk pacienta  

Spokojenost pacientů je často zkoumána pro jednotlivé věkové skupiny příkladem může 

být i tato diplomová práce, která se zabývá a získává teoretické informace převážně 

z adolescentních studií o spokojenosti pacientů. Ukazuje se tedy, že spokojenost pacientů 

často koreluje se spokojeností pacientů.  

                                                 

18 Ve smyslu platového ohodnocení. 
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 Otázkou vlivem věku na spokojenost pacientů se zabývá studie od Mikael Rahmqist 

(2001)19, v které se ukázalo, že spokojenost pacientů koreluje s věkem pacienta, což pouze 

potvrzuje naše teoretické zjištění o korelaci věku se spokojeností pacientů. Ve studii 

byl vytvořen index spokojenosti pacientů, na základě něhož byla hodnocena spokojenost 

pacientů v různých kategoriích. Zjistili, že index spokojenosti vzrůstá s věkem až do 74 let, 

poté se hodnocení mění a pacienti bývají méně spokojeni. Zajímavostí zde ale byla kategorie 

15 – 24 let, která nebyla v modelu lineární a bylo její hodnocení spokojenosti vyšší 

než v ostatních věkových kategoriích. Ve studii to bylo odůvodněno tím, že na tuto věkovou 

skupinu měli u některých respondentů vliv při vyplňování jejich rodiče, což mohlo, 

na základě ostatních věkových skupin, u kterých spokojenost převážně stoupala s věkem, 

mít vliv na pozitivnější hodnocení spokojenosti. Pro tuto práci tudíž musíme brát v úvahu 

fakt, že i v tomto případě by na hodnocení spokojenosti pacientů mohli mít vliv jejich rodiče, 

jelikož zkoumaná populace této práce se nachází v rozmezí věkové kategorie 14 – 19 let.  

Pohlaví pacienta  

V případě spokojenosti pacienta a jeho pohlaví se často objevují zjištění, že spokojenost 

pacientů není ovlivňována pohlavím pacientů. Tedy ženy a muži mívají podobné hodnocení 

celkové spokojenosti se zdravotnickým zařízením jako muži. Dokazují to například dvě 

studie od Woods, Heidari (2003)20 a Weisman a kolektivu (2000)21, které se zabývaly přímo 

pohlavím a spokojeností pacientů, jež zjistily, že na spokojenost pacientů nemá vliv pohlaví 

pacientů . Z tohoto důvodu ani u tohoto výzkumu se nebude očekávat, že by spokojenost 

pacientů souvisela s pohlavím pacientů.  

                                                 

19 Patient satisfaction in relation to age, health status and other background factors: a model 

for comparisons of care units (Rahmqist 2001). 

20 The influence of gender on patient satisfaction (Woods, Heidari 2003).  

21 Gender and satisfaction wizh primary care: tuning in to women in quality measurement (Weisman 

a kol., 2000). 
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V kapitolách o proměnných byla představena základní fakta, která by měla být zohledněna 

při analýze dat. V další části budou rozebrány modely spokojenosti pacientů, jež budou 

využity k tvorbě analýzy dat, z jejichž základů budeme vycházet.  
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3 Metodologická část – základní fakta o výzkumu  

V České republice, stejně jako v ostatních zemích Evropské unie, má každý občan právo 

vybrat si22 svého poskytovatele zdravotní péče. Jedním z indikátorů pro úspěšné rozhodnutí 

může být i názor ostatních spokojených či nespokojených pacientů.  

Tato práce využívá sociologických metod ke zkoumání spokojenosti dětských 

pacientů. Výstupy šetření informují o názoru dětských pacientů na péči, vybavení a přístup 

personálu nemocnice k pacientům. Ačkoliv dětský pacient není často tím, kdo si vybírá 

zdravotnické zařízení, kde se o něj postarají, výsledky výzkumu mohou být vhodné 

například pro jejich rodiče nebo management nemocnice, který se může zabývat vylepšením 

kvality péče zdravotnického zařízení. 

Výzkumné šetření je zaměřeno na tři kategorie respondentů: 

 Dětští pacienti ve věku 8 – 13 let (tvorbu, sběr a analýzu relevantních dat provedla 

Mgr. Růžena Stuchlá),  

 Dospívající pacienti ve věku 14 – 19 let (tvorbu, sběr a analýzu relevantních 

dat provedla Bc. Michaela Martinová), 

 Doprovod pacientů (tvorbu a sběr dat provedla Bc. Nikola Mikesková).  

Tato diplomové práce se věnuje věkové kategorii 14 – 19 let. Výstupem výzkumu 

je případová studie zabývající se subjektem Fakultní nemocnice Brno, kde se na základě 

dokumentace výsledků spokojenosti pacientů formulují vhodná doporučení pro zlepšení 

kvality poskytované zdravotnické péče.  

                                                 

22 WTO 1994, A Declaration on the Promotion of Patient’s Rights in Europe, č. 5.6, str. 13, shlédnuto 

29.1.2013 < http://www.who.int/genomics/public/eu_declaration1994.pdf >  

http://www.who.int/genomics/public/eu_declaration1994.pdf
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3.1 Sběr dat 

Období sběru dat probíhalo od března 2011 do března 2012. Pro výzkum byla použita 

metoda sběru dat Paper Aided Personal Interview23 (dále již pouze PAPI), jelikož 

byla vyhodnocena jako nejlepší řešení v poměru daných podmínek získávání odpovědí 

od respondentů a nastavení možností celého výzkumu. Primárním důvodem pro zvolení 

metody PAPI byla její ekonomická efektivita spojená s jednoduchou distribucí dotazníků, 

které respondenti vyplňovali sami. Tak tomu bylo především v případě ambulantních 

pacientů. Sběr dat od interních pacientů probíhal převážně za přispění personálu nemocnice, 

a to z důvodu odepření přístupu studentům do určitých částí FN Brno.  

Potenciální respondenti byli vždy upozorněni na zachování anonymity 

a dobrovolného poskytnutí relevantních dat.  

3.1.1 Část výběrového vzorku využitá pro diplomovou práci 

Diplomová práce se zaměřuje převážně na analýzu dat v kategorii 14 – 19 let 

(interní i ambulantní pacienti). Tato část vzorku se skládá ze 192 respondentů (84 interních 

a 108 ambulantních pacientů) v poměru 41 % chlapců a 59 % dívek.  

3.2 Pilotáž dotazníku 

První verze dotazníků byly distribuovány dětem v mém okolí ve věku 14 – 19 let, 

které se dobrovolně nabídly k jejich vyplnění a konzultaci. Po následných konzultacích 

a vyhodnocení došlo ke změně nevyhovující délky dotazníku a zároveň některé otázky byly 

upraveny.  

Po této první fázi byla druhá verze dotazníků distribuována budoucím respondentům 

na dětské oddělení FN Brno, kde vybraný vzorek pacientů poskytl data a následně 

                                                 

23 “PAPI (Paper Aided Personal Interview) – jedná se o osobní rozhovor, kdy 

se odpovědi respondenta zaznamenávají do vytištěného dotazníku.“ (SIMAR 2012) 
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se podrobil konzultaci. Na základě výstupů z prvních kol byly dotazníky přizpůsobeny 

dle výsledků z pilotáží.  
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4 Analýza dat  

4.1 Model spokojenosti pacientů  

Výše zmíněné studie k jednotlivým proměnným poukazují na to, že k celkovému konceptu 

spokojenosti pacientů existuje mnoho literatury. Problémem tohoto konceptu ale bývá jeho 

různorodost a to zejména na základě spokojenosti zdravotní péče, která má mnoho 

proměnných a mnoho oblastí zkoumání (př.: psychiatrie, onkologie, chirurgie apod.). 

Zároveň se na konceptu podepisuje i to, že dle výsledků různých studií není koncept 

spokojenosti pacientů homogenní entitou ba naopak, skládá se z různých proměnných 

a aspektů jako jsou například lékaři, nemocnice a nabízené služby (Singh 1990, str. 8 - 10). 

Tato část práce se bude věnovat oblasti, která se zdá navzdory těmto uvedeným aspektům 

a problémům stabilnější. Zaměří se na vytváření optimálního modelu dat spokojeného 

adolescentního pacienta. Nejprve budou představeny studie, které byly inspirací pro jeho 

vytvoření.  

V současnosti, jak zdokumentovala Isabelle Chalomon a kolektiv (2013, str. 143), 

již existuje mnoho modelů spokojenosti, které se například z oblasti tématiky zdravotní péče 

zabývají atributy mezi lékařem a pacientem, participací pacienta při rozhodování o volbě 

zdravotní péče a spokojeností pacientů. Nás se bude týkat převážně poslední zmíněné téma 

modelů – spokojenost pacientů. 

V tomto případě bude vytvořen model, který se pokusí pokrýt tématiku, 

jak ambulantních, tak interních dětských pacientů, což bude o něco složitější, protože budou 

propojeny dvě skupiny pacientů, které mohou, ale nemusí mít, odlišné hodnocení 

spokojenosti s nemocnicí – odlišnost jejich hodnocení může převážně souviset s dobou 

strávenou v nemocnici. Model je takto tvořen, jelikož je cílem vytvořit jednotný model 

spokojenosti dětských pacientů pro celou FN Brno, tedy pro interní i ambulantní oddělení 

dohromady. Z tohoto důvodu budou uvedeny dvě studie, které se vytvořením modelu, 

buď ambulantními, nebo interními pacienty, zabývají a jež budou inspirací pro vytvořený 

model spokojenosti pacientů FN Brno.  
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První studie od Quintana a kolektivu (2006): Predictors of patient satisfaction with 

hospital health care, vytváří model, který díky univariatní analýze zjišťuje, 

že sociodemografické charakteristiky jsou významně signifikantní pro model spokojenosti 

pacientů a dokazuje to, že by i v modelu v této práci měly být tyto proměnné zapojeny.  

Druhá studie se věnuje validizaci modelu spokojenosti ambulantních pacientů 

na již vytvořeném modelu, který byl sestaven na základě kvalitativní studie na oddělení 

ambulantních pacientů24. Ve studii od Sun a kolektivu (2001): Validating a model of patient 

satisfaction with emergency care, zjistili, že kromě sociodemografických proměnných, jako 

je třeba věk, se spokojeností pacientů souvisí i proměnné jako včasné poskytnutí pomoci, 

vysvětlení problému, čekací doba, vysvětlení výsledků a komunikace a některé z nich proto 

také využijeme pro model spokojenosti dětských pacientů.  

Obě studie poukazují na to, že sociodemografické proměnné hrají značnou roli 

při tvorbě modelu spokojenosti pacientů a proto bude v analýze nejprve vytvořen model 

pouze se sociodemografickými a faktickými informacemi pacientů a poté bude vytvořen 

další model, který postihne všechny proměnné, které budou vhodné pro zapojení do modelu.  

Aby bylo možné vytvořit model spokojenosti dětských pacientů na datech, budou 

nejprve představeny základní statistiky a informace o jednotlivých zkoumaných 

proměnných. Poté se bude práce věnovat binární logistické regresi, díky které bude sestaven 

model pro výzkumnou situaci, jenž bude informovat o tom, za jakých podmínek navrhovaná 

typologie vznikne. V binární logistické regresi bude využívána závislá proměnná Hodnocení 

nemocnice jako hlavní složka pro vytvoření typologie spokojenosti dětských pacientů. 

Z tohoto důvodu bude v následující části tato proměnná podrobněji prozkoumána.  

4.1.1 Závislá proměnná Hodnocení nemocnice  

Pro sbírání dat proměnné Hodnocení nemocnice byla využívána otázka: Kdybys měl/a 

nemocnici celkově oznámkovat na stupnici od 1 do 5 jako ve škole, tedy 1 – výborný a 5 – 

špatný. Jakou bys jí dal/a známku?  

