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Abstrakt 
Autorka se v  diplomové práci zabývá proměnou profese zdravotní sestry od 

šedesátých let 20. století do současnosti z pohledu sester, které již ukončily svoji profesní 

dráhu. Během jejich profesního života došlo k významným celospolečenským změnám, 

které narušily jejich pracovní stereotypy a vynutily si zcela nové vnímání jejich profese. 

Teoretická část práce je věnována historickým a společenským souvislostem vývoje 

profese zdravotní sestry, image této profese v souvislostech, která ji vytváří a podmiňuje a 

odlišnostem, které jsou specifické pro toto povolání. 

Podkladem pro zpracování praktické části jsou biografická vyprávění zdravotních 

sester, která jsou propojena s pohledem na současnou přechodnou etapou vývoje 

ošetřovatelství a na aspekty, kterými se mění tradiční role zdravotní sestry v novodobém 

zdravotnickém systému. 

 

Klíčová slova: historie, image, ošetřovatelství, profese, řád, vzdělávání, zdravotní 

sestra, změna 

 

Abstract  
The thesis demonstrates the change of nursing profession from 1960s till today from 

the point of view of nurses who finished their career. During their professional life had 

happened a lot of significant society-wide changes which broke their work stereotypes and 

made entirely new perspective of their job. 

The theoretical part is devoted to historical and social context of nursing progress, to 

image and differences which are specific for this profession.  

The background of the thesis research form biographical nurses’ stories, which are 

connected to perspective of temporary nursing development period and aspects which 

change the nurse’s traditional role in the contemporary health care system.  

 

Key words: history, image, nursing, profession, rules, education, nurse, change 
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„Komukoliv přispěti můžeš, prospívej rád, 
možno-li i celému světu.  

Bylo již dávno řečeno, že sloužiti a prospívati  
je vlastností povah vznešených.“ 

J.A. Komenský 
 
 
 

1 ÚVOD 

V této diplomové práci bych chtěla popsat proměnu profese zdravotní sestry 

v souvislosti se změnami ve společnosti od šedesátých let 20. století do současnosti. Toto 

období lze vnímat jako časovou etapu, ve které se událo velké množství společenských 

reforem. Zejména přeměna politického systému v Československu po roce 1989, kdy se 

uzavřelo v naší republice čtyřicetileté období vlády komunismu a naše země se začala 

„vracet do Evropy“, přinesla výraznou změnu celospolečenské atmosféry. Tato 

transformace společnosti v Československé, později v České republice, postupně 

proměnila způsob organizování a řízení zdravotnické péče. Změny narušily dosud 

zavedený řád a pořádek, na který byli celá léta pracovníci v tomto oboru zvyklí. Tedy i 

zdravotní sestry se musely při své práci vyrovnávat s celou řadou změn a naučit se 

přistupovat ke své práci novým způsobem. 

Moje motivace k volbě tématu vychází ze skutečnosti, že pracuji celý svůj profesní 

život jako zdravotní sestra. V roce 1986 jsem ukončila studium na střední zdravotnické 

škole a získala první pracovní zkušenosti v socialistickém Československu. Z pohledu 

mladé sestry jsem pak vnímala proměnu ošetřovatelství a ošetřovatelské práce po roce 

1989. V současné době se nacházím, co se týká pracovních zkušeností, uprostřed mezi 

dvěma generacemi sester – mezi těmi, které s určitým očekáváním nastupují na profesní 

dráhu zdravotní sestry a mezi těmi, které svoji profesi opouštějí z důvodu odchodu do 

starobního důchodu.  

Byla to také vyprávění životních a profesních příběhů mých kolegyň, dnes žen v 

seniorském věku, která  mne zaujala a podpořila volbu mého tématu. S určitými 

představami tyto ženy zvolily mezi 60.-70. lety 20. století studium na střední zdravotnické 

škole, nastoupily do svého prvního zaměstnání a přijímaly zvyky a zkušenosti od svých 

starších kolegyň. Jejich práce se během 30-40 let změnila. Sestra, která v současné době 

odchází do důchodu, opouští zcela jinou profesi, než ve které začínala na počátku své 

profesní dráhy (Škubová, 2009). 
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Ve zpracování zvoleného tématu se  odráží i moje jistá zvědavost, která vyplývá ze 

společného sdílení povolání s vypravěčkami. Z řad generace oslovených sester také 

vycházely mé učitelky a vychovatelky, které na mne měly vliv na začátku mé profesní 

dráhy. Připouštím, že se do této práce mohou promítat moje osobní vzpomínky na mé 

kolegyně a odrážet se mé profesní postoje a zkušenosti. 

Práce je rozdělena do dvou hlavních celků. 

V její teoretické části se budu zabývat profesí zdravotní sestry z několika úhlů 

pohledu. Nejprve uvedu historická a filozofická východiska péče o druhého člověka, která 

předurčila rozvoj a profesionalizaci ošetřovatelství a nutnost potřeby pečující osoby nejen 

vychovávat, ale také vzdělávat. Dále se zaměřím v souvislosti se zvoleným tématem na 

proměnu image profese zdravotní sestry z aspektů, které tuto profesi předurčují, podmiňují 

nebo ji vytvářejí. Profese zdravotní sestry má také „zvláštnosti“, o kterých se zmíním 

v poslední kapitole teoretické části. 

Druhá, empirická část práce, bude zpracována na podkladě provedeného 

kvalitativního výzkumu. Data, se kterými budu pracovat, budou získána z biografických 

vyprávění sedmi respondentek – zdravotních sester, dnes již důchodového věku. Při 

zpracování dat použiji metodu zakotvené teorie. Na základě analýzy dat budu zjištěná data 

interpretovat a zapracuji je  do jednotlivých kapitol textu. 

Svojí diplomovou prací bych ráda přinesla pohled na proměny profese zdravotní 

sestry z pohledu zdravotních sester, které již ukončily svoji profesní dráhu, a mají ke své 

práci ve zdravotnictví již určitý odstup. Mohou tedy s jistou dávkou nadhledu popsat nejen 

svůj profesní život, ale i to, jaké okolnosti formovaly a utvářely jejich postoj k profesi. 

Pracovní návyky, postoje a řád v péči o nemocné, ve kterých byly tyto ženy vychovávané a 

měly je zažité, byly zhruba v polovině jejich profesní kariéry narušeny celospolečenskými 

změnami na konci osmdesátých let 20. století a vynutily si změnu přístupu k jejich práci i 

k vlastnímu vnímání své profese. Tato zjištění bych také ráda propojila se současností, kdy 

sestra pracuje v období tzv. „moderního českého ošetřovatelství“ (Pacovský, 1981: 14), 

které je vnímáno stále jako přechodná éra a ve kterém se pod řadou rozmanitých vlivů 

mění pojetí ošetřovatelské profese. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

Teoretická část je věnována historickému, společenskému a filozofickému pohledu 

na ošetřovatelství a na profesi zdravotní sestry za účelem porozumění její širší 

problematice. Nejprve vysvětlím propojení tří základních tématických okruhů, které se 

navzájem prolínají celou prací – ošetřovatelství, zdravotní sestra a  řád. Při výkladu faktů a 

zkušeností, na kterých je založený vývoj ošetřovatelství i profese zdravotní sestry, budu 

vycházet z odborné literatury i z mých osobních a pracovních zkušeností. 

 

 

2.1 Úvod do tématu 

Formu předmluvy nebo-li úvodu do tématu jsem zvolila jako způsob vysvětlení 

základních tématických okruhů, které se prolínají celou prací. 

Ústřední myšlenkou této práce, jak jsem již předeslala v Úvodu, je rozvoj 

ošetřovatelství a vývoj profese zdravotní sestry, a to zejména z pohledu generace 

zdravotních sester, která maturovala v šedesátých až sedmdesátých letech 20.století. Při 

zpracování výzkumné části této práce (podrobněji kapitola 3.3.1), se vyjevilo ještě jedno 

důležité téma, které jsem nazvala „ řád“. 

Co se týká ošetřovatelství, budeme se v této práci setkávat v souvislosti s jeho 

společenským a historickým vývojem, se dvěma základními úhly pohledu na tento obor. 