                                                 

24 1995, Emergency Department Quality Study (EDQS) 
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Respondenti pro hodnocení nemocnice využili celou škálu 1 až 5. Celkem na otázku 

odpovědělo 159 respondentů. Obecně je od hodnocení spokojenosti pacientů očekávána 

větší konzistence kladnějšího hodnocení, což napovídá tomu, že bývá méně respondentů, 

které nejsou se službami zdravotnických zařízení spokojeni (Raiter 2013). Tvrzení zároveň 

potvrzuje i rozdělení v grafu 1. Nicméně zkoumaná proměnná nemá normální rozdělení 

(jak je znázorněno v grafu 1 a jak potvrdil test normality dle Kolmogorov-Smirnova, 

kdy signifikance v testu vyšla nulová). Proto byla využita její dichotomizovaná podoba.  

 

  Graf 1 – Histogram proměnné Hodnocení nemocnice; N = 159; Průměr = 1,95; 

Standardní odchylka = 0,794  

Pro získání dichotomizované podoby proměnné Hodnocení nemocnice bylo 

hodnocení pacientů sloučeno do následujících kategorií: (1) Více spokojený pacient – 

hodnocení na škále 1 a 2 (126 respondentů), (2) Méně spokojený pacient – hodnocení 

na škále 3, 4, 5 (33 respondentů). 
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Graf 2 – Dichotomizovaná proměnná Hodnocení nemocnice; N = 159 

Data v proměnné byla takto do kategorií záměrně rozdělena, aby ve studii mohl 

být vytvořen model spokojeného pacienta. V tomto případě bude tedy spíše vytvořen model 

více spokojeného pacienta 

4.1.2 Nezávislé proměnné 

Pro vytvoření modelu budou využita data z celkového hodnocení spokojenosti pacientů. 

Nebudou rozdělena na ambulantní a interní pacienty, jak bylo rozděleno v dotaznících, 

ale analýza binární logistické regrese bude probíhat na celkových datech. A to z dvou 

hlavních důvodů: (1) většího počtu respondentů pro analýzu a získání většího zastoupení 

pacientů, kteří hodnotí více rozdílně, (2) zapracování do analýzy proměnné Druh pacienta 

pro získání informace, zda záleží na hodnocení spokojenosti s nemocnicí na tom, jestli 

nemocnici hodnotí ambulantní nebo interní pacienti.  

 Nejprve bude u nezávislých proměnných poukázáno na sociodemografické a faktické 

proměnné, jelikož pro ně bude na počátku analýzy vytvořena binární logistická regrese 

samostatně, abychom se seznámili s tím, jak proměnné, které nemůžeme ovlivnit 

u respondentů, mají vliv na proměnnou Hodnocení nemocnice. Z tohoto důvodu budou nyní 

představeny charakteristiky jednotlivých sociodemografických a faktických proměnných.  
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    abs. četnosti % 

Druh pacienta      

 ambulantní pacienti 88 55 

  interní pacienti  71 45 

První návštěva FN Brno      

 ano 29 18 

  ne 130 82 

Pohlaví pacienta     

 muž 59 37 

  žena 100 63 

Věk pacienta      

 14 let 33 21 

 15 let 30 19 

 16 let 45 28 

 17 let 39 24 

 18 - 19 let 12 8 

Tabulka 1 – Charakteristiky sociodemografických a faktických nezávislých proměnných 

o pacientech, N = 159 

Z původních 192 dotazníků bylo vyřazeno 23 dotazníků, které nebyly celkově 

vyplněny. Často z důvodu, že pacienti po ošetření pospíchali domů či se jim udělalo nevolno 

a jejich zdravotní stav jim vyplnění dotazníku neumožňoval. Celkem bylo 

analyzováno 159 dotazníků.  

Nejvíce pacientů bylo v době sbírání dotazníků získáno od ambulantních pacientů 

(88), což se dalo předpokládat, jelikož dotazníky od ambulantních pacientů byly sbírány 

studenty. Od interních pacientů byly dotazníky sbírány zdravotními sestrami, jelikož 

frekvence návštěv interních pacientů v nemocnici nebyla tak vysoká jako u ambulantních 

pacientů. Mezi respondenty bylo získáno 29 případů, které v FN Brno byly poprvé. Častěji 

dotazníky vyplňovaly ženy a to o 26 %. Z hlediska věku bylo nejvíce posbíraných 

respondentů ve věku 16 let a nejstarší věkové kategorie 18 a 19 let byly sloučeny, jelikož 

jejich zastoupení v kategoriích bylo malé (pouze 2 respondenti ve věku 19 let)25. 

                                                 

25 Proměnná Věk respondenta nemá normální rozložení viz. tabulka 19.  
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Další nezávislé proměnné jsou konstruovány na základě možností dotazníku, který 

byl přizpůsoben věkové populaci 14 – 19 let, a teoretickými znalostmi uvedenými 

v kapitolách věnující se možným proměnným ovlivňující spokojenost. Jejich přehled 

je uveden v tabulce 2.  

    abs. četnosti % 

Vysvětlení nemoci     

 ano  138 87 

  ne 21 13 

Vysvětlení léčby      

 ano  137 86 

  ne 22 14 

Spokojenost s personálem      

 ano  146 92 

  ne 13 8 

Vylepšení nemocnice      

 ano  43 27 

  ne 116 73 

Pocit z nemocnice      

 příjemný  145 91 

 nepříjemný 14 9 

Tabulka 2 – Charakteristiky ostatních nezávislých proměnných, N = 159 

 Mezi tyto proměnné byly zařazeny: (1) Vysvětlení nemoci, (2) Vysvětlení léčby, 

(3) Spokojenost s personálem, (4) Vylepšení nemocnice a (5) Pocit z nemocnice.  

 Proměnná Vysvětlení nemoci byla přetvořena do dichotomizovaná proměnné, jelikož 

zastoupení v jednotlivých kategoriích bylo malé, kdy kategorie „Ano“ znamená, 

že pacientům bylo vysvětleno, co jim je, a do kategorie „Ne“ bylo zařazeno vše, co nebylo 

považováno za dostatečné vysvětlení nemoci (tedy odpovědi Ne, Nepochopil, Nezájem). 

Ale i přes toto sloučení se ukazuje, že většině pacientů byla jejich nemoc vysvětlena (87 %). 

Stejně byla přepracována i proměnná Vysvětlení léčby, kdy bylo dosaženo podobného 

výsledku jako u proměnné Vysvětlení nemoci (86 %).  
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Respondenti byli většinou s personálem nemocnice spokojeni (92 %)26 a v nemocnici 

se cítili příjemně (91 %). Ale i přes tato kladná hodnocení se vyjádřilo 43 respondentů, 

že by něco v nemocnici zlepšili. Proto je v této práci vhodné, aby byl vytvořen model více 

spokojeného pacienta, který nemocnici poskytne informace o tom, jak nejlépe služby 

dětskému pacientovi poskytovat, aby byl více spokojený.  

4.1.3 Binární logistická regrese  

Binární logistická regrese patří do kategorie nejčastěji využívaných přístupů analýzy dat 

(Řeháková 2000, str. 475). Pokrývá situace, kdy proměnná nabývá pouze dvou hodnot 

binárního typu 127 a 0. Výzkumník v těchto případech zjišťuje, zda se objevuje za daných 

podmínek nějaká událost či ne (Hendl 2009, str. 455).  

 Tyto základní poznatky o binární logistické regresi byly pro tuto analýzu klíčové 

pro zvolení správné statistické metody a vytvoření relevantního modelu více spokojeného 

pacienta s využitím proměnné Hodnocení nemocnice, která, jak bylo již prezentováno, byla 

upravena do dichotomické podoby. Druhým klíčovým důvodem také bylo, že proměnné, 

jež máme k dispozici, splňují předpoklady pro vytvoření lineárního modelu 

(Hendl 2009, str. 393). Pro analýzu byly zvolené dostupné nezávislé proměnné z výzkumu, 

z nichž bude vytvořena optimální podmnožina prediktorů, která navrhne ideální model více 

spokojeného pacienta. Pro zjištění optimální podmnožiny prediktorů pro model bude využita 

taktika navrhovaná Janem Hendlem (2009), jež je založena na maximalizaci 

mnohonásobného koeficientu korelace (Hendl 2009, str. 392). 

Cílem této analýzy je vytvořit model více spokojeného dětského pacienta na základě 

optimální podmnožiny prediktorů k závislé proměnné Hodnocení nemocnice. K dosažení 

toho cíle budou nejprve analyzovány demografické a faktické nezávislé proměnné a poté 

budou do modelu zapojeny i ostatní proměnné (Hendl 2009, str. 392). Jelikož ve finálním 

                                                 

26 Proměnná Spokojenost pacientů byla také dichotomizována – Ano (Ano, jsem s nimi spokojen), 

Ne (sloučení kategorií: Nezajímají mě, Jsou nepříjemní, Bojím se jich).  

27 1 pokud nastává specifický jev a 0 pokud ne.  
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modelu budou využívané všechny představené nezávislé proměnné, musí být zkontrolováno, 

zda mezi sebou jsou nezávislé proměnné korelovány či ne – tedy multikolinearita 

nezávislých proměnných. Analýza multikolinearity v tomto případě na nezávislých 

proměnných s využitím hodnoty VIF při toleranci vyšší než 10, zjistila, že mezi proměnnými 

není zaznamenána multikolinearita, jelikož hodnoty VIF u proměnných se pohybují 

od 1,054 do 1,495. Po představení analýzy multikolinearity může být provedena analýza 

pomocí binární logistické regrese sociodemografických a faktických proměnných, jelikož 

se ukázalo, že proměnné nejsou mezi sebou navzájem závislé.  

Sociodemografické a faktické prediktory modelu více spokojeného pacienta  

  poměr šancí signifikance 

Druh pacienta  2,5 0,042 

První návštěva FN Brno  0,561 0,257 

Pohlaví pacienta  1,419 0,414 

Věk pacienta  0,842 0,307 

konstanta 14,524 0,329 

% správně klasifikovaných  79,9  

Nagelkerke 𝐑𝟐 0,096  

Hosmer and Lemeshow Test 0,958  

Tabulka 3 – Základní charakteristiky binární logistické regrese se sociodemografickými 

a faktických proměnnými, N = 159 

Model zahrnující sociodemografické a faktické nezávislé proměnné téměř vůbec 

nepredikuje model více spokojeného pacienta. To, že sociodemografické a faktické 

nezávislé proměnné netvoří model dostatečně uspokojující, potvrzuje i hodnota 

Nagelkerke R2 (0,096), která je velmi nízká. Nekvalitnost modelu také značí hodnota 

signifikance Hosmer-Lemeshow testu, jež je 0,958. Poměry šancí pro jednotlivé 

sociodemografické a faktické nezávislé proměnné jsou shrnuty v tabulce 3. V tomto modelu 

se jako signifikantní projevila proměnná Druh pacienta. Proměnná Druh pacienta se ukazuje 

jako slabě stabilní a vlivná proměnná, která zvyšuje šanci dva a půl krát, že více spokojený 

pacient bude ambulantní pacient.  



Bc. Michaela Martinová,  

Spokojenost dětských pacientů a možnosti jejího zvýšení:  

případová studie 

45 

 

Ostatní sociodemografické a faktické proměnné se v modelu neukázaly jako 

signifikantní, což může být také přisuzováno tomu, že model v tomto případě není téměř 

vůbec predikován. Již několikrát byly ale některé z proměnných označovány 

za neovlivňující. Vliv proměnné pohlaví pacienta byl už několikrát zpochybňován 

a označován jako proměnná neovlivňující spokojenost pacientů (Woods, Heidari, 2003; 

Weisman a kolektiv, 2000). Ale jelikož se celkově z teoretického hlediska ukazuje, 

že sociodemografické proměnné hrají při tvorbě modelu spokojenosti pacientů roli 

(Quintana a kolektiv, 2006), jsou zkoumány. Proměnná pohlaví pacienta je jedna 

z nejzákladnějších sociodemografických proměnných, která se využívá pro vytváření 

modelu spokojenosti pacienta, ačkoliv jen v málo případech se stává, že v něm najde 

své místo a ani v tomto výzkumu se neprojevila jako signifikantní, proto ji nadále nebudeme 

rozebírat.    

Naopak proměnná Věk pacienta bývá proměnnou, která se často projevuje jako 

vlivná proměnná na spokojenosti pacienta (Mikael Rahmqist, 2001), je v tomto případě 

trochu překvapením. Vysvětlením takového výsledku může být, že zkoumaná populace 

z hlediska věku ve výzkumu není dostatečně široká na to, aby se věk pacienta projevil jako 

signifikantní proměnná. Tuto možnost také potvrzují studie od Mikaela Rahmqista (2001), 

který objevil, že spokojenost pacientů sice vzrůstá s věkem ale ne v takových rozdílech, 

aby se věk projevoval signifikantně v takto věkově úzce zkoumaném vzorku.  

V případě proměnné První návštěva FN Brno může být výsledek ovlivněn vzorkem 

pacientů, kdy pouze 18 % pacientů navštívilo FN Brno poprvé.  

Dimenze spokojenosti pacientů  

Ačkoliv bylo zatím zjištěno, že sociodemografické a faktické proměnné v tomto případě 

model více spokojeného pacienta téměř netvoří, budou nyní postupně zapojovány ostatní 

představené nezávislé proměnné jako je Spokojenost s personálem, Vysvětlení nemoci, 

Vysvětlení léčby, Vylepšení nemocnice a Pocit z nemocnice. Tyto proměnné jsou nominální 

charakteru a pro určení toho, jestli mají být do modelu zapojeny, budou tudíž využity 

hodnoty síly kontingenčních koeficientů.  
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Kontingenční 

koeficient Signifikance  

Vysvětlení nemoci     

  0,127 0,105 

Vysvětlení léčby      

  0,203 0,009 

Spokojenost s personálem    

  0,194 0,015 

Vylepšení nemocnice    

  0,401 0 

Pocit z nemocnice      

  0,173 0,026 

 Tabulka 428 – Kontingenční koeficienty a signifikance nezávislých proměnných k proměnné 

Hodnocení nemocnice, N = 159 

V tabulce 4 s kontingenčními koeficienty nezávislých proměnných se ukazuje, 

že proměnná Vysvětlení nemoci neovlivňuje hodnocení spokojenosti pacienta s nemocnicí 

(hodnota signifikance 0,105), a proto také nebude do modelu zařazena.  

Naopak nejsilnější vliv na hodnocení spokojenosti pacienta s nemocnicí 

má proměnná Vylepšení nemocnice (kontingenční koeficient 0,402). Její vliv můžeme 

považovat za středně silný. Ostatní proměnné jsou sice také signifikantní s hodnocením 

spokojenosti nemocnice, ale jejich vliv se dá považovat za slabý. Do modelu zapojíme 

nejprve všechny signifikantní proměnné, ale nadále pak bude model přizpůsobován nejlepší 

variantě na základě odstraňování proměnných, které mají nejslabší vliv na proměnnou 

Hodnocení nemocnice. 

 

 

 

                                                 

28 Výsledky jsou interpretovány na 5% hladině významnosti.  
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  poměr šancí signifikance 

Vylepšení nemocnice  7,309 0 

Druh pacienta  2,723 0,033 

Vysvětlení léčby 2,322 0,139 

Spokojenost s personálem 3,335 0,092 

Pocit z nemocnice  2,471 0,201 

konstanta  0,002 0,021 

% správně klasifikovaných  80,5  

Nagelkerke R2 0,326  

Hosmer and Lemeshow Test 0,388  

Tabulka 5 – Základní statistiky binární logistické regrese se všemi signifikantními nezávislými 

proměnnými k proměnné Hodnocení nemocnice, N = 159 

Do modelu více spokojeného pacienta se všemi signifikantními nezávislými 

proměnnými na proměnnou Hodnocení nemocnice byla zapojena i jediná signifikantní 

faktická proměnná Druh pacienta z předchozího modelu více spokojeného pacienta, který 

zapojoval pouze sociodemografické a faktické proměnné.  

V tomto případě se model se všemi signifikantními nezávislými proměnnými nejeví 

jako nejideálnější řešení a to hlavně z důvodu, že hodnota Hosmer a Lemeshow testu 

(signifikance 0,388) poukazuje na to, že model není kvalitní. Proto byla z modelu odstraněna 

proměnná Pocit z nemocnice s nejslabším vlivem na proměnnou Hodnocení nemocnice, 

což se ukázalo dále jako nejideálnější řešení.  

  poměr šancí signifikance 

Vylepšení nemocnice  7,497 0 

Vysvětlení léčby 2,407 0,122 

Spokojenost s personálem 3,263 0,091 

Druh pacienta 2,8 0,028 

konstanta  0,044 0,003 

% správně klasifikovaných  84,9  

Nagelkerke R2 0,314  

Hosmer and Lemeshow Test 0,001  

Tabulka 6 - Základní statistiky binární logistické regrese v kombinaci s nejideálnějšími 

signifikantními nezávislými proměnnými na proměnou Hodnocení nemocnice, N = 159 
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Jako nejideálnější kombinace optimálních prediktorů se ukázaly proměnné Vylepšení 

nemocnice, Vysvětlení léčby, Spokojenost s personálem a Druh pacienta. Model zahrnující 

všechny vybrané nezávislé proměnné predikuje celkem dobře model více spokojeného 

pacienta, jelikož celkový poměr správně predikovaných hodnot je 84,9 %. Model má slušnou 

hodnotu Nagelkerke R2 (0,314), což zároveň značí i uspokojující shodu s daty a vysvětlenou 

variabilitu závislé proměnné. Velmi dobrou kvalitu modelu značí i nulová signifikance 

u Hosmer-Lemeshow testu. 

Ve finálním modelu se prokazují signifikantní proměnné Druh pacienta a Vylepšení 

nemocnice. Druh pacienta byl již okomentován v modelu zahrnující pouze nezávislé 

sociodemografické a faktické proměnná, proto nyní již nebude podrobněji rozebírán. 

Proměnná Vylepšení nemocnice29 se ukazuje jako stabilní a velmi vlivná proměnná – posun 

ve vylepšení nemocnice směrem k pozitivnímu zvyšuje šanci, že pacient bude více 

spokojený, pokud nebude nemocnici navrhovat žádná vylepšení přibližně sedm a půl krát.  

Poměry šancí u proměnných Vysvětlení léčby a  Spokojenosti s personálem se v tomto 

modelu ukazují jako nesignifikantní, což může být způsobeno několika důvody: 

(1) S personálem (92 %) a vysvětlením nemoci (87 %) bylo spokojeno vysoké procento 

respondentů, čímž byla menší šance na vzorku 159 respondentů vyprofilovat nějaký silnější 

vztah k více spokojenému pacientovi. (2) Proměnné v tomto výzkumu pouze zjednodušeně 

nastiňují tyto problematiky a jedna otázka zdaleka nepostihuje celkově zkoumané proměnné. 

(3) Formulace otázek v dotazníku byly přizpůsobeny co největší srozumitelnosti, což také 

mohlo ovlivnit výsledky všech proměnných.  

Zapojení proměnných Vysvětlení léčby a Spokojenosti s personálem do modelu značí, 

že při dalším zkoumání by bylo vhodné tyto proměnné zkoumat pečlivěji (například 

jim věnovat více otázek v dotazníku), jelikož se kromě modelu více spokojeného pacienta 

projevily jako slabě ovlivňující proměnné ve vztahu k proměnné Hodnocení nemocnice. Síla 

                                                 

29 Proměnná byla kódovaná 1“Ne“ a 0“Ano“, aby nedošlo k záměně významu. Tudíž Ano znamenalo, 

že respondent navrhuje vylepšení a „Ne“, že žádná vylepšení nenavrhuje.  
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tohoto vztahu by totiž dle teoretických zdrojů mohla být vyšší (Biering 2010, Plevová, 

Slowik 2010).  

V této části byl objasněn vytvořený model více spokojeného pacienta a jeho 

optimální prediktory. Ačkoliv bylo poukázáno, že některé vztahy by mohly být v modelu 

silnější či by některé proměnné měly do modelu vůbec patřit, musí být bráno v úvahu, 

že tento model je vytvořený pouze pro vybraný vzorek pacientů ve věku 14 – 19 let. 

Vliv druhu pacienta na spokojenost se u pacientů bohužel nedá úplně ovlivnit, jelikož 

zda je nutnost se dostavit na interní či ambulantní oddělení v nemocnici neurčuje pacient, 

ale lékaři. Proto také můžeme pouze doporučit, aby studie, výzkumy spokojenosti dětských 

pacientů byly prováděny odděleně. Tento fakt je potvrzen i v další části práce.  

4.2 Celková spokojenost adolescentních pacientů s FN Brno 

V této části práce budou mimo jiné také rozpracovány celkové výsledky hodnocení 

spokojenosti FN Brno. Bude nastíněno, jak si nemocnice celkově vedla, zda existuje rozdíl 

v hodnocení mezi interními a ambulantními pacienty a nakonec bude rozebráno, jak byli 

pacienti spokojeni na jednotlivých odděleních. Nejprve ale bude představeno, jaké výsledky 

lze od FN Brno očekávat na základě výsledků z minulých dat z výzkumu Kvality očima 

pacientů (Raiter 2013). 

Průměrné hodnocení nemocnic souhrnné spokojenosti pacientů v projektu Kvalita 

očima pacientů v roce 2012 bylo 80,22 %30. Hodnocení FN Brno bylo v tomtéž roce pouze 

75,80 %, což je jedno z nejhorších umístění v žebříčku. Bohužel ani v dalších letech 

se hodnocení nemocnice nezlepšilo a i v roce 2014 se řadí FN Brno mezi nejhůře hodnocené 

nemocnice. Proto lze očekávat, že naše výsledky celkové spokojenosti pacientů se budou 

pohybovat v podobných hodnotách.  

Ačkoliv je v první části analýzy o vytvoření modelu více spokojeného 

pacienta pro účely analýzy proměnná Hodnocení nemocnice dichotomizována, využijeme 

                                                 

30 Průměr byl spočítán z hodnocení v příloze 2. 
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zde její původnější verzi po základním sloučení hodnot pro získání přesnějších výsledků. 

Hodnoty v proměnné jsou od 1 do 3, kdy 1 znamená výborné a 3 špatné. Proměnná byla 

původně na hodnotové škále 1 až 5, ale jelikož u hodnocení 4 a 5 respondenti těchto možností 

hodnocení využili celkově pouze pětkrát, byly hodnoty sloučeny do kategorie 3. V grafu 

1 se zároveň zobrazuje, že proměnná není normálně rozložená, proto pro další analýzy 

budeme používat neparametrické testy.  

 

Graf 3 – Hodnocení nemocnice - rozložení hodnot v procentech, N = 159 

Po těchto úpravách proměnné Hodnocení nemocnice je vhodné 

poukázat na to, že průměrné hodnocení pacienty nemocnice bylo 1,9, a hodnocení 

spokojenosti 80 %31, což je poněkud lepší, než hodnocení ve výzkumu Kvalita očima 

pacientů (Raiter 2013). 

 

 

 

                                                 

31 Sečteno z výsledků a hodnot 1 a 2 
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Hodnocení nemocnice  Hodnoty  

Průměr   1,9 

Medián  2 

Minimální hodnocení  1 

Maximální hodnocení  3 

Standardní odchylka  0,697 

Tabulka 7 – Základní statistiky proměnné Hodnocení nemocnice, N = 159 

Takto nízká spokojenost s nemocnicí poukazuje na to, že nemocnice 

má nadprůměrně nespokojených pacientů než je ve zdravotnických zařízeních obvyklé, 

a proto se nyní podíváme na to, jaké části nemocnice jsou hůře hodnoceny.  

Pro nemocnici byly vytvořeny dva druhy dotazníků – pro interní a ambulantní 

pacienty. Bylo to z toho důvodu, že interní pacienti přetrvávají v nemocnici déle 

než ambulantní pacienti a dostávají se tedy do jiných částí nemocnice. Jak bylo zmíněno 

při tvorbě binární regresní analýzy, v dotaznících jsou proměnné, na které bylo dotazováno 

stejně. Z tohoto důvodu je možno se věnovat dalšímu rozboru hodnocení spokojenosti 

pacientů.  Nyní se podíváme na to, jestli se lišilo hodnocení nemocnice mezi ambulantními 

a interními pacienty a zda tento krok rozdělení dotazníků do dvou verzí byl nutný. K analýze 

využijeme neparametrického testu Mann-Whitney.   