První přístup, který vysvětluje podstatu vnímání ošetřovatelství v socialistickém 

Československu, představuje Pacovský (1981). Popisuje tradiční způsob ošetřovatelství 

jako integrovanou vědní disciplínu, „…jejímž hlavním posláním je vhodnými metodami 

systematicky a všestranně uspokojovat individuální potřeby člověka vzniklé nemocí a 

pomáhat těm, kteří sami o sebe nemohou, neumějí nebo nechtějí pečovat…Tvoří 

podstatnou část komplexní péče o nemocné.“ (Pacovský, 1981:13). Práce sestry je v tomto 

pojetí ošetřovatelství zaměřena na výkon a na plnění ošetřovatelských úkolů mnohem víc, 

než na nemocného a na jeho potřeby. Profesionální role sestry jsou z tohoto hlediska 

oficiálně uznávané dvě „tradiční“: sestra jako „ošetřovatelka nemocných“ a sestra jako 

„asistentka lékaře“. Ve svých činnostech byla sestra zcela závislá na pokynech od lékaře a 

na jeho rozhodnutích.  
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Druhý pohled na ošetřovatelství, který legislativně přijala v roce 2004 česká odborná 

společnost v tzv. Koncepci ošetřovatelství, a která se postupně dostává do praxe, definuje 

moderní ošetřovatelství takto: „Ošetřovatelství je samostatná vědecká disciplína, která je 

zaměřena na aktivní vyhledávání a uspokojování biologických, psychických a sociálních 

potřeb nemocného a zdravého člověka v péči o jeho zdraví.“ (Věstník, 2004: odst.1.2). 

Rozdíly ve způsobu vnímání tradičního a moderního přístupu k ošetřovatelství jako k 

oboru lze vyložit na základě výše uvedených citací. Jak jsem se již zmínila, „tradiční“ role 

sestry byly založeny na vztahu podřízenosti sestry lékaři. Lékař rozhodoval o tom, jakým 

způsobem a do jaké míry má sestra poskytovat nemocnému ošetřovatelskou péči a měl 

právo práci sestry kontrolovat, ne-li trestat její pochybení. Po roce 1989 se rozvíjí a 

proměňují „tradiční“ role sestry o řadu dalších, které přináší sestrám změny v dosud 

zavedených stereotypech, ale zároveň dávají prostor pro nový způsob organizace jejich 

práce. Na základě legislativy a v souladu se světovými trendy vykonávají sestry „aktivní“ 

ošetřovatelskou péči. 

Tyto dva zcela odlišné pohledy na ošetřovatelství se výrazným způsobem odráží 

v profesním životě oslovených sester, které se zúčastnily výzkumu uvedeném v empirické 

části práce. 

Vlastní vývoj ošetřovatelství i profese zdravotní sestry bude popisován v kapitole 2.2 

této práce. Právě vzhledem k historickým souvislostem ve vývoji sesterské profese se 

budeme v této práci setkávat s pojmem „sestra“ , „sestra-ošetřovatelka“, „zdravotní 

sestra“ a „všeobecná sestra“ jako s pojmenováním osoby, která má potřebnou kvalifikaci 

na základě které vykonává ošetřovatelskou činnost. Pojem „zdravotní sestra“ budu 

používat spíše při popisu profese do roku 2004, kdy byl na základě Zákona č. 96/2004 Sb. 

o nelékařských povoláních změněn název profese „zdravotní sestra“ na název „všeobecná 

sestra“.  

Třetím tématickým okruhem, který bych chtěla v této úvodní kapitole čtenáři 

přiblížit a vysvětlit, je význam pojmu „ řád“  tak, jak je chápán v této práci. „ Řád“  širším 

kontextu ohraničuje vlastní činnost sestry, prostředí, ve kterém pracuje a má vliv také na 

interpersonální vztahy na pracovišti. 

„ Řád“  lze obecně vnímat jako pořádek, systém nebo normu (opak zmatku, chaosu a 

nepořádku), který vznikl na podkladě uspořádání různých forem hierarchicky 

organizovaných společenství. Řád tedy můžeme vidět jako způsob logického uspořádání 
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nebo řízení něčeho ve smyslu kontroly chodu různých aktivit (například v organizaci) 

(Wikipedie, 2014, Wiktionary, 2014).  

Podkladem pro vznik řádu a jeho aplikaci v ošetřovatelské profesi je v historickém 

kontextu víra a povědomí člověka pomáhat bližnímu. Smysl pro řád se pevně vžil do těch, 

kteří se starali o nemocné – do příslušníků církevních řádů.  

Jako nositele tradic řádu můžeme označit zvyky vzniklé na základě vojenských a 

církevních pravidel (Lemon,1996). Principy řádu se později přenesly do léčebných institucí 

– nemocnic, ve kterých vedle členů církevních řádů, začal pracovat vzdělaný civilní 

personál. Civilní zaměstnanci přejímali schéma řádu do své práce a založili na něm život 

v instituci, jejíž součástí je stanovení hierarchie profesí, řízení a kontroly práce personálu 

(Keller, 2010).  

Řád při ošetřování nemocných přetrvává do současnosti a jeho projevy a způsoby 

udržování jsou významnými znaky organizace ošetřovatelské péče o nemocné.  

 

 

 

2.2 Historické a společenské souvislosti vývoje profese zdravotní 

sestry 

Rozvoj ošetřovatelské profese souvisí s náboženskými, kulturními, sociálními, 

ekonomickými a politickými vlivy ve společnosti. Velký význam pro jeho rozmach měly 

války, vědecké objevy a osobnosti, které si uvědomovaly nutnost změn a hledaly nové 

cesty, které by ošetřovatelství posunuly směrem od laického a charitativního přístupu, 

k jeho profesionalizaci a k dosažení jeho společenské prestiže (Lemon, 1996). 

Profesionalizace ošetřovatelství je spjata se vznikem nemocnic jako nových 

léčebných institucí, s potřebou lékaře mít vedle sebe vzdělaného spolupracovníka, ale také 

s emancipačním hnutím v druhé polovině 19. století a následným vznikem 

ošetřovatelských škol. S proměnou společnosti se proměnily požadavky na znalosti a 

dovednosti sester a tedy i na jejich odborné vzdělání. 
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2.2.1 Filozofická a společenská východiska vzniku ošetřovatelské profese 

V historických souvislostech vývoje společnosti můžeme vnímat odlišnosti v chápání 

druhého člověka a následně i v přístupu k jeho potřebám. 

Péče o člověka, který se nachází v nouzové životní situaci, je přirozenou lidskou 

potřebou. Je stará jako lidstvo samo.V dávných dobách byla nemoc zahalena tajemstvím a 

k její léčbě se využívala zkušenost z pozorování účinku bylin, vody a slunce na lidský 

organismus. Tyto zkušenosti byly předávány dál z generace na generaci a léčení a péče o 

nemocné byla v rukou lidových léčitelů. Chápání potřeb a snaha pomoci druhému člověku 

byla v té době více méně nahodilou činností (Vodáková & Vodáková, 2003). 

Z počátku, zejména v antické kultuře, bylo všechno dění okolo lidského bytí 

spojováno s rolí osudu a vlivu bohů. Toto chápání běhu života obrátil svým příchodem 

Ježíš Kristus před dvěma tisíci lety. V jeho učení se objevují nové prvky a touha po změně 

v uspořádání společenských vztahů. Na rozdíl od předchozích zvyků prosazoval myšlenku 

„Miluj bližního svého jako sám sebe“ (Bible, 2005: Mt.22,39), a to bez rozdílu pohlaví, 

barvy pleti a národnosti člověka, který potřebuje pomoc. Ježíš učil druhé vnímat svého 

bližního s vážností, porozuměním a úctou. Jeho učení se rychle šířilo a stalo se základem 

pro vnímání středověké společnosti (Procházka, 2012). Péče o druhé se pak stala doménou 

společenství a církevních řádů a probíhala zejména v hospitalech a v malých špitálech, kde 

naplňovala principy etické charitativní péče. 