V tomto testu je nulová hypotéza H0: Hodnocení spokojenosti s nemocnicí interních 

a ambulantních pacientů32 se neliší. 

 Pro testování bude využit Mann-Whitney test.   

 

 

                                                 

32 Ambulantní a interní pacienti jsou děleny v proměnné Druh pacienta – 43,8 % interních 

a 56,3 % ambulantních pacientů.  
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Druh pacienta 

na Hodnocení nemocnice abs. četnosti průměr hodnot součet hodnocení 

Interní pacienti  71 91,19 6474,5 

Ambulantní pacienti  88 70,97 6245,5 

Mann-Whitney U 2329,5   

Wilcoxon W 6245,5   

signifikance 0,003   

Tabulka 8 – Základní statistiky testu Mann-Whitney, N = 159 

Z uvedené tabulky 8 vyplývá, že hodnoty pacientů se liší a to zároveň potvrzuje také 

signifikance v Mann-Whitney testu, která je téměř nulová, a proto nepřijímáme nulovou 

hypotézu, že se interní a ambulantní pacienti v hodnocení nemocnice neliší, ba naopak 

přijímáme alternativní hypotézu H1: Hodnocení nemocnice interních a ambulantních 

pacientů se liší, což znamená, že vytvořit pro každou skupinu pacientů dotazníky zvlášť 

je vhodné.   

To, že se proměnné liší, nás vede k tomu, abychom podrobněji prozkoumaly 

odlišnosti v hodnocení nemocnice. Proto se nyní zaměříme zvlášť na hodnocení nemocnice 

u ambulantních a interních pacientů. Bude vytvořeno podobné hodnocení jako u celkové 

spokojenosti pacientů z výzkumu Kvalita očima pacientů (sečtou se procenta 

u nejspokojenějších pacientů a méně spokojených – hodnoty 1 a 2). Po sečtení bylo zjištěno, 

že interní pacienti jsou daleko nespokojenější (68 %), než ambulantní pacienti (87 %).  

Interní pacienti jsou nespokojenější, než pacienti ambulantní a pro podrobnější 

zjištění bude vyhodnoceno, na jakých oddělení jsou pacienti méně spokojeni, aby daná 

oddělení potom mohla tyto informace z analýzy brát v úvahu. 
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33 

Graf 4 – Spokojenost na jednotlivých odděleních v procentech; N = 159 

Pro jednotlivá oddělení byla vytvořená hodnocení spokojenosti v procentech 

sloučením hodnot 1 a 2. Na základě výsledků v grafu 4 byla nejlépe hodnocena oddělení, 

která byla nazvána jako Ostatní ambulantní oddělení a hned poté oddělení Chirurgie. 

Nejméně spokojení pacienti byli na Infekčním oddělení (64 %)34 a Interních 

odděleních35 (72 %). Obě tyto oddělení jsou prostory, kam dochází interní pacienti. 

Z výsledků je možno zjistit, že spokojenost pacientů na Interních odděleních je nízká 

a v budoucnu by se touto problematikou ve FN Brno mělo více zabývat. Naopak 

na Infekčním oddělení může hodnocení znepokojovat, ale s nízkým počtem respondentů 

                                                 

33 Čísla u názvu oddělení jsou absolutní čísla v každé kategorii. 

34 Oddělená část interních oddělení.  

35 Data byla sbírána souhrnně pro Interní oddělení kromě Infekčního, jelikož pacienti jsou na jiných 

prostorech v nemocnici. Pacienty zároveň byli rozdělování do pokojů nikoli dle nemoci, ale dle toho, 

kde na pokoji bylo volno a nebyli nijak nakažlivý pro ostatní pacienty.  
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z tohoto oddělení, by nemusel být výsledek brán jako alarmující. Spíše by bylo vhodné toto 

oddělení v budoucnu více prozkoumat, jestli jsou zde pacienti opravdu tolik nespokojení.  

Hodnocení nemocnice  1 2 3 Celkem 

Interní oddělení 14 36 21 71 

Interní oddělení v % 20% 50% 30% 100% 

Ambulantní oddělení  32 45 11 88 

Ambulantní oddělení v % 36% 51% 13% 100% 

Pearson Chi-Square 

signifikance  0,009    

Kontingenční koeficient  0,237    

Tabulka 9 – Kontingenční tabulka pro proměnné Druh pacienta a Hodnocení 

spokojenosti, N = 159 

Pro znázornění vlivu hodnocení spokojenosti pacientů s nemocnicí byla vytvořena 

kontingenční tabulka, ve které byly sloučeny interní a ambulantní oddělení, abychom 

se dozvěděli, jestli je hodnocení pacientů ovlivněno tím, že ve FN Brno jsou na odděleních 

interních či ambulantních. Hodnocení dle jednotlivých oddělení by nebylo relevantní, 

protože data nebyla sbírána s úmyslem měření spokojenosti na jednotlivých odděleních 

a z každého oddělení by nebyl dostatečný počet pacientů36. Pobyt na jednotlivých odděleních 

hodnocení nemocnice ovlivňuje (signifikance 0,009) a síla vlivu oddělení na hodnocení 

nemocnice existuje, ale je poměrně slabá (kontingenční koeficient pouze v hodnotě 0,237). 

Bylo poukázáno na to, že Infekční oddělení nemusí mít z důvodu nízkého zastoupení 

respondentů takové hodnocení, a proto se dále práce bude zabývat spíše tím, co bylo 

nedostatečné pro pacienty na interních odděleních. Pro doplnění informací, prozkoumáme 

odpovědi také i na ambulantních odděleních. 

                                                 

36 Na některých odděleních byly získány pouze 1 – 3 vyplněné dotazníky.  
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4.3 Navrhovaná vylepšení pacientů FN Brno ve věku 14 – 19 let 

4.3.1 Interní pacienti  

Ve výzkumu měli respondenti možnost navrhnout, co by rádi v nemocnici vylepšili. 

V binární logistické regresi se projevila proměnná Vylepšení nemocnice jako jedna 

z nejvlivnějších proměnných a proto se na ni teď zaměříme. Proměnná bude rozebrána zvlášť 

pro interní a ambulantní pacienty, aby byla lépe zanalyzována doporučení respondentů. 

Pro získání informací o tom, co by dětští pacienti v nemocnici vylepšili, jim byla položena 

otevřená otázka: Vylepšil/a bys něco v nemocnici?(dále v práci již probírána jako proměnná 

Vylepšení nemocnice), u které jsme je požádali o odpovědi. Cílem této otázky bylo získání 

nových námětů na zkoumání pro další výzkumy a zobrazení toho, po čem dětští pacienti 

ve FN Brno touží.  

Již pomocí binární logistické regresi, bylo dokázáno, že proměnná Vylepšení 

nemocnice je celkově ovlivňující proměnnou proměnné Hodnocení nemocnice. Nyní bude 

prozkoumána pouze pro interní pacienty kontingenční tabulkou a kontingenčním 

koeficientem. Pro získání informace o vztahu mezi proměnnými se pokusíme vyvrátit 

nulovou hypotézu o neexistenci vztahu mezi proměnnými – Hodnocení nemocnice není 

závislé na doporučeních vylepšení pacientů nemocnici u interních pacientů. 

Hodnocení nemocnice  1 2 3 Celkem 

Navrhnul vylepšení 0 8 15 23 

Navrhnul vylepšení % 0% 35% 65% 100% 

Navrhnul vylepšení - Adjustovaná 

rezidua  -2,9 -1,9 4,6   

Nenavrhnul vylepšení  14 28 6 48 

Nenavrhnul vylepšení % 29% 58% 13% 100% 

Nenavrhnul vylepšení - Adjustovaná 

rezidua 2,9 1,9 -4,6   

Pearson Chi-Square signifikance  0    

Kontingenční koeficient  0,495    

Tabulka 10 – Kontingenční tabulka pro proměnné Vylepšení nemocnice a Hodnocení 

spokojenosti pro interní pacienty, N = 159 

V tabulce 10 vidíme, že se projevila závislost mezi nejméně spokojeným pacienty 

(65 %) a těmi, co navrhovali vylepšení nemocnice (13 %). Sílu této závislosti zároveň 
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vyjadřují adjustovaná rezidua37, které hodnotou 4,6 u respondentů poukazují na to, že je 

vztah silný.  

Nulovou hypotézu tedy zde nemůžeme přijmout neboť kromě dokázaných vztahů 

v kontingenční tabulce je dosažená hladina významnosti α u Chí kvadrát testu 0, tudíž menší 

než 0,05 (což odpovídá zvolené chybě). Znamená to tedy, že mezi proměnnými Hodnocení 

nemocnice a Vylepšení nemocnice je závislost. Sílu této závislosti vyjadřuje kontingenční 

koeficient, který má hodnotu 0,495, což je považováno za středně silnou závislost.  

Jelikož se ukázalo, že mezi proměnnými Vylepšení nemocnice a Hodnocením 

nemocnice u interních pacientů existuje vztah, je vhodné se podívat na to, co respondenti 

uvedli za odpovědi pro vylepšení nemocnice: 

Navrhovaná vylepšení 

nemocnice  abs. četnosti 

Strava  6 

Zvětšení pokojů 3 

Uklízečka 3 

Pořízení klimatizace  3 

Televize a ovladač 2 

Pořídit počítač  2 

Pobyt venku  2 

Větší soukromí 1 

Rychlost příjmu  1 

Klid  1 

Celkem 24 

Tabulka 11 – Navrhovaná vylepšení nemocnice interními pacienty, N = 159 

                                                 

37 Viz. hodnoty Adjust. Residual.  

Hodnoty se porovnávají dle následujících měřítek a dle nich určujeme závislost proměnných:  

 kde abs(z) >= 3.29 nahradí +++ resp. --- Silná závislost, 

 kde 3.29 > abs(z) >= 2.58 nahradí ++ resp. – Středně silná závislost, 

 kde 2.58 > abs(z) >= 1.96 nahradí + resp. – Slabá závislost, 

 kde abs(z) < 1.96 nahradí 0.  

Typ znaménka reprezentuje směr odchylky 
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Zastupitelnost jednotlivých odpovědí je velmi malá a odpovědi jsou celkem 

různorodé, proto budou tato sdělení brána spíše informativně. V tabulce 11 je vidět, 

že většina odpovědí dětských interních pacientů se týká pobytu v nemocnici. Proto tuto 

skupinu odpovědí nazveme Hotelovými službami, protože obsahuje podobné body jako, 

když se chcete ubytovat v hotelu nebo v jakémkoliv ubytovacím zařízení. Do této skupiny 

patří parkování, chování uklízečky, pobyt venku, přístup personálu či žádost o klimatizaci, 

díky které by si pacienti mohli v pokoji regulovat teplotu sami. FN Brno bylo 

navrhnuto 24 doporučení na vylepšení. Nejčastěji poukazovali pacienti na to, že by vylepšili 

stravu (6 respondentů), dále je nejvíce zajímalo zvětšení pokoje (3), nebyli spokojeni 

s uklízečkou a chyběla jim klimatizace (3). 

4.3.2 Ambulantní pacienti 

Podobná analýza bude nyní provedena u ambulantních pacientů. Také zde bude 

testována nulová hypotéza o neexistenci vztahu mezi proměnnými Vylepšení nemocnice 

a Hodnocením nemocnice u ambulantních pacientů.   

Hodnocení nemocnice  1 2 3 Celkem 

Navrhnul vylepšení 3 12 5 20 

Navrhnul vylepšení % 15% 60% 25% 100% 

Navrhnul vylepšení - Adjustovaná rezidua  -2,3 0,9 1,9   

Nenavrhnul vylepšení  29 33 6 68 

Nenavrhnul vylepšení % 43% 49% 9% 100% 

Nenavrhnul vylepšení - Adjustovaná rezidua 2,3 -0,9 -1,9   

Pearson Chi-Square signifikance  0,032    

Kontingenční koeficient  0,269    

Tabulka 12 – Kontingenční tabulka pro proměnné Vylepšení nemocnice a Hodnocení 

spokojenosti pro ambulantní pacienty, N = 159 

V tomto případě se závislost projevuje spíše u více spokojeným a méně spokojených 

pacientů, kdy pacienti více a méně spokojení navrhují méně vylepšení v nemocnici.  

Ani v tomto případě nemůže být potvrzena nulová hypotéza neboť kromě 

dokázaných vztahů v kontingenční tabulce je dosažená hladina významnosti α u Chí kvadrát 

testu 0,032, tudíž menší než 0,05. Znamená to tedy, že mezi proměnnými Hodnocení 
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nemocnice a Vylepšení nemocnice existuje závislost. Kontingenční koeficient je v tomto 

případě velmi nízký 0,269, což znamená, že mezi proměnnými existuje slabá závislost.  

Navrhovaná vylepšení nemocnice  abs. četnosti 

Rychlost příjmu  5 

Přístup personálu 3 

Víc doktorů  3 

Prodloužení návštěvní doby  2 

Parkování  1 

Toalety 1 

Postel 1 

Více vozíčků  1 

Vyvolávací pořadníkový systém  1 

Wifi 1 

Celkem 19 

Tabulka 13 – Navrhovaná vylepšení nemocnice ambulantními pacienty, N = 159 

Ačkoliv se projevuje mezi proměnnými slabá závislost, budeme se zde věnovat také 

odpovědím ambulantních pacientů. Na otázku bylo získáno pouze 19 odpovědí. Většina 

pacientů se vyjádřila, že by vylepšilo příjem pacientů – stěžovali si na rychlost příjmu (5), 

chtěli prodloužit návštěvní dobu (2), nedostatek doktorů (3) a navrhovali pořídit Vyvolávací 

pořadníkový systém (1), což jsou doporučení, která souvisí s dlouhým čekáním, s nímž 

je nespokojena většina respondentů. Jeden z respondentů zároveň navrhl, jak bylo 

již vyjmenováno, vyřešit situaci dlouhého čekání Vyvolávacím pořadníkovým přístrojem38, 

díky kterému by pak nemuseli sedět pacienti pouze v čekárně a mohli by se volně pohybovat 

po nemocnici či se jít projít ven.  

Z odpovědí respondentů jsme se dozvěděli odpovědi, které mohou FN Brno pomoci 

zvýšit spokojenost pacientů v nemocnici. V případě této práce napomáhají další analýze. 

Ta se zabývá otázkou, jak moc velký vliv měly nejčastější odpovědi pacientů na jejich 

hodnocení nemocnice, a jak je respondenti opravdu v dotazníku hodnotili. U interních 

pacientů se budeme věnovat stravě a pokojům a u ambulantních pacientů rychlosti příjmu. 

                                                 

38 Pacienti po příchodu do nemocnice by získali z přístroje lístek, který by určoval, kdo je kdy na řadě.  
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4.4 Vliv stravy na spokojenost s FN Brno 

V teoretické části práce byla rozebírána problematika měření spokojenosti pacientů 

se stravováním ve zdravotnických zařízeních a bylo zjištěno, že není jednoduché ji měřit. 

Tento fakt byl sice zahrnut v práci, ale pro účely diplomové práce a náhled do této 

problematiky ve FN Brno bylo na toto téma stravy také dotazováno. 

Cílem otázky bylo získat jednoduché a stručné odpovědi a pouze při nespokojenosti 

pacientů nastínit nemocnici, že by se toto téma mělo více prozkoumat. Toto téma bude nyní 

dále rozebíráno, protože respondenti v některých příspěvcích na vylepšení nemocnice 

navrhovali zlepšit stravu. Z tohoto důvodu teď bude prozkoumáno, jak opravdu stravu 

v nemocnici respondenti hodnotili a zda to, jak byli spokojeni se stravou, se projevilo 

na celkovém hodnocení nemocnice.   

 

Graf 5 - Chutná ti tu jídlo? – proměnná Strava; N = 71 

Pro měření spokojenosti interních pacientů39 se stravou byla využívána otázka: 

Chutná ti tu jídlo? Na otázku odpovědělo 71 respondentů a celkem 59 % z nich odpovědělo, 

že jim jídlo chutnalo nebo ho považovali za obyčejné. Naopak 41 % respondentům jídlo 

                                                 

39 U ambulantních pacientů nebylo dotazováno na stravu. 
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nechutnalo. Většině respondentů jídlo nechutnalo, a proto jsme se podívali na to, jestli 

se tento fakt projevil na hodnocení spokojenosti FN Brno. Z tohoto se nyní pokusíme zjistit, 

zda existuje či neexistuje vztah mezi proměnnou Strava a Hodnocením nemocnice. Nulová 

hypotéza je zde H0: Mezi proměnnou Strava a Hodnocení nemocnice neexistuje vztah. 

Hodnocení nemocnice  1 2 3 Celkem 

Chutnalo  2 7 2 11 

Chutnalo v % 18% 64% 18% 100% 

Chutnalo - Adjust. rezidua -0,1 0,9 -0,9   

Obyčejné  8 15 8 31 

Obyčejné v % 26% 48% 26% 100% 

Obyčejné - Adjust. Rezidua 1,1 -0,3 -0,6   

Nechutnalo 4 14 11 29 

Nechutnalo v % 14% 48% 38% 100% 

Nechutnalo - Adjust. rezidua -1 -0,3 1,3   

Spearman Correlation -0,157    

signifikance  0,192    

Tabulka 14 – Kontingenční tabulka pro proměnné Strava a Hodnocení spokojenosti pro interní 

pacienty, N = 159 

Signifikance o vztahu mezi proměnnými je 0,192, což znamená, že je potvrzena 

nulová hypotéza o neexistenci vztahu mezi proměnnými.  

Ačkoliv se na začátku analýzy jevilo, že by mohlo na hodnocení spokojenosti 

s nemocnicí mít vliv i to, že respondentům chutnalo jídlo, opak byl pravdou. V tomto případě 

ale může být výsledek ovlivněn tím, že zastoupení v proměnné Strava není velké a formulace 

otázky mohla být přizpůsobením adolescentním pacientům problematická. Proto pro další 

zkoumání spokojenosti pacientů by měla být tato proměnná znova zkoumána, ačkoliv nyní 

se neukázala jako ovlivňující.  

4.5 Vliv prostředí pokoje na spokojenost pacientů s FN Brno 

V části věnující se proměnným, jež by mohly mít vliv na spokojenost pacientů, bylo 

uvedeno, že prostředí, v kterém adolescentní pacienti tráví čas, může být důležité pro jejich 

zdraví. Zároveň bylo respondenty v otevřených odpovědí poukázáno na to, že by zlepšili 

ve FN Brno vytvořenou proměnnou Hotelové služby. Proto se v této části zaměříme 
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na spokojenost respondentů s pokojem, co jim případně v pokoji nevyhovovalo, a zda jejich 

nespokojenost měla vliv na celkové hodnocení nemocnice.  

 

Graf 6 – Vyhovuje ti prostředí pokoje? – proměnná Prostředí pokoje; N=68 

Respondenti svoji spokojenost s prostředím pokoje podle grafu ohodnotili pozitivně 

pouze z 37 %. Ostatní pacienti (63 %) byli na pokoji s něčím nespokojeni. Znovu 

se v hodnocení projevuje zkoumaná proměnná Prostředí pokoje spíše negativně, proto bude 

i v tomto případě podrobněji rozebráno to, zda špatné hodnocení proměnné nesnižuje 

spokojenost s FN Brno.  

Hodnocení nemocnice  1 2 3 Celkem 

Vyhovoval 7 14 4 25 

Vyhovoval v % 28% 56% 16% 100% 

Vyhovoval - Adjust. rezidua 1,2 0,8 -1,9   

Nevyhovoval 7 20 16 43 

Nevyhovoval v % 16% 47% 37% 100% 

Nevyhovoval - Adjust. rezidua -1,2 -0,8 1,9   

Kontingenční koeficient 0,229    

signifikance  0,153    

Tabulka 15 – Kontingenční tabulka pro proměnné Prostředí pokoje a Hodnocení spokojenosti 

pro interní pacienty, N = 159 
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Ani v tomto případě nemůže být nulová hypotéza zamítnuta, protože hodnota 

signifikance je 0,153. Musíme proto přijmout fakt, že mezi proměnnými neexistuje vztah. 

Prostředí pokoje nemá vliv na celkové hodnocení nemocnice, ačkoliv s ním nejsou pacienti 

spokojeni.  

Zjištění, že negativní hodnocení respondentů prostředí pokoje se neprojevuje 

na hodnocení celkové spokojenosti s nemocnicí, neznamená, že by se toto nízké hodnocení 

spokojenosti s prostředím pokoje neměla zabývat FN Brno, může být pouze doporučeno, 

aby spokojenost s prostředím pokoje v dalších výzkumech nechala podrobněji prozkoumat.   

4.6 Vliv rychlosti příjmu na spokojenost pacientů s FN Brno  

V teoretické části o výzkumech jednotlivých proměnných bylo uvedeno, že správná 

organizace služeb, tedy i rychlý příjem může pacientovi zachránit život. Zároveň respondenti 

v doporučení vylepšení FN Brno dali zřetelně najevo, že tato oblast pro FN Brno 

je problémová, jelikož většina komentářů ze strany ambulantních pacientů se věnovala této 

problematice.    
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Graf 7 – Čekal jsi dlouho na přijetí k vyšetření? – proměnná Příjem40; N=79 

Z grafu 7 se dá určit, že ani zde nebyli respondenti úplně spokojeni. Pro většinu z nich 

bylo čekání na přijetí k vyšetření dlouhé. Pouze 46 % pacientů bylo přijato hned či jim čekání 

nepřipadalo dlouhé.  

Hodnocení nemocnice  1 2 3 Celkem 

Dlouhé čekání  12 25 6 43 

Dlouhé čekání v % 28% 58% 14% 100% 

Dlouhé čekání  - Adjust. 

rezidua -2 1,7 0,4   

Krátké čekání  18 14 4 36 

Krátké čekání v % 50% 39% 11% 100% 

Krátké čekání - Adjust. rezidua 2 -1,7 -0,4   

Kontingenční koeficient 0,222    

signifikance  0,128    

Tabulka 16 – Kontingenční tabulka pro proměnné Příjem a Hodnocení spokojenosti 

pro ambulantní pacienty, N = 159 

                                                 

40 Kategorie proměnných byly dichotomizovány z odpovědí „Ano, čekání mi připadalo dlouhé.“ pouze 

na „Ano“ a kategorie „Dlouho jsem nečekal/a.“ a „Ne, vzali mě hned, jak jsme přijeli.“ pouze na „Ne“.  

54%

46%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ano Ne

Čekal jsi dlouho na přijetí k vyšetření?



Bc. Michaela Martinová,  

Spokojenost dětských pacientů a možnosti jejího zvýšení:  

případová studie 

64 

 

Ani v tomto případě není možné potvrdit nulovou hypotézu o existenci vztahu mezi 

proměnnými a hodnocením spokojenosti s FN Brno, jelikož signifikance je 0,128. 

Tato proměnná také v tomto případě neovlivňuje hodnocení spokojenosti s FN Brno, ačkoliv 

jak již bylo zmíněno, neznamená to, že by tento problém měla FN Brno ignorovat. 

4.7 Sdělení respondentů FN Brno  

Poslední otázka v dotazníku byla místem, kam mohl respondent napsat cokoliv, co dalšího 

chtěl sdělit. Sdělení byla kladná i záporná. Odpovědi pacientů najdeme v tabulce níže.  