V 18. století začaly nevyhovující špitály zanikat, některé z nich se postupně změnily 

v nový typ léčebné instituce – nemocnice1. Způsob péče o nemocné začal být v těchto 

zařízeních organizován na základě historických zkušeností s ošetřováním nemocných, 

které vycházely z náboženského a vojenského smyslu pro pořádek a hierarchii. Nemocnice 

se tak staly byrokratickými institucemi ovládanými řádem a pevně danými pravidly 

(Lemon, 1996).  

V nemocnicích začali pracovat lékaři. Do té doby vykonávali zejména návštěvní 

službu v rodinách, do původních špitálů docházeli pouze na zavolání. Ostatní personál 

v nemocnicích tvořili nezaškolení laici, kterým kromě znalostí a dovedností, často chyběla 

motivace k jejich práci. Lékaři při své činnosti začali postrádat jim podřízeného 

„pomocníka“, se kterým by mohli komunikovat na odborné úrovni. Tato skutečnost si 

                                                 
1 V Čechách byla založena první všeobecná nemocnice v Brně v roce 1785, Všeobecná nemocnice 
v Olomouci v roce 1787, Všeobecná nemocnice v Praze v roce 1790 (Kutnohorská, 2010).  
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vynutila profesně vzdělávat ošetřující personál (Plevová, Slowik, 2008). Vzdělávání 

ošetřujících osob začalo proměňovat charitativní způsob péče v organizovanou léčebnou a 

ošetřovatelskou péči. Vznikla novodobá profese zdravotní sestry.  

 

 

2.2.2 Florence Nightingalová 

Vznik povolání zdravotní sestry je spjatý se jménem Florence Nightingalové (1820-

1910). Tato angličanka pocházela z bohaté rodiny, která jí dopřála vynikající domácího 

vzdělání, a která předpokládala, že se jejich dcera bude věnovat společenskému životu, vdá 

se a bude mít děti – tak, jak to určovaly normy v tehdejší společnosti.  

Florence však začala usilovat o zcela jiné naplnění svého života. Začala se zajímat o 

chudé a ubohé kolem sebe a o prostředí, ve kterém žijí. Při své cestě po Evropě navštívila 

nemocnici a školu pastora Theodora Fleidnera v Kaiserwerthu v Německu a později zde 

absolvovala ošetřovatelský kurs. Poté pracovala v sanatoriu pro nemocné ženy v Londýně. 

Jejími zásadami byly čistota a vlídnost, které nejen přispívaly k ozdravování nemocných, 

ale staly se základem pro získání respektu Florence ve veřejných kruzích. 

Poté, co se Florence dozvěděla z novin o neutěšených podmínkách zraněných vojáků 

v Krymské válce (1853-1856), naplánovala cestu do válečné oblasti. Vyškolila dobrovolné 

sestry a odjela s nimi do okolí Istambulu organizovat ošetřovatelskou péči o raněné vojáky. 

S přihlédnutím ke společenským okolnostem té doby, se jednalo o určitý druh hrdinství – 

do té doby bylo ošetřovaní raněných ve válkách doménou mužů. Proto se také hned po 

svém příjezdu na válečné území sestry setkaly s odmítavým postojem vojenských lékařů. 

V tomto náročném prostředí se však Florence se svými družkami dokázala prosadit, a to 

zejména organizovaným a systematickým přístupem ke své práci. Díky zavedení a kontrole 

dodržování přísných hygienických pravidel při péči o zraněné vojáky se podařilo snížit 

počet infekčních komplikací a úmrtí vojáků na infekční choroby ze 40% na 2 % 

(Kutnohorská, 2010). Sama Florence si tímto způsobem získala respekt zejména mezi 

lékaři a po svém návratu do Anglie také velký respekt veřejnosti. 

Pod vlivem válečných událostí založila Florence v roce 1860 ošetřovatelskou školu 

sv. Tomáše v Londýně, ve které byl, na rozdíl od jiných již fungujících škol, kladen velký 

důraz na propojení teoretických a praktických znalostí studentek. 
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V témže roce byla také vydána nejznámější práce Florence „Poznámky 

k ošetřovatelství“, která byla záhy přeložena do devíti jazyků včetně jazyka českého v roce 

1874. Tato kniha je svým obsahem stále aktuální – nezabývá se pouze ošetřovatelskými 

činnostmi, ale naznačuje také ošetřovatelské kompetence civilní zdravotní sestry, kterou jí 

dává odborné vzdělání a její charakterové a morální vlastnosti (Nightingalová, 1874). 

Florence Nightingalová se stala ideálem sestry – ošetřovatelky pro mnoho dalších 

generací sester. Svojí vytrvalostí, kultivovaností, odvahou a vzdělaností přeměnila 

ošetřovatelství na profesionalizovanou odbornou činnost a díky své vizi o způsobu 

ošetřování nemocných se stala zakladatelkou moderního světového ošetřovatelství. Svým 

myšlením a přístupem k péči o nemocné překonala některé předsudky ze středověku, 

zejména ty, které určovaly, že povolání sestry musí být vždy určeno církevním řádem. 

Florence se také stala inspirací pro řadu dalších žen tím, že si dovedla vybudovat svoji 

existenční nezávislost, a podpořila tak myšlenky probíhajícího emancipačního hnutí 

v Evropě (Chvátalová, 2009). 

 

 

2.2.3  Vývoj českého ošetřovatelství 

Tato kapitola popisuje vznik a vývoj profesionálního ošetřovatelství v Čechách, resp. 

v Československu od raného středověku po současnost. Pro větší přehlednost je kapitola 

rozdělena do tří celků – a to podle výrazných společenských mezníků, které zásadním 

způsobem ovlivnily rozvoj ošetřovatelské profese a ošetřovatelství v naší zemi.  

 

2.2.3.1 Ošetřovatelství v Čechách do roku 1948 

Za zakladatelku ošetřovatelství v Čechách je považována dcera českého krále 

Otakara Přemysla I. Anežka Přemyslovna (1211-1282), která svoji celoživotní energii 

věnovala péči o chudé a nemocné. Tato vzdělaná žena využila svoje královské „věno“ 

k založení několika klášterů a v roce 1232 také k založení prvního špitálu Na Františku 

v Praze. Během svého života získala mnoho zkušeností v ošetřovatelské činnosti a na 

tomto základě údajně vypracovala první známá pravidla pro ošetřování nemocných v 

Čechách. Dalšími součastnicemi Anežky a zároveň propagátorkami charitativního 
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špitálnictví, byly Zdislava z Lemberka, Eliška Rejčka a Eliška Přemyslovna (Kutnohorská, 

2010).  

V roce 1292 byla řeholnicím zakázána služba ve špitálech. Členky církevních řádů se 

uchýlily k tzv. návštěvnímu opatrovnictví, ale i tato forma pomoci bližním jim byla 

tridentským koncilem v roce 1545 zakázána (Kafková,1992). Péče o nemocné se stala 

doménou mužů, příslušníků církevních řádů. Síť špitálů se postupně rozrůstala. 

Ošetřovatelství mělo během toho období velmi humánní charakter, i když v řadách 

ošetřujících se kromě řeholníků nacházeli také civilní pracovníci zejména z řad trestanců a 

prostitutek, kteří tuto práci vykonávali jako pokání anebo z donucení. Vlastní 

ošetřovatelské činnosti však chyběl systém a její organizovanost (Lemon, 2006). 

Až do vlády Marie Terezie a Josefa II., kdy bylo v roce 1781 nařízeno vzdělávání 

tzv. opatrovníků, nedošlo v českých zemích k výraznějšímu zlepšení v ošetřování 

nemocných. Bohatší lidé se léčili doma a lékaři za nimi docházeli. Špitály byly určeny pro 

chudé, o které se starali opatrovníci a tzv. „hlídači nemocných“ (Kafková, 1992). 

Ve druhé polovině 19. století probíhalo v Evropě emancipační hnutí, které zasáhlo 

také české země. Jeho hlavním cílem bylo prosazení vzdělávání žen, jejich možnost 

pracovat na základě dosaženého vzdělání a tím získat samostatnost a nezávislost na 

mužích, u svobodných žen na původní rodině. 