Sdělení respondentů abs. četnosti 

Milé a hodné sestřičky  3 

Spokojenost  3 

Ranní neklid 2 

Nebranní stavu vážně  2 

Smutno a nelíbí se jí/mu tam  1 

Klimatizace  1 

Parkování  1 

Líbí se barevnost nemocncie  1 

Celkem 14 

Tabulka 17 – Sdělení respondentů FN Brno, N = 14 

V tabulce 17 jsou uvedeny sloučené odpovědi ambulantních a interních pacientů, 

jelikož bylo celkově u obou kategorií velmi malé procento zastoupení. Nejčastěji 

respondenti v odpovědích uváděli kladné reakce na spokojenost se zdravotními sestrami (3), 

kdy jim děkovali za to, jak hezky se o ně starali. Příkladem takového výroku je: 

„V době mého pobytu v nemocnici byly sestřičky velice milé.“ nebo „Děkuji 

sestřičkám a paní doktorce.” 

Dále kromě toho, že pacienti odpověděli, že jsou s nemocnicí spokojeni (3), 

si v odpovědích stěžovali na ranní probouzení, kdy pacienty svým uklízením budila paní 

uklízečka:  

 „Ráno tu není klid. Uklízečka nám ráno buší do postele mopem.“  
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 Mezi výroky s menší četností patřily převážně sdělení o nemocnici, které 

ji povětšinou chválily, a o nespokojenosti s celkovou léčbou: 

 „Líbí se mi, jak je nemocnice barevná, děti to ocení.“  

„Někteří doktoři můj stav neberou vážně.“   

Shrneme-li všechna sdělení, týkají se převážně čtyř kategorií – chválení péče 

zdravotních sester, stížnosti na paní uklízečku, komentování prostředí nemocnice 

a nespokojenost s péčí o pacienty. Kapitola o vylepšení nemocnice a sdělení respondenta 

měla za úkol podrobněji znázornit, jak pacienti FN Brno vnímají a popisují. Informace 

se nadále mohou použít k zvýšení spokojenosti adolescentního pacienta ve FN Brno či jako 

inspirace ke zkoumání některých problematik jako například nespokojenost pacientů 

v nemocnici se stravou, příjmem či stavem jejich pokoji.    

4.8 Doporučení pro zvýšení spokojenosti pacientů ve FN Brno 

Na základě zjištění, že spokojenost dětských pacientů na interních odděleních ve FN Brno 

dosahuje poměrně nízkých hodnot (68 %)41, by bylo vhodné, pokud by se nemocnice 

při zvyšování spokojenosti pacientů nemocnice nejprve zaměřila na problémy těchto 

oddělení. Jak již bylo uvedeno, proměnné, které dosahovaly v hodnocení adolescentních 

interních pacientů nízkých hodnot, jsou strava a prostředí pokoje. Ačkoliv se tyto proměnné 

ukázaly jako neovlivňující celkovou spokojenost pacientů s nemocnicí, bylo by dobré 

se na ně určitě v blízké době zaměřit. Pro zvýšení spokojenosti s prostředím pokoje můžeme 

na základě sdělení a hodnoceních respondentů doporučit, aby se nemocnice primárně 

věnovala problematice čistoty pokoje, řešení nedostatku klidu a nevyhovující teplotě 

na pokojích pacientů.  

 Vyšší spokojenosti pacientů než interní oddělení dosáhla dětská ambulantní 

oddělení (87 %). Zde byla věnována pozornost rychlosti příjmu k vyšetření, která ačkoliv 

byla nesignifikantní na hodnocení nemocnice, se v navrhovaných vylepšeních nemocnice 

                                                 

41 Graf 1 
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objevovala nejfrekventovaněji. S jedním z mnoha řešení problému dlouhé čekací doby přišel 

sám respondent, který doporučuje, aby byl pořízen čekací vyvolávací přístroj42, díky němuž 

by si mohli pacienti hlídat odhadem čas, kdy budou přijati k vyšetření a případně v době 

čekání se jít například projít. 

Při řešení problematiky zvyšování spokojenosti se jako signifikantní proměnnou 

na spokojenost s FN Brno ukázala proměnná Vylepšení nemocnice. Pacienti v této části 

zanechali řadu vlastních návrhů, díky nimž byla získána spousta zajímavých informací. 

Proto může být pouze doporučeno, aby FN Brno se s touto kapitolou seznámila a získala 

tak vhodné informace pro zvýšení spokojenosti v nemocnici od svých vlastních dětských 

pacientů.  

V poslední kapitole byly analyzovány komentáře respondentů vztahujících 

se k FN Brno. Cílem této otázky bylo dát respondentům prostor, aby mohli zhodnotit 

i to, co nebylo zahrnuto v předešlých otázkách. Což celkově pomohlo lépe poznat pacienty 

ve věku 14 – 19 let a zjistit kromě negativních komentářů i něco o těch spokojených 

pacientech s nemocnicí. Tato zjištění se mohou v budoucnu použít i jako podklady 

pro případné změny. Nemocnice se díky nim může vyvarovat tomu, aby zamýšlená 

vylepšení neměla ve výsledku negativní vliv na hodnocení spokojenosti dětskými pacienty. 

V této části práce jsme se snažili doporučit FN Brno, jakými body by se měla postupně 

při zvyšování spokojenosti dětských pacientů zabývat, a pokud FN Brno naplní tyto uvedené 

návrhy, je možné očekávat, že v dalších výzkumech spokojenosti by mohla dosáhnout vyšší 

spokojenosti pacientů.  

 

                                                 

42 Martin Horský vymyslel elektronickou recepční, která na základě přiložení kartičky zdravotní 

pojišťovny nahlásí příchod pacienta lékaři. Tento vynález by mohl být řešením návrhu respondenta na dlouhou 

čekací dobu (Sovová 2015). 
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5 Diskuze 

Při shromažďování zdrojů pro tuto práci bylo zjištěno, že studií, které se zabývají 

spokojeností dětských a adolescentních pacientů ve zdravotnických zařízeních, existuje 

poměrně malé množství. Většina těchto studií se převážně věnuje standardizaci 

metodologických technik či výběru vhodných faktorů a proměnných pro zkoumání 

spokojenosti dětských a adolescentních pacientů (Ayton a kolek. 2007). 

Provedení výzkumu spokojenosti ve FN Brno na dětských odděleních bylo snahou 

k přispění a získání dalších poznatků o proměnných, které ovlivňují spokojenost dětských 

pacientů. Přestože výsledky práce nepokrývají znalosti o spokojenosti celé dětské 

a adolescentní populace českých pacientů, přináší velmi důležitý počáteční vhled 

do zkoumané situace a pomáhá definovat charakteristiky, které by se měly využívat 

i v dalších studiích a výzkumech.     

 Pro lepší pochopení studovaného vzorku dětských pacientů byl počátek 

analýzy věnován tomu, jaké proměnné ideálně predikují více spokojeného pacienta ve věku 

14 – 19 let. Byl vytvořen model, jenž tvoří čtyři proměnné – Vysvětlení nemoci, Spokojenost 

s personálem, Druh pacienta a Vylepšení nemocnice. Pouze dvě proměnné – Druh pacienta 

a Vylepšení nemocnice – jsou však v modelu signifikantní. Další dvě proměnné – Vysvětlení 

nemoci a Spokojenost s personálem – ačkoliv nejsou v modelu signifikantní, jsou pro jeho 

vyšší kvalitu a relevanci také důležité.  

 Na základě signifikantních proměnných v modelu byla dále vytvářena 

analýza, která měla za cíl prozkoumat pomocí kontingenčních tabulek a grafů 

nejproblematičtější proměnné u ambulantních a interních pacientů samostatně.  

 Nejprve byla vyhodnocena celková spokojenost pacientů s FN Brno. Bylo 

poukázáno na to, že spokojenost s FN Brno v roce 2012 nebyla, na rozdíl od ostatních 

zdravotnických zařízení v ČR, nejvyšší (průměrné hodnocení nemocnic v ČR bylo 80 %,43 

                                                 

43 Výzkum zkoumá dospělou populaci pacientů. 
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FN Brno byla hodnocena 75 %) a ani doposud se její hodnocení nikterak nezvýšilo 

(Raiter 2013). Výsledky výzkumu v této práci se ale zařazují do průměrného hodnocení 

(celková spokojenost dětských pacientů s FN Brno byla 80 %), což značí, že dětská část 

FN Brno je na tom v hodnocení spokojenosti z pohledu dětských pacientů lépe, 

než u dospělých pacientů. 

 Nejhůře hodnocená část nemocnice byla interní oddělení (68 %)44. 

Na základě špatného výsledku těchto dvou oddělení jim byla věnována prvotní pozornost 

a analýza byla věnována hodnocení stravy nebo třeba prostředí pokoje. Tyto proměnné byly 

vybrány na základě teoretického studia výzkumů, jelikož jsou nejčastěji zkoumané 

proměnné u spokojenosti dětských pacientů. K těmto nejčastěji zkoumaným proměnným 

se řadí i proměnné ohledně komunikace s personálem a spokojeností s personálem (White 

a kol. 2008; Petr Škrla 2008; Bártlová 2003; Mah a kol. 2006; (Biering 2010), ale jelikož 

spokojenost s personálem a vysvětlení nemoci byly již vyhodnoceny v rámci modelu více 

spokojeného pacienta jako důležité a zároveň s nimi byli pacienti velmi spokojeni, nebyly 

dále rozebírány (Vysvětlení léčby – 86 %, Spokojenost s personálem – 92 %). Snahou bylo 

spíše prozkoumání problematičtějších proměnných. Strava a prostředí pokojů se jako vlivné 

proměnné ve vztahu k hodnocení spokojenosti adolescentních pacientů neprojevily. Sice 

jejich vliv na hodnocení FN Brno nebyl prokázán, ale jejich nízké hodnocení pacienty značí 

(Strava – 59 %, Pokoj – 37 %), že by se mělo těmto proměnným v budoucnu věnovat více 

pozornosti. 

 S  ambulantními odděleními byli dětští pacienti spokojeni více (87 %). Jako 

nejčastěji studované proměnné spokojenosti u ambulantních pacientů byly spokojenost 

s personálem a doba příjmu pacienta (Biering 2010; Benkert a kol. 2007; Mah a kol. 2006; 

White a kol. 2008; Sovd a kol. 2006; Tylee a kol. 2007; Janáčková, Weiss 2008). Bylo 

zjištěno, že ve výzkumu se doba čekání na příjem neodrazila v hodnocení spokojenosti 

pacientů s FN Brno, přestože 54 % pacientů uvedlo, že čekání na přijetí bylo dlouhé a většina 

problémů a návrhů nemocnici na vylepšení byla směřována k této problematice.  

                                                 

44 Sloučení hodnocení Interního a Infekčního oddělení.  
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Po nastudování teoretických materiálů byly v analýze zapojeny i sociodemografické 

a faktické proměnné (Woods, Heidari 2003; Weisman a kolek. 2000; Mikael Rahmqist 

2001), které se již na počátku analýzy při tvorbě modelu více spokojeného pacienta projevily 

jako neovlivňující. Jediná proměnná, u které bylo prokázáno, že má vliv na hodnocení 

spokojenosti dětských pacientů, byla proměnná Druh pacienta (určuje, zda je pacient interní 

či ambulantní). Protože se ukázalo, že žádná jiná proměnná z těchto charakteristik nemá 

u pacientů ve věku 14 – 19 let vliv na jejich spokojenost s nemocnicí, nebyly dále zkoumány.  

Zkoumáním těchto vybraných proměnných jsme se snažili zjistit, které z nich mají 

vliv na spokojenost dětských ambulantních a interních pacientů ve věku 14 – 19 let. 

Výsledky této práce je možno dále použít pro další zkoumání a vytváření technik pro měření 

spokojenosti dětských pacientů a konceptu spokojenosti pacienta jako takového. 
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6 Závěr 

Tato diplomová práce zkoumala spokojenost pacientů ve věku 14 – 19 let ve Fakultní 

nemocnici Brno (dále již pouze FN Brno) a zároveň byla snahou o vytvoření modelu více 

spokojeného pacienta v závislosti na různých proměnných, které mají vliv na spokojenost 

těchto pacientů. V rámci studie byl proveden výzkum zaměřený na tyto oblasti: 

(1) prozkoumání vlivů na zvýšení spokojenosti pacientů se zdravotnickými zařízeními; 

(2) vytvoření obecnějšího modelu spokojenosti pacientů pro zvýšení spokojenosti pacientů 

ve věku 14 – 19 let; (3) doporučení pro zvýšení spokojenosti pacientů ve FN Brno na úseku 

dětské medicíny z pohledu adolescentních pacientů.  

Jako metoda sběru dat byla zvolena PAPI (osobní dotazování s papírovým dotazníkem) 

probíhající přímo ve FN Brno, a to především z důvodů úspory finančních nákladů 

a co nejjednodušší dostupnosti dětských pacientů. Data byla dále analyzována v programu 

SPSS a Microsoft Office Excel 2013. V období březen 2011 až březen 2012 byla sesbírána 

data na různých dětských odděleních FN Brno. Po několika osobních návštěvách nemocnice 

a za pomoci zdravotních sester se podařilo získat 192 dotazníků od pacientů FN Brno. Z větší 

poloviny (108) byl soubor tvořen dotazníky od ambulantních pacientů, zbylá část (84) jsou 

interní pacienti. 

Z analýz vyplývá, že mezi důležité vlivy na spokojenost adolescentních pacientů 

ve FN Brno patří spokojenost s personálem, vysvětlení léčby, vylepšení nemocnice 

a informace o tom, jestli je pacient ambulantní či interní.  

V první části analýzy se práce zabývala souhrnnou spokojeností FN Brno, kde bylo 

poukázáno na to, že si FN Brno celkově nevede nejlépe při hodnocení nemocnice 

ve výzkumu Kvalita očima pacientů (Raiter 2013), a že si v tomto případě na dětských 

odděleních vede FN Brno o něco lépe. Na základě toho byly rozebrány jednotlivé proměnné 

z dotazníku a interpretovány pomocí kontingenčních tabulek a adjustovaných reziduí. 

Závěr práce je věnován návrhům, které by mohla FN Brno při zvyšování spokojenosti 

dětských pacientů využít. Nejprve bylo doporučeno zabývat se spokojeností dětských 

pacientů na interních odděleních, kde je vhodné se na základě výsledků analýzy pokusit 
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zvýšit spokojenost pacientů se stravou. Další doporučení se týkalo zlepšení interiéru pokoje 

a zvýšení rychlosti příjmu pacientů u ambulantních pacientů. 

Proměnné uvedené v kapitolách o zkoumání spokojenosti na ambulantních 

a interních odděleních – doba čekání na příjem pacienta a prostředí pokoje – nebyly 

ve výsledku signifikantní, ale spokojenost dětských pacientů s nimi nebyla vysoká (doba 

čekání na příjem pacientů – 54 %, prostředí pokoje – 43 %). 

Je rozhodně zajímavé, že právě tyto proměnné, které získaly nejnižší hodnocení 

ze všech, nemají ve výsledku zásadní vliv na spokojenost dětského pacienta. Co se prostředí 

nemocnice týče, je pro adolescenta důležitější přístup zdravotnického personálu, který 

pacienti sami zdůrazňovali i v závěrečných sděleních.  

Výsledky získané touto diplomovou prací lze dle mého názoru využít jako zpětnou 

vazbu od pacientů FN Brno a přispět tím ke zlepšení spokojenosti pacientů v této nemocnici. 

Dále je lze také použít jako základ pro další výzkumy týkající se spokojenosti 

zdravotnických zařízení z pohledu dětských pacientů. 
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Příloha 1. – Tabulky 

Hodnocení nemocnice - základní statistiky 

Průměr  1,95 

Dolní hranice  1,83 

Horní hranice  2,07 

Medián 2 

Rozdíl 1% 

Standardní odchylka  0,794 

Test normality45  0 

Tabulka 18 – Deskriptivní statistiky proměnné Hodnocení nemocnice, N = 159 

 

Hodnocení nemocnice - základní statistiky 

Průměr  15,79 

Dolní hranice  15,60 

Horní hranice  15,99 

Medián 16 

Rozdíl 0,15 

Standardní odchylka  1,24 

Test normality  0 

Tabulka 19 – Deskriptivní statistiky proměnné Věk, N = 159  

 

Vysvětlení nemoci abs. četnosti % 

Ne 7 4,4 

Ano 138 86,8 

Nepochopil 12 7,5 

Nezájem  2 1,3 

Celkem 159 100 

Tabulka 20 – Frekvence proměnné Vysvětlení nemoci, N = 159 
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Vysvětlení léčby abs. četnosti % 

Ne 15 7,8 

Ano 137 83,3 

Nepochopil 5 5,7 

Nezájem  2 1,6 

Celkem 159 100 

Tabulka 21 – Frekvence proměnné Vysvětlení léčby, N = 159 

 

  t Signifikance  Tolerance VIF 

Druh pacienta 1,49 0,14 0,80 1,25 

První návštěva nemocnice -1,06 0,29 0,79 1,26 

Pocit z nemocnice  1,20 0,23 0,87 1,15 

Spokojenost s personálem  1,64 0,10 0,84 1,19 

Vysvětlení léčby  1,30 0,20 0,69 1,44 

Pohlaví 0,38 0,70 0,95 1,05 

Věk  -0,49 0,62 0,92 1,09 

Vylepšení nemocnice 4,84 0,00 0,95 1,06 

Vysvětlení nemoci -0,22 0,83 0,67 1,50 

Konstanta 0,53 0,59   

Tabulka 22 – Analýza multikolinearity nezávislých proměnných, N = 159 

 

 

Hodnocení nemocnice abs. četnosti % 

1 - Více spokojený 46 28,9 

2 - Méně spokojený 81 50,9 

3 - Nejméně spokojený 32 20,1 

Celkem 159 100 

Tabulka 23 – Frekvence proměnné Hodnocení nemocnice sloučené do tří kategorií, N = 159 
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Hodnocení nemocnice  1 2 3 Celkem 

Interní oddělení  11 32 17 60 

Interní oddělení v % 18% 54% 28% 100% 

Infekční oddělení  3 4 4 11 

Infekční oddělení v % 27% 36% 37% 100% 

Chirurgie  7 10 2 19 

Chirurgie v % 37% 53% 10% 100% 

Ortopedie 5 15 5 25 

Ortopedie v % 20% 60% 20% 100% 

Ostatní ambulantní oddělení 20 20 4 44 

Ostatní ambulantní oddělení v 

% 46% 46% 9% 100% 

Celkem 46 81 32 159 

Celkem v % 29% 51% 20% 100% 

Tabulka 24 – Kontingenční tabulka Hodnocení nemocnice s jednotlivými odděleními, N = 15 
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Příloha 2. – Porovnání: 

Nejlépe hodnocené nemocnice - "Souhrnná 

spokojenost" (2012)  

PL Červený 

Dvůr '11  

89,81 

0,00  
 

 

Masarykův 

onkologický 

ústav '13  

88,25 

0,00  
 

 

Masarykova 

MN v Jilemnici 

'11  

85,83 

0,00  
 

 

RÚ Kladruby 

'13  

85,70 

86,05  
 

 

Fakultní 

Thomayerova 

nemocnice s 

poliklinikou 

'11  

85,06 

0,00  
 

 

Fakultní 

nemocnice 

Ostrava '13  

85,05 

82,60  
 

 

Ústřední 

vojenská 

nemocnice 

Praha '13  

83,85 

0,00  
 

 

Nemocnice Na 

Homolce '13  

83,60 

0,00  
 

 

Nemocnice 

Znojmo '13  

83,35 

82,20  
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Oblastní 

nemocnice 

Příbram, a.s. 

'12  

83,35 

83,35  
 

 

Fakultní 

nemocnice 

Hradec 

Králové '11  

83,10 

0,00  
 

 

RÚ Luže-

Košumberk '09  

82,95 

0,00  
 

 

Fakultní 

nemocnice 

Plzeň '13 

82,40 

82,10  
 

 

Fakultní 

nemocnice 

Olomouc '12  

82,20 

82,20  
 

 

Institut 

klinické a 

experimentální 

medicíny '09  

82,19 

0,00  
 

 

PL Jihlava '13  

81,50 

0,00  
 

 

Nemocnice 

Jablonec nad 

Nisou, p.o. '11  

81,40 

0,00  
 

 

Fakultní 

nemocnice v 

Motole '09  

81,18 

0,00  
 

 

Krajská 

nemocnice 

Liberec '13  

80,90 

81,60  
 

 

RÚ Hrabyně 

'11  

79,93 

0,00  
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Fakultní 

nemocnice Na 

Bulovce '09  

79,69 

0,00  
 

 

Fakultní 

nemocnice 

Královské 

Vinohrady '11  

79,53 

0,00  
 

 

Nemocnice s 

poliklinikou 

Česká Lípa, a. 

s. '11  

79,29 

0,00  
 

 

PL Bílá Voda 

'11  

78,99 

0,00  
 

 

Všeobecná 

fakultní 

nemocnice v 

Praze '09  

78,79 

0,00  
 

 

Fakultní 

nemocnice u 

sv. Anny v 

Brně '11  

78,38 

0,00  
 

 

Krajská 

nemocnice 

T.Bati, Zlín '12  

78,35 

78,35  
 

 

PL Kosmonosy 

'09  

78,22 

0,00  
 

 

Ústav pro péči 

o matku a dítě 

'09  

77,58 

0,00  
 

 

PL Šternberk 

'11  

77,46 

0,00  
 

 

PL Horní 

Beřkovice '11  

76,65 

0,00  
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http://www.hodnoceni-nemocnic.cz/hodnoceni.php?n=35&d=1&r=x&u=x;x;x;x;x;x;N
http://www.hodnoceni-nemocnic.cz/hodnoceni.php?n=35&d=1&r=x&u=x;x;x;x;x;x;N
http://www.hodnoceni-nemocnic.cz/hodnoceni.php?n=35&d=1&r=x&u=x;x;x;x;x;x;N
http://www.hodnoceni-nemocnic.cz/hodnoceni.php?n=25&d=1&r=x&u=x;x;x;x;x;x;N
http://www.hodnoceni-nemocnic.cz/hodnoceni.php?n=25&d=1&r=x&u=x;x;x;x;x;x;N
http://www.hodnoceni-nemocnic.cz/hodnoceni.php?n=8&d=1&r=x&u=x;x;x;x;x;x;N
http://www.hodnoceni-nemocnic.cz/hodnoceni.php?n=8&d=1&r=x&u=x;x;x;x;x;x;N
http://www.hodnoceni-nemocnic.cz/hodnoceni.php?n=8&d=1&r=x&u=x;x;x;x;x;x;N
http://www.hodnoceni-nemocnic.cz/hodnoceni.php?n=22&d=1&r=x&u=x;x;x;x;x;x;N
http://www.hodnoceni-nemocnic.cz/hodnoceni.php?n=22&d=1&r=x&u=x;x;x;x;x;x;N
http://www.hodnoceni-nemocnic.cz/hodnoceni.php?n=26&d=1&r=x&u=x;x;x;x;x;x;N
http://www.hodnoceni-nemocnic.cz/hodnoceni.php?n=26&d=1&r=x&u=x;x;x;x;x;x;N
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Mělnická 

zdravotní, a.s. 