Především zásluhou iniciativy Karolíny Světlé vznikl Ženský výrobní spolek český, 

který se významnou měrou podílel na vzniku první české ošetřovatelské školy v Praze 

v roce 1874, jediné v Rakousku – Uhersku. Přestože po několika letech působení škola 

zanikla, stala se počátečním bodem přeměny ošetřovatelství z opatrovnické činnosti na 

ošetřovatelskou profesi v Čechách. V dalších letech byly zájemkyně o ošetřovatelské 

povolání „zacvičovány“ a „vyučovány“ v ošetřování nemocných v různých spolcích2 nebo 

přímo v nemocnicích (Kafková, 1992). Ošetřovatelství se začalo proměňovat z původního 

charitativního poslání na povolání. 

Ve zdravotnických zařízeních se tak začaly potkávat dva odlišné světy – církevní a 

civilní. Církev se snažila udržet si své dominantní postavení v péči o nemocné skrze 

řádové sestry, které zakládaly svoje schopnosti pečovat o nemocné na tradici, na poslání 

                                                 
2 Například Ústřední spolek českých žen, Spolek pro povznesení stavu ošetřovatelek nemocných (Kafková, 
1992). 
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milovat své bližní a na víře v Boha. Veřejnost byla navíc na práci řeholních sester, co by 

ošetřovatelek, zvyklá. 

Příchod prvních civilních sester do praxe nebyl tedy vítaný jak ze strany veřejnosti, 

tak z pohledu opatrovníků i některých lékařů. V povědomí přetrvával názor, že školené 

ošetřovatelky nejsou při péči o nemocné potřeba, že je třeba zachovat tradici a řád, který 

byl v nemocnicích zavedený – tudíž že pomocné práce zastanou ošetřovatelé a to ostatní 

řádové sestry. Vnímaví a osvícení lidé, a to i z řad lékařů, začali brzy oceňovat rozdílnou 

práci vzdělaných ošetřovatelek a pomáhali jim k získání patřičné autority ve stávajícím 

systému péče o nemocné (Staňková, 2002a). Samy civilní sestry si musely také svoje 

postavení ve společnosti vydobýt a to na základě svého vzdělání, odbornosti a přístupem 

ke své profesi. 

Pro první civilní zdravotní sestry platily podobné zvyky jako pro sestry řeholní. 

Musely se přizpůsobit podmínkám, jaké vycházely z církevních řádů – zůstat svobodné, 

zachovávat celibát, být kdykoliv k dispozici, bydlet přímo na pokojích společně 

s nemocnými. Na vycházku mohly jít pouze s dovolením lékaře (Kutnohorská, 2010).  

Nařízením rakousko-uherského ministerstva vnitra o ošetřování nemocných 

provozovaném z povolání bylo v roce 1914 uděleno svolení k zřízení dvouletých 

ošetřovatelských škol při nemocnicích. Školy měly zaručit výuku a praktický výcvik 

budoucích ošetřovatelek. Nařízení stanovilo organizační strukturu školy, podmínky 

uchazečů pro přijetí, jejich způsobilost, věk přijetí ke studiu (od 18 do 30 let), obsah studia, 

práva a povinnosti studujících. Studium bylo ukončeno absolventskou zkouškou a 

absolventky získaly titul „diplomovaná sestra“. Česká zemská státní dvouletá 

ošetřovatelská škola byla na základě výše uvedeného svolení otevřena v roce 1916 v Praze. 

Pro sociální pracovníky a později i pro diplomované sestry, které pracovaly v terénní péči, 

byla v roce 1918 otevřena v Praze jednoletá Vyšší sociální škola (tamtéž).  

V období po první světové válce postupně vznikaly další civilní a církevní 

ošetřovatelské školy, ve kterých se podílely na výuce studentek kromě českých také 

zkušené americké sestry. Jejich činnost zasahovala jak do výuky studentek 

ošetřovatelských škol, tak do praxe – do organizování práce ošetřovatelek v nemocnicích, 

v ústavech a v terénní službě. 

Počáteční pochybnosti veřejnosti o práci civilních sester se postupně rozplývaly a 

absolventky ošetřovatelských škol si mezi obyvatelstvem velmi brzy získaly respekt. 
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Společnost oceňovala u sester zejména úroveň jejich společenského chování, jejich 

osobnostní vlastnosti a upravený zevnějšek. Návštěvní služba sester-ošetřovatelek 

v domácnostech nebyla zaměřena pouze na ošetřování nemocných, ale také na edukaci3 

příbuzných, na zdravotní osvětu obyvatel a na poradenství.  

Způsob této práce přinášel sestrám jednak uspokojení z toho, že mohou uplatnit svoje 

vzdělání, ale především jim poskytoval určitou nezávislost, pestrost a samostatnost při 

práci než jakou měly ošetřovatelky pracující v nemocnicích, ve kterých byla práce sestry 

zcela podřízena lékaři. To všechno mělo podíl na rostoucí prestiži sester i vlastního 

ošetřovatelství v období mezi oběma světovými válkami (Kutnohorská, 2010).  

Sestry navázaly v tomto období celou řadu společenských kontaktů a zakládaly 

profesní spolky, které jim poskytovaly mj. možnost získat finanční podporu pro rozvoj 

ošetřovatelského školství. Vznikaly další civilní a řádové školy – v roce 1942 bylo na 

území protektorátu celkem 12 ošetřovatelských škol4 (Kafková, 1992). 

O rozmach českého ošetřovatelství se v této éře zasadily takové osobnosti jako dcera 

Tomáše Garrigue Masaryka Alice Masaryková nebo Hana Benešová, manželka prezidenta 

Beneše (Kutnohorská, 2010). 

Druhá světová válka pozitivní vývoj českého ošetřovatelství přerušila. Řádové sestry 

musely odejít z nemocnic a velký nedostatek ošetřujícího personálu způsobil celou řadu 

komplikací při ošetřování nemocných. Na druhé straně tato situace uchránila zdravotní 

sestry před totálním nasazením. Během války pracovaly sestry také v uprchlických 

táborech a na válečných frontách, kde kromě vlastní práce školily laiky v základních 

ošetřovatelských dovednostech.  

Po ukončení druhé světové války se do nemocnic mohly vrátit řádové sestry, ale jak 

je patrné z níže uvedené tabulky č.1, druhá světová válka znamenala velký propad v počtu 

ošetřovatelského personálu.  

 

 

 

                                                 
3 z lat.education, tzn. výchova, vyučování (Slovník,1995) 
4 Ošetřovatelské školy v roce 1942 (s rokem jejich vzniku):  
civilní: Praha (1916 a 1942), Moravská Ostrava (1937), Brno (1939), Plzeň (1942) 
řádové: Opava (1926), Praha (1939), Hradec Králové (1935), Brno (1936), Znojmo (1936), Olomouc (1939), 
Kroměříž (1939) (Zdroj: Kafková, 1992) 
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Tabulka č.1: Počet sester pracujících ve zdravotně sociální péči 

ROK CELKEM SESTER CIVILNÍ SESTRY ŘÁDOVÉ SESTRY 

1931 1029 780 249 

1940 8344 6499 1845 

1946 3690 2660 1030 

Zdroj: Kafková, 1992 

 

V roce 1946 byla v Praze otevřena Vyšší ošetřovatelská škola, ve které se vzdělávaly 

sestry-učitelky pro ošetřovatelské školy, vrchní sestry pro vedoucí funkce a sestry pro 

terénní péči. Ve školách postupně vznikaly studijní programy zaměřené na ošetřování dětí, 

práci v charitě, zdravotní službu v rodinách, porodní asistentky atd. (Plevová, 2011). 

Ošetřovatelské civilní i církevní školství tímto způsobem navázalo na svoji předválečnou 

tradici. V roce 1947 bylo již v provozu 40 civilních a církevních škol, z toho 4 pro dětské 

sestry (Vučková, 1994). 

V poválečném období bylo těžké získat mladé ženy pro práci ve zdravotnictví. 

K hlavním příčinám jejich nezájmu o studium ošetřovatelství patřilo přetrvávající 

nepříznivé sociální postavení sester, jejich nízké finanční ohodnocení, vysoký poplatek za 

školné, více méně neomezená pracovní doba a namáhavá služba. Nároky na práci sestry 

byly mnohem vyšší než dříve nároky na práci opatrovníků. V mnoha zdravotnických 

zařízeních se pokračovalo „postaru“, kdy sestra vykonávala kromě vlastní ošetřovatelské 

práce celou řadu pomocných a úklidových prací a to často za pomoci pacientů (Kafková, 

1992).  