'12  

76,30 

76,30  
 

 

PL Bohnice '13  

75,90 

76,00  
 

 

Fakultní 

nemocnice 

Brno '09  

75,80 

0,00  
 

 

PL Opava '09  

75,43 

0,00  
 

 

PL Brno '09  

73,70 

0,00  
 

 

PL Kroměříž 

'11  

73,44 

0,00  
 

 

PL Havl. Brod 

'09  

73,41 

0,00  
 

 

PL Dobřany '09  

70,09 

0,00  
 

 

    

Zdroj: Kvalita mezi očima (2013) - http://www.hodnoceni-

nemocnic.cz/hodnoceni.php?d=1&t=o&n=0&o=0&r=x&u=x;x;x;x;x;x;N#  

 

 

 

 

 

 

http://www.hodnoceni-nemocnic.cz/hodnoceni.php?n=39&d=1&r=x&u=x;x;x;x;x;x;N
http://www.hodnoceni-nemocnic.cz/hodnoceni.php?n=39&d=1&r=x&u=x;x;x;x;x;x;N
http://www.hodnoceni-nemocnic.cz/hodnoceni.php?n=39&d=1&r=x&u=x;x;x;x;x;x;N
http://www.hodnoceni-nemocnic.cz/hodnoceni.php?n=16&d=1&r=x&u=x;x;x;x;x;x;N
http://www.hodnoceni-nemocnic.cz/hodnoceni.php?n=4&d=1&r=x&u=x;x;x;x;x;x;N
http://www.hodnoceni-nemocnic.cz/hodnoceni.php?n=4&d=1&r=x&u=x;x;x;x;x;x;N
http://www.hodnoceni-nemocnic.cz/hodnoceni.php?n=4&d=1&r=x&u=x;x;x;x;x;x;N
http://www.hodnoceni-nemocnic.cz/hodnoceni.php?n=17&d=1&r=x&u=x;x;x;x;x;x;N
http://www.hodnoceni-nemocnic.cz/hodnoceni.php?n=24&d=1&r=x&u=x;x;x;x;x;x;N
http://www.hodnoceni-nemocnic.cz/hodnoceni.php?n=19&d=1&r=x&u=x;x;x;x;x;x;N
http://www.hodnoceni-nemocnic.cz/hodnoceni.php?n=19&d=1&r=x&u=x;x;x;x;x;x;N
http://www.hodnoceni-nemocnic.cz/hodnoceni.php?n=20&d=1&r=x&u=x;x;x;x;x;x;N
http://www.hodnoceni-nemocnic.cz/hodnoceni.php?n=20&d=1&r=x&u=x;x;x;x;x;x;N
http://www.hodnoceni-nemocnic.cz/hodnoceni.php?n=18&d=1&r=x&u=x;x;x;x;x;x;N
http://www.hodnoceni-nemocnic.cz/hodnoceni.php?d=1&t=o&n=0&o=0&r=x&u=x;x;x;x;x;x;N
http://www.hodnoceni-nemocnic.cz/hodnoceni.php?d=1&t=o&n=0&o=0&r=x&u=x;x;x;x;x;x;N
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Příloha 3. – dotazníky 

Dotazník pro pacienty ve věku 14 – 19 let - ambulantní 

Ahoj,  

Rádi bychom se tě zeptali na pár otázek ohledně tvého pobytu v nemocnici. Odpovídej, 

prosím, dle tvých osobních zkušeností a zážitků ze současného pobytu. Budeme rádi za 

jakékoliv tvé připomínky a výhrady. Dotazník je anonymní, proto se nemusíš bát vyjádřit svůj 

názor.  

Pokud budeš mít jakýkoliv problém s vyplňováním dotazníku, popros tazatele nebo 

zdravotní sestru, aby ti pomohli.   

Odpovědi vždy prosím zakroužkuj, a pokud se rozhodneš odpověď změnit, 

zakroužkovanou odpověď přeškrtni a vedle ní napiš odpověď správnou. 

 

1. Jsi v nemocnici poprvé? 

a) Ano  b) Ne 

 

2. Jak se tu cítíš?  

a) Příjemně  

b) Normálně jako všude jinde. 

c) Nepříjemně 

3. Jsi spokojen/a s personálem (zdravotní sestra, doktor…), který se o tebe stará?  

a) Ano, jsem s nimi spokojen. 

b) Nezajímají mě. 

c) Jsou nepříjemní.  

d) Bojím se jich. 

 

4. Bylo ti vysvětleno, co ti je?  

a) Ano 

b) Ano, ale nepochopil/a jsem to.  

c) Nezajímá mě to. 

d) Ne 



   

9 

 

5. Bylo ti vysvětleno, jak se budeš léčit? 

a) Ano 

b) Ano, ale nepochopil/a jsem to.  

c) Nezajímá mě to. 

d) Ne 

6. Čekal jsi dlouho na přijetí k vyšetření? 

a) Ano, připadalo mi čekání dlouhé. 

b) Nevím. 

c) Dlouho jsem nečekal/a. 

d) Ne, vzali mě hned, jak jsme přijeli. 

 

7. Byla jsi objednána předem na vyšetření nebo zákrok? 

a) Ano  b) Ne 

 

8. Zhoršil se tvůj stav při čekání na vyšetření?  

a) Ano b) Ne  

 

9. Kdy jsi dorazil/a do nemocnice na vyšetření? 

a) Ráno 

b) Dopoledne  

c) Odpoledne  

d) Večer  

e) Pozdě v noci 

 

10. Chybělo ti něco v čekárně, a pokud ano, napiš prosím co? (př.: televize, hračky, 

časopisy…) 

…………………………………………………………………………………………

………………………… 

11. Jak se ti celkově líbí prostředí nemocnice? Př.: čekárna, knížky, 

vybavení…(Oznámkuj, prosím, na stupnici od 1 do 5 jako ve škole, tedy 1- výborný a 

5 – špatný.) …….………… 

 

12. Navštívil/a jsi v nemocnici toalety? 

a) Ano 

b) Ano, byla jsem nespokojen/a s jejich čistotou. 

c) Ano, na toaletách chyběl toaletní papír. 

d) Ne 
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e) Jiné (Prosím, vypiš.): ……………………………………….…… 

 

13. Jsi spokojen/a s čistotou nemocnice?  

a) Ano 

b) Ne (Prosím, napiš proč.): ……………………………………. 

 

14. Proběhlo tvé vyšetření bez problémů?  

a) Ano 

b) Ano, ačkoli mi léčba mé nemoci nebyla příjemná.  

c) Ne,(Napiš, prosím, proč ne.) ……………………………….… 

 

15. Na jakém oddělení se léčíš nebo si byl/a léčena? (Napiš, prosím, to, kde jsi strávila 

nejvíce času.) 

………………………………………………………………………………… 

16. Chybí ti v nemocnici něco?  

a) Ano, (Napiš prosím co.)………………. 

b) Ne 

 

17. Vylepšil/a bys něco v nemocnici?  

 

………………………………………………………………………… 

18. Kdybys měl/a nemocnici celkově oznámkovat na stupnici od 1 do 5 jako ve škole, 

tedy 1- spokojen/a a 5 – nespokojen/a. Jakou bys jí dal/a známku?  

 …….………… 

 

19. Jaké je tvé pohlaví:  

a) Žena 

b) Muž 

 

20. Kolik ti je? …………  

 

21. Je ještě něco, co bys nám chtěl/a sdělit? Pokud ano, napiš, prosím, co. 

…………………………………………………………………………………

……………………………… 

Děkujeme za vyplnění dotazníku a Tvé cenné připomínky a návrhy. 
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Dotazník pro pacienty ve věku 14 – 19 let – interní 

Ahoj, 

rádi bychom se tě zeptali na pár otázek ohledně tvého pobytu v nemocnici. Odpovídej, 

prosím, dle tvých osobních zkušeností a zážitků ze současného pobytu. Budeme rádi za 

jakékoliv tvé připomínky a výhrady. Dotazník je anonymní, proto se nemusíš bát vyjádřit svůj 

názor. 

Pokud budeš mít jakýkoliv problém s vyplňováním dotazníku, popros tazatele nebo zdravotní 

sestru, aby ti pomohli. 

Odpovědi vždy prosím zakroužkuj, a pokud se rozhodneš odpověď změnit, zakroužkovanou 

odpověď přeškrtni a vedle ní napiš odpověď správnou. 

 

1. Jsi v nemocnici poprvé? 

a. Ano  b. Ne 

 

2. Jak se tu cítíš?  

a. Příjemně  

b. Normálně jako všude jinde. 

c. Nepříjemně 

 

3. Jak dlouhá doba čekání na přijetí do nemocnice, vzhledem k tvému zdravotnímu 

stavu, ti připadala?   

a. Čekání mi připadalo dlouhé. 

b. Nevím. 

c. Dlouho jsem nečekal/a. 

d. Vzali mě hned. Nečekal/a jsem. 

  

4. Zhoršili se tvé zdravotní potíže během čekání na přijetí do nemocnice? 

a. Ano 

b. Ne 

c. Nevím 
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5. Jak na tebe působil první kontakt s nemocnicí (na pohotovosti, na příjmu apod.)?  

a. Příjemně  

b. Normálně jako všude jinde. 

c. Nepříjemně 

 

6. Jsi spokojen/a s personálem (zdravotní sestra, doktor…), který se o tebe stará?  

a. Ano, jsem s nimi spokojen. 

b. Nezajímají mě. 

c. Jsou nepříjemní.  

d. Bojím se jich. 

 

7. Pokud jsi byl/a předem informován/a o vyšetření či zákroku, který jsi měl/a 

podstoupit, stalo se, že jeho termín nebyl dodržen?  

a. Ano 

b. Ne 

c. Nejsem si toho vědom/a. 

 

8. Bylo ti vysvětleno, co ti je?  

a. Ano 

b. Ano, ale nepochopil/a jsem to.  

c. Nezajímá mě to. 

d. Ne 

 

9. Bylo ti vysvětleno, jak se budeš léčit? 

a. Ano 

b. Ano, ale nepochopil/a jsem to.  

c. Nezajímá mě to. 

d. Ne  
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10. Vyhovuje ti prostředí pokoje v nemocnici? (Zde můžeš zaškrtnout i více odpovědí 

najednou.) 

a. Jsem spokojen/a, nic mi tu nechybí.  

b. V pokoji není dostatečný klid pro odpočinek.  

c. Vybavení pokoje je obyčejné. Nalézá se tu jen základní vybavení.  

d. Nebyla jsem spokojen/a s čistotou pokoje. 

e. Nebyla jsem spokojen/a s čistotou toalet a sprch.  

f. Nevyhovovala mi teplota v pokoji.  

g. Něco mi tu chybí (Napište, prosím, co.): 

……………….……………………………………… 

h. Vadilo mi(Napište, prosím, co.): 

…………………………………………………………………… 

 

11. Proběhlo/probíhá tvé léčení bez problémů?  

a. Ano 

b. Ano, ačkoli mi léčba mé nemoci nebyla/není příjemná.  

c. Ne,(Napiš, prosím, proč ne.) ………………………………. 

12. Máš na nemocničním pokoji spolubydlící?  

a. Ano,(Uveď, prosím počet.):  ……… 

b. Ne 

 

13. Chutná ti tu jídlo? 

a. Ano 

b. Je obyčejné, ale dá se jíst.  

c. Ne 

 

 

14. Jsi na dietě?  

a. Ano 

b. Ne 



Bc. Michaela Martinová,  

Spokojenost dětských pacientů a možnosti jejího zvýšení:  

případová studie 
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15. Míváš po jídle ještě hlad?  

a. Ano, snědl/a bych ještě něco. 

b. Jídlo mě zasytí, tak akorát.  

c. Ne, vždy jsem po jídle plný/á.  

 

16. Kdybys měl/a nemocnici celkově oznámkovat na stupnici od 1 do 5 jako ve škole, 

tedy 1- spokojen/a a 5 – nespokojen/a. Jakou bys jí dal/a známku?  

 ……… 

 

17. Chybí ti v nemocnici něco?  

a. Ano,(Napiš, prosím, co.)………………. 

b. Ne 

 

18. Na jakém oddělení ses léčíš? (Napiš, prosím, to, kdes strávil/a nejvíce času během 

léčby). 

………………………………………………………………………………

………………………………… 

19. Vylepšil/a bys něco v nemocnici, a pokud ano, napiš, prosím, co?  

……………………………………………………………………………………… 

20. Jaké je tvé pohlaví:  

a. Žena 

b. Muž 

 

21. Kolik ti je? …………  

 

22. Je ještě něco, co bys nám chtěl/a sdělit? Pokud ano, napiš, prosím, co. 

……………………………………………………………………………… 

Děkujeme za vyplnění dotazníku a Tvé cenné připomínky a návrhy. 