Na získání zájemkyň o ošetřovatelské povolání se v poválečném období zaměřil 

rozhlas, denní tisk i samotné sestry-profesionálky, které stály v čele ošetřovatelských škol. 

Zvýšit zájem mladých dívek o studium se snažily nejen propagací vlastní profese, ale 

poukazováním na možnosti, kdy ošetřovatelka může využít své odborné vzdělání také v 

soukromém životě při péči o všechny věkové generace svých blízkých. Mladým ženám 

bylo zdůrazňováno, že profese zdravotní sestry již neznamená pro ženu zůstat svobodná, 

protože i jako vdaná nebo jako matka může najít v tomto povolání svoje uplatnění 

(Roušarová, 1948). 
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2.2.3.2 Ošetřovatelství v socialistickém Československu 

Pro slibně se rozvíjející ošetřovatelský obor se stal mezníkem rok 1948, kdy došlo na 

základě komunistického puče v Československu ke změnám ve společenských, politických 

a sociálních podmínkách. V Československé republice začal platit způsob vzdělávacího 

systému převzatého ze Sovětského svazu (Plevová, Slowik, 2008). Důsledkem této situace 

bylo, že se vzdělávání v československých ošetřovatelských školách začalo odlišovat a 

vzdalovat svým obsahem a rozsahem od způsobů vzdělávání v západní Evropě.  

Také vlastní rozvoj ošetřovatelství začal stagnovat. Socialistické Československo 

přerušilo kontakty s vyspělým světem a jeho politické zaměření bylo orientováno na státy 

tzv.Východního bloku. Dřívější samostatnost, kterou profese zdravotní sestry získala 

v předválečném období, byla potlačena a sestra byla opět považována „pouze“ za 

pomocnici lékaře a za vykonavatelku jeho příkazů.  

 

2.2.3.2.1  Ošetřovatelské školství 

V novém státním zřízení probíhaly velmi rychle legislativní změny. Od 1.září 1948 

začal platit nový školský zákon5, na základě kterého byly uzavřeny školy, které byly 

zřizované církvemi s tím, že je v nich opomíjena výchova žákyň k řádnému občanskému 

životu a k lidové demokracii. Na základě uvedeného zákona začaly vznikat nové typy škol6 

pro budoucí ošetřovatelky, změnila se organizace, délka i obsahová náplň studia a také věk 

k přijetí studentek ke studiu7 (Archiv, 2013). Studentky byly přijaty ke studiu po ukončení 

základního vzdělání a úspěšném složení přijímacích zkoušek. Do čtyřletého studijního 

programu zdravotnických škol byly kromě odborných předmětů zařazené také všeobecně-

vzdělávací předměty. Délka studia se na několik následujících let zkrátila na 3 roky pro 

nedostatek zdravotnických pracovníků. Vznikla tak celá řada komplikací při uvedení 

absolventů do praxe zejména pro jejich nízký věk (17 let). Od roku 1955 se délka studia 

vrátila na čtyři roky a závěrečná zkouška na zdravotnických školách byla nazvána 

zkouškou maturitní (Kafková,1992, Kutnohorská, 2010).  

                                                 
5 Zákon č. 95/1948 Sb. o základní úpravě jednotného školství 
6 Ošetřovatelské školy byly sloučeny rodinnými a sociálními školami a nově vzniklé instituce byly zařazeny 
do systému vyšších odborných škol (Kafková,1992). 
7 Věk uchazečů o studium se snížil na 14-15 let. 



 
 

20 

Podmínkou studia na ošetřovatelské škole bylo bydlení studentek na internátě. Zde 

vládl přísný řád a pořádek, ale přesto sestry, které takovým internátem prošly, dnes 

vzpomínají, jak každodenní podřizování sebe a svých zájmů potřebám druhých, pečlivost 

při úklidu nebo vzájemná pomoc při nesnázích, je připravilo do budoucnosti na zvládání 

náročného povolání (Rozsypalová a kol., 2006). 

Stálý nedostatek odborného ošetřovatelského personálu ve zdravotnických zařízeních 

vedl k různým alternativám, jak získat ošetřovatelskou odbornost. Uchazečky o profesi 

zdravotní sestry se mohly zúčastnit několikaměsíční přípravky pro pomocné zdravotní 

sestry a dětské sestry, doškolovacího kurzu pro obory zdravotní sestry a dětské sestry, 

pomaturitního dvouletého studia zdravotní sestra nebo vzdělávání pro pracující ve formě 

večerního, dálkového nebo externího studia (Kutnohorská, 2010). 

Po absolvování denního studia na ošetřovatelské, později zdravotnické škole, byly 

absolventky v padesátých a v šedesátých letech 20. století umísťovány na pracoviště 

formou „umístěnky“, aby se uplatnily v oboru, pro který získaly kvalifikaci „…v souladu 

s potřebami národního hospodářství…“ (Vládní, 1952). V praxi to znamenalo, že si 

absolventka studia ošetřovatelské nebo zdravotnické školy nemohla vybrat obor, natož 

nemocnici, ve které by chtěla pracovat a musela nastoupit na určené místo. Tento systém 

umísťování absolventů byl zrušen v roce 1967. 

Na základě Zákona č.186/1960 Sb. o soustavě výchovy a vzdělání byly zdravotnické, 

popř. ošetřovatelské školy přejmenovány na „střední zdravotnické školy“, ve kterých se 

vyučovaly tři „sesterské“ obory: zdravotní sestra, dětská sestra a ženská sestra. Vznikl také 

nový termín „střední zdravotnický pracovník“. Do této kategorie pracovníků byla zařazena 

profese zdravotní sestry (Kutnohorská, 2010). 

Vyučovací osnovy vypracované pro zahájení výuky na střeních zdravotnických 

školách ve školním roce 1960/61 byly pouze přechodné, a staly se podkladem pro 

vytvoření nových učebních plánů pro výuku studentů ošetřovatelství, které začaly platit od 

školního roku 1972/73 (Hubová, 2009). V dalších letech byly změny v základním 

ošetřovatelském školství spojeny s vydáváním nových nebo upravených školských zákonů. 

Vzdělávání zdravotních sester se ustálilo a obsah a způsob výuky se prakticky nezměnil až 

do devadesátých let 20. století. Odborná příprava byla zaměřena na získání vědomostí 

z medicíny a na techniku provedení léčebných a ošetřovatelských výkonů. Výuka 
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předmětů, jako psychologie, etika a sociologie, které by vytvářely a stabilizovaly 

hodnotový systém studentů, byly při výuce opomíjeny (Staňková,1996). 

Medicínské předměty vyučovali především lékaři, praktickou výuku zajišťovaly 

odborné učitelky – instruktorky, které vedly i odbornou praxi žáků na tzv. školních 

stanicích. Závěrečná maturitní zkouška se skládala z teoretické a praktické části.  

Postupně rozšiřující se požadavky na práci sestry se začaly promítat do vyšších 

nároků na jejich vzdělávání. Vědomosti získané při studiu na střední škole přestaly 

dostačovat požadavkům na znalosti sester v praxi, a proto byl vytvořen nový systém 

pomaturitního specializačního vzdělávání pro zdravotníky. V roce 1960 bylo otevřeno 

Středisko pro další vzdělávání středních zdravotnických pracovníků v Brně a v Bratislavě a 

od téhož roku mohly sestry studovat na Filozofické fakultě UK v pětiletém 

vysokoškolském studiu při zaměstnání obory psychologie a péče o nemocné (tamtéž). 

Výuka na ošetřovatelských a zdravotnických školách přinesla absolventkám nejen 

vědomosti a dovednosti potřebné pro výkon profese zdravotní sestry, ale také návyky pro 

jejich občanský život (pečlivě si mýt ruce před a po nějakém úkonu, nepít z jednoho hrnku 

s někým druhým, odložit pokličku z hrnce vždy vnitřní stranou nahoru, držet láhev za její 

„tělo“ ne pouze za hrdlo, apod.). Jak správně předpokládala diplomovaná sestra Jarmila 

Roušarová při propagaci ošetřovatelského studia: budoucí sestry se díky svému vzdělání a 

následné praxi naučily mnoha dovednostem – nejen pečovat o všechny věkové kategorie 

ve své rodině, ale také poskytovat odborné rady a první pomoc ve svém okolí (Roušarová, 

1948, Rozsypalová a kol., 2006). 

 

2.2.3.2.2  Pracovní podmínky sester za socialismu 

Socialismus, jako společenské zřízení, je založený na disciplíně a jejím dodržování. 

Jedná se vlastně o podobu řádu, který byl založen na politickém uspořádání společnosti. 

Tato skutečnost podtrhovala zavedený režim ve zdravotnických institucích. Vymykání se 

nastolené disciplíně a projevy individuality pracovníka byly potlačovány a často vedly 

k šikaně a k trestům ze strany nadřízených. Proto, kdo se chtěl těmto restrikcím vyhnout, 

musel dodržovat stanovená formální i neformální pravidla. V podstatě lze říci, že vzhledem 

k politickým okolnostem ve společnosti, bylo více méně přirozené tuto disciplinu 

dodržovat (Kafková, 1992). 
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Pracovní podmínky sester byly v padesátých a šedesátých letech vlivem 

společenských okolností náročné. Z jedné strany působily na sestry zavedené zvyky a 

tradice, které ovlivňovaly organizaci jejich práce a vlastní péči o nemocné, z druhé strany 

se do jejich práce promítal nedostatečný počet ošetřovatelského a pomocného personálu. 

Nedostatek kvalifikovaných ošetřovatelek ještě prohloubil postupný odchod řádových 

sester z nemocnic.  

Jak již bylo uvedeno v tabulce č. 1 (kapitola 2.2.3.1), řeholní sestry tvořily poměrně 

velkou skupinu ošetřovatelského personálu. V roce 1953 došlo k rozpuštění všech 

řeholních řádů a kongregací. Tato skutečnost zasáhla také řádové sestry pracující ve 

zdravotnictví. I přes velký nedostatek ošetřovatelského personálu ve zdravotnických 

zařízeních, z nich byly řádové sestry postupně propouštěny a „nahrazovány“ civilními 

sestrami. Některé z řeholnic dál pracovaly v nemocnicích, zastávaly i vedoucí funkce, ale 

už jako civilní zaměstnanci (Vlček, 2003).  

Zdravotní sestry měly prakticky neomezenou pracovní dobu, přestože bylo zákonem 

stanovených 8 pracovních hodin za den při šestidenním pracovním týdnu. Počet 

odpracovaných hodin se nepočítal a v praxi nedodržoval. Směny sester se střídaly různým 

způsobem – např. celý týden měla sestra ranní, pak celý týden odpolední a další týden 

noční službu, jindy sloužily sestry dvanácti až třicetšestihodinové služby. Přesčasy, noční 

služby nebo práce ve svátek nebyly finančně zvýhodňovány. Proto se nelze divit, že 

v padesátých a v šedesátých letech 20. století ošetřovatelská profese příliš mladé dívky 

nelákala (Kafková, 1992, Rozsypalová a kol., 2006).  

V nemocnicích a léčebných ústavech se důsledně dbalo na dodržování personální 

hierarchie: „…přednosta kliniky – vedoucí lékař oddělení – sekundář – vrchní sestra – 

staniční sestra a ostatní sestry, které zde byly na všechny práce bez rozdílu – uklízečka – 

administrativní pracovník.“ (Rozsypalová a kol., 2006:56-57).  

Práci sesterského kolektivu řídila zkušená a odborně vzdělaná vrchní sestra. Kafková 

(1992) charakterizuje vrchní sestru takto:  „…Byl to někdo, kdo rozuměl ošetřovatelství a 

kdo zasahoval do celé řady zásadních otázek nemocnice.“ (Kafková,1992: 129). Je patrné, 

že v této vedoucí ošetřovatelské pozici byla osobnost s velkou autoritou, která měla v celé 

hierarchii zdravotnického zařízení značný vliv, a to nejen profesionální a společenský, ale 

také morální. Často jí byla bývalá řeholnice, která svým postojem „udržovala“ tradice, 

zvyky a řád, které byly zavedené nejen do ošetřovatelské profese, ale také do chodu celých 
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zdravotnických zařízení. Její hlavní činností byla kontrola práce podřízených sester. Vedle 

řádových sester se v roli představených resp. vrchních sester postupně čím dál častěji 

objevovaly také civilní sestry. 

Zdravotní sestry pracovaly nejen v nemocnicích, ale také v ambulancích obvodních, 

dětských, ženských, stomatologických a jiných odborných lékařů. Terénní služba sester, 

v podobě, v jaké probíhala před rokem 1948 prakticky neexistovala, s výjimkou např. 

dětských sester, které navštěvovaly v domácnostech novorozence, a které byly vázány na 

dětské lékařské poradny. 

Odborné práce vykonávaly sestry vždy na základě pokynů lékaře. O jeho příkazu se 

nediskutovalo. Pořádek na oddělení a čistota nemocného byly vizitkou dobré práce sestry. 

Také bylo naprosto běžné, že sestra, v případě nedostatku pomocného personálu, suplovala 

jeho činnosti, aby zajistila bezchybný chod celého oddělení.  

Vlastní ošetřovatelská činnost sestry se skládala z výkonů jakými byly aplikace 

injekcí, podávání léků, provádění hygieny nemocných, příprava pacientů na různá 

vyšetření, asistence lékařům  při převazech ran a při aplikacích intravenózních injekcí. 

Důraz byl kladen na dokonalou úpravu lůžka nemocného a jeho bezprostředního okolí. 

Pacient byl víceméně pasivním „objektem“ těch, kteří o něj pečovali. 

Sestry byly také odpovědné za přípravu a za stav pomůcek, které se používaly při 

ošetřování nemocných. Jednorázové pomůcky neexistovaly, proto sestry velkou část 

pracovní doby věnovaly jejich přípravě – výrobě, čištění, kontrole a sterilizaci 

(Rozsypalová a kol., 2006).  

Na některých odděleních pracovaly kromě sester tzv. elévky. Byly to mladé ženy, 

které měly zájem o studium na ošetřovatelské škole a práce elévky byla jejich přípravou na 

budoucí profesi. Vykonávaly méně kvalifikované práce. V praxi se příliš otázka 

kompetencí zdravotní sestry a pomocného personálu neřešila, proto při nedostatku odborně 

vzdělaného personálu rozdávaly elévky léky, čistily a sterilizovaly pomůcky. Jejich pozice 

byla od šedesátých let nahrazena ošetřovatelkami a sanitárkami (Kutnohorská, 2010). 

Další důležitou vizitkou dobré a připravené sestry byla její nažehlená uniforma a její 

upravený vzhled. Lékaři a nadřízení důsledně kontrolovali celkový image sestry, nejen 

čistotu sesterské uniformy, ale také dodržování zákazu líčení, nošení šperků nebo lakování 

nehtů (Rozsypalová a kol., 2006). Pro pacienty však byly zdravotní sestry a jejich 
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uniformy symbolem pomoci, laskavosti a čistoty a mnohdy je nazývaly „modrobílými 

anděly“ (Rozsypalová a kol., 2006:35). 

Od sedmdesátých do devadesátých let 20.století se náplň práce zdravotní sestry 

postupně měnila, a to zejména s přibývajícím technickým vybavením pracovišť. Vznikaly 

nové typy specializovaných oddělení – jednotky intenzivní péče, koronární jednotky a 

dialyzační oddělení, které byly vybavené moderní technikou té doby a vyžadovaly od 

sester rozšíření jejich znalostí nejen po stránce medicínské a ošetřovatelské, ale především 

technické. Tento trend se odrážel v rozsahu výuky odborností v postgraduální vzdělávání 

středních zdravotnických pracovníků.  

Vlastní organizace práce a pracovní podmínky sester se měnily velmi zvolna. Stále 

přetrvával nedostatek jak odborného, tak pomocného personálu. Ustálila se hierarchie 

pracovníků ve zdravotnických zařízeních tak, jak se popisuje Zavřelová, Výšková (1970) 

v publikaci určené pro výuku mediků : „V čele odborného oddělení je přednosta oddělení 

– primář,…Jeho spolupracovnicí v této práci je vrchní sestra oddělení, která odpovídá 

jednak primáři, jednak hlavní sestře za organizaci práce SZP…za její dobrou úroveň, 

čistotu a hygienu oddělení, za inventář a metodicky vede a řídí sestry staniční.“ 

(Zavřelová, Výšková, 1970: 9).  

V uvedené publikaci se dále uvádí přímo mezi činnostmi, které tvoří náplň práce 

lékaře „…kontrola práce sester, pořádku a hygieny na pokojích, hygiena nemocných, 

kontrola jejich stravování,…“ (Zavřelová, Výšková, 1970:13). Již tedy samotná výchova 

lékařů byla v tomto období zaměřena na vztah lékař a sestra a to ve smyslu kontroly 

ošetřovatelské a sesterské práce lékařem. Zdravotní sestry, které byly v tomto období 

„vychovávané“ nebo již pracovaly v praxi, braly tuto skutečnost jako přirozenou normu 

jejich práce. Nelze se proto ani  divit faktu, že MUDr. Pacovský, přestože stál u kořenů 

vysokoškolského vzdělávání zdravotních sester v šedesátých letech 20.století, a v po 

revolučním období8 uznával, že „…samostatnost sesterských profesí,...je samozřejmě 

správná idea,…“ (Chvátalová, Škubová, 2004:87), popsal začátkem 80. let 20. století svoji 

představu o profesi zdravotní sestry takto: „Lékař chce mít v sestře dobrou a spolehlivou 

asistentku...Nejen sestra minulosti, ale i sestra současnosti a budoucnosti bude na úseku 

diagnostiky a léčby pomáhat lékaři a bude plnit jeho pokyny. Sestra nemůže pracovat 

nezávisle na lékaři. ‚Emancipace‘ ošetřovatelství ve smyslu úplného vymanění se z područí 

                                                 
8 Po revoluci v listopadu 1989 
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lékaře, jak po ní volají některé stavovské organizace sester v kapitalistických státech, je 

nereálná a proti duchu moderní medicíny.“ (Pacovský, 1981:  47).  

MUDr. Pacovský nabízí rozdílné nazírání na roli zdravotní sestry – tak jak je 

vnímána z pohledu kapitalistického a socialistického politického systému. Pacovský, jako 

lékař a odborník podporující další rozšiřování a zkvalitňování vzdělávání zdravotních 

sester sice připouští jako jednu z možností určitou samostatnost zdravotní sestry v její 

práci, ale svoji vizi může oficiálně sdělit až po změně politického režimu. Ve své publikaci 

vydané za socialismu (Pacovský, 1981) se vymezuje vůči všemu, co je buržoazní a 

kapitalistické – nepřipouští tedy ani takový způsob práce sestry, který byl 

v Československu zavedený před rokem 1948 – kdy si sestry v některých oblastech svoji 

činnost samy organizovaly a pracovaly samostatně. 

Změny v české společnosti, které se začaly odvíjet v devadesátých letech 20.století, 

se snaží v mnoha ohledech tento způsob vidění profese zdravotní sestry zreformovat. 

Vnímání profese zdravotní sestry, tak jak ji popisuje Pacovský (1981) je však i v současné 

době pevně zakořeněna v povědomí velké části zdravotníků i veřejnosti, a tuto skutečnost 

lze vnímat jako jednu z překážek pro vstřícnější přijetí změn v ošetřovatelství. 

Závěrem této kapitoly lze říci, že profese zdravotní sestry se v socialistickém 

Československu stala zcela podřízenou příkazům a kontrole lékaře. V tomto období se 

ustálil a rozšířil způsob vzdělávání středních zdravotnických pracovníků a tím se zvýšila 

odbornost jejich práce. Často však sestry při provádění ošetřovatelské činnosti opomíjely, 

že pracují také s živým člověkem. Potřeba řádu, pravidel a pořádku, na kterých byl 

postaven chod zdravotnických zařízení, přetrvávala. Zajištění pořádku na oddělení včetně 

úklidu, poslušnost vůči lékařům a nadřízeným a nažehlená uniforma byly v té době nejlepší 

„vizitkou“ dobré sestry.  

 

2.2.3.3 České ošetřovatelství po roce 1989  

Listopadová revoluce v roce 1989 odstartovala v Československu celou řadu změn v 

politickém a společenském životě. Po pádu komunistického režimu se Československá 

republika otevřela „západnímu“ světu a do všech oblastí veřejného i soukromého života 

začaly pronikat nové informace a technologie.  
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Inovační procesy v oblasti práce přinesly do řady profesí kvalitativně nové nároky na 

osobnost pracovníka, na jeho životní styl, na jeho psychickou kondici a na znalosti a 

dovednosti tak, aby mohl ve změněných podmínkách obstát (Gillernová a kol., 2011).  

Tento kontext společenských změn se také projevil v ošetřovatelské profesi. Tradiční 

pojetí ošetřovatelské profese přestalo vyhovovat. Role zdravotní sestry se začala v systému 

ošetřování nemocných přizpůsobovat a měnit podle světových trendů. Pojetí ošetřovatelské 

péče zdeformované během socialistické éry svým zaměřením na techniku provedení 

výkonu u pacienta, se začalo vracet ke svému původnímu smyslu – podobně, jak ho ve 

středověku vnímala Anežka Přemyslovna a o 650 let později i Florence Nightingalová, kdy 

posláním sestry bylo pojetí člověka jako celku se všemi okolnostmi, které mají vliv na jeho 

nemoc i uzdravení. 

Staňková (1996) definuje novou podobu moderní ošetřovatelské péče jako potřebu 

naplnění podmínek individualizované, komplexní, preventivní a týmové práce sestry. 

Činnost sestry musí být podle Staňkové založena na jejích odborných znalostech a musí 

být poskytována na základech ošetřovatelské vědy. Sestra by se neměla zabývat pouze 

nemocí pacienta, ale měla by ho vidět jako nemocného člověka v kontextu jeho životního 

příběhu a jeho potřeb, a pomáhat mu tyto potřeby saturovat (Staňková, 1996).  

Koncepce ošetřovatelství uvedená ve Věstníku MZ ČR č. 9/2004, která je založena 

na zkušenostech mezinárodních organizací (např. WHO – Světová zdravotnická 

organizace, ICN – Mezinárodní rada sester, atd.) a jejichž členem je také Česká republika, 

zavedla do práce sester ošetřovatelský proces jako jedinou metodu ošetřovatelské práce 

sestry. Z velkého množství definic ošetřovatelského procesu jsem vybrala citaci Plevové 

(2011): 

„Ošetřovatelský proces lze souhrnně definovat jako systematickou, racionální a 

cyklickou metodu poskytování ošetřovatelské péče jednotlivci, rodině, komunitě, všeobecně 

použitelnou ve všech typech prostředí zdravotní péče a otevřenou pro neustálé 

přehodnocování péče na základě aktuálního stavu.“ (Plevová a kol., 2011:108).  

Metoda ošetřovatelského procesu umožňuje sestře v pěti na sebe navazujících 

krocích, (ve kterých sestra posuzuje, diagnostikuje, plánuje, realizuje a hodnotí nutnost 

ošetřovatelských intervencí vzhledem ke konkrétnímu nemocnému) zajistit, aby byly včas 

stanoveny a saturovány potřeby nemocného, a zároveň byla snižována rizika, která by 
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přispěla k případnému zhoršení jeho zdravotního, psychického nebo také sociálního stavu9 

(Plevová a kol., 2011). 

Nový způsob péče o nemocného založený na výše uvedené metodě, začal od sester 

vyžadovat novou podobu přemýšlení nad potřebami nemocného (Staňková,1996). Tato 

„nová“ forma přístupu k nemocnému změnila styl práce sester, na který byly dosud zvyklé. 

V praxi tyto změny nepřinesly jen problém se „změnou myšlení“, ale také změny ve 

vedení ošetřovatelské dokumentace, kdy každý krok v ošetřovatelském procesu musí být 

zaznamenán. Tím začalo narůstat nejen množství administrativních prací, ale zároveň se 

zvyšovala časová náročnost na její zpracování. 

Současná praxe ukazuje, že model práce sestry metodou ošetřovatelského procesu, 

nelze vždy a za všech okolností jednoznačně využít v českých podmínkách, a to zejména 

v jednodenní ošetřovatelské péči. Jak ukazují některé výzkumy, vedení ošetřovatelské 

dokumentace v její současné podobě spíše odvádí sestru od vlastní péče o nemocné, a 

nesplňuje očekávaný efekt (je neúplná, není pravdivá, někdy zcela chybí) (Matoušková, 

2011, Lochmanová, 2012). Od komplikovaného vyplňování dokumentace zpočátku jejího 

zavedení se v některých zdravotnických zařízeních pomalu ustupuje a v současné době 

převládá snaha o vytvoření takového typu dokumentace, která bude jednotná, maximálně 

stručná – nezabírající velké množství času při vyplňování, maximálně vypovídající o péči 

o pacienta a maximálně pravdivá – kdy sestry často vyplňovaly údaje „od stolu“ a efektem 

jejich zkresleného zápisu se dále nezabývaly.  

Profesi zdravotní sestry můžeme vnímat na přelomu tisíciletí jako profesi, která 

prochází neustálým vývojem a nachází se ve „zlomovém“ období, kdy nastavená pravidla 

v podobě zákonů a nařízení jsou v praxi stále chápána více méně ve své „tradiční 

podstatě“. Vnímání profese zdravotní sestry, tak jak ji popisuje Pacovský (1981), je velmi 

pevně zakořeněna v povědomí některých zdravotníků i veřejnosti, a tuto skutečnost lze 

vnímat jako jednu z překážek pro snadnější přijetí novodobé role zdravotní sestry i 

moderních ošetřovatelských trendů v praxi. 

 

                                                 
9 Podrobněji např. Plevová a kol,. 2011. Ošetřovatelství I..Praha: Grada: 105-129 
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2.2.4  Sesterské organizace 

Sesterské organizace ať na úrovni celosvětové nebo národní vznikaly jako důsledek 

zájmu o ošetřovatelskou profesi i o vlastní ošetřovatelství. V této práci je uvádím proto, že 

se podílí na rozvoji ošetřovatelské profese, na vzdělávání a výchově sester a svými 

aktivitami se staví za zájmy sester, za změnu jejich pracovního  a společenského postavení. 

 

2.2.4.1 Mezinárodní rada sester  

Mezinárodní rada sester (International council of Nurses – ICN) vznikla v roce 1899 

a je nejstarší mezinárodní sesterskou organizací na světě. Její zrod je spojován s potřebou 

sester se sjednocovat, organizovat se v péči o zdraví lidí na celém světě a zlepšovat svoje 

pracovní a ekonomické podmínky. 

Současná vize ICN je být centrem, které shromažďuje nápady i problémy týkající se 

zdraví v populaci, a které podporuje národní sesterské asociace zejména při zdokonalování 

standardů ošetřovatelské péče, upevňování kompetencí sester, tvorbě legislativy, 

sjednocení vzdělávání, ošetřovatelské praxe i ekonomické úrovně sester (Macková a kol. in 

Kilíková, 2013). 

 

2.2.4.2 Sesterské organizace působící v Československu, později v Čechách 

Sestry, absolventky ošetřovatelských škol, se začaly na počátku 20. století 

sdružovat v profesní organizaci. V roce 1921 vznikl Spolek absolventek školy 

ošetřovatelské, který byl v roce 1928 přejmenován na Spolek diplomovaných sester. Cílem 

této organizace bylo jednak hájit zájmy sester, ale také podporovat jejich další odborný růst 

pořádáním kurzů a odborných přednášek. V roce 1933 byl Spolek diplomovaných sester 

přijat do ICN. Jeho členství bylo přerušeno druhou světovou válkou a v roce 1948, po 

politických změnách v Československu, bylo jeho členství v ICN zcela zrušeno. Nový 

kontakt s ICN se podařilo navázat až v roce 1982, kdy se stala jejím řádným členem 

Československá společnost sester (ČSS). Členství ČSS trvalo až do roku 1993, kdy zanikla 

Československá republika, a kdy byla do ICN přijata jiná sesterská organizace – Česká 

asociace sester (ČAS).   
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ČAS vznikla v roce 1991 jako další profesní organizace sester. V roce 2000 došlo 

k jejímu sloučení s Československou společností sester. V současné době je největší 

profesní organizací odborných nelékařských pracovníků. Jejím úkolem je podpora rozvoje 

ošetřovatelství jako oboru, rozvoj ošetřovatelského povolání a vzdělávání, vydávání 

odborných publikací a udržování mezinárodní mezioborové spolupráce. Mezi její 

strategické cíle do roku 2015 patří mimo jiné také snaha o rozšíření kompetencí 

nelékařských zdravotnických povolání a transformace ČAS na komoru nelékařů 

(Bartošová a kol. in Kilíková, 2013, Kutnohorská, 2010). 

  

 

 

2.3 Image profese zdravotní sestry 

Tato kapitola vysvětluje a dává do souvislosti image profese zdravotní sestry jako 

celku z aspektů, které tuto profesi předurčují, podmiňují nebo ji vytvářejí.  

K volbě výrazu „image“  mne dovedl jeho původní latinský význam jako „vytváření 

si“  „obrazu“ , „p ředstavy“ nebo „dojmu“, tzn. získání celkového působení a mínění o 

druhé osobě nebo o nějaké skupině lidí. Přiblížením se a snahou pochopit „image“  objektu 

svého zájmu, lze tento „objekt“ lépe pochopit a „naladit se“ na něj. Hlavními prostředky 

pro vytváření image profese pro veřejnost jsou média a reklama (Žák, 2002). 

O „image“ zdravotní sestry se zmiňují některé učebnice ošetřovatelství (Kilíková a 

kol., 2013, Plevová a kol., 2011), ve kterých je její „obraz“  vnímán ze dvou úhlů pohledu: 

jako interní „image“,  která popisuje pohled sestry na sebe samu, a jako externí „image“,  

skrze kterou se dívá na profesi zdravotní sestry její okolí – ať už jsou to média nebo laická 

i odborná veřejnost (Kilíková a kol., 2013, Plevová a kol., 2011). 

 
 

2.3.1 Uniforma a vzhled sestry 

Nejprve se zmíním o sesterské uniformě jako o vnějším symbolu ošetřovatelské 

profese. Podle Foucaulta (2000) znamená uniforma viditelné označení osob, na základě 

kterého jsou jednotlivci diferencováni a mohou být tedy i posuzováni. Je ukázkou 

„disciplinace těla“  , nástrojem, který odděluje pracovní a osobní identitu (Foucault, 2000).  
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V ošetřovatelských dějinách je počátek zavedení civilní uniformy sester do praxe 

historicky spojen se sociálním postavením a s prestiží ošetřovatelské profese (Brynychová, 

2007). Její vznik je spjatý se jménem Florence Nightingalové, která zavedla její nošení u 

svých studentek ošetřovatelství (Lemon,1996). V té době byla uniforma pro sestry 

symbolem jejich ošetřovatelského vzdělání i jejich emancipace. 

Střih uniformy vycházel z oděvů řeholnic. Pro civilní zdravotní sestry se stala 

pracovním oděvem, který měl především ochrannou funkci. V průběhu doby se začaly 

měnit nároky na vzhled a funkci uniformy. Až do padesátých a šedesátých let 20.století 

nosila civilní sestra během své služby bleděmodré šaty, dlouhé až ke kotníkům, s dlouhými 

rukávy a vysokou manžetou. Součástí uniformy byla bílá zástěra a kapsou, bílý skládaný 

čepec, černé punčochy, černé boty. Každá diplomovaná sestra nosila odznak. Vrchní sestra 

měla ještě slavnostní uniformu (Brynychová, 2007). V nemocnici hned na první pohled 

každý poznal, kdo je zdravotní sestra. 

Postupně, především po roce 1948, se začal střih i materiál přizpůsobovat 

společenským a pracovním podmínkám. Uniforma byla zjednodušena, zkrátila se délka 

šatů, zástěra s kapsou však musela být do poloviny lýtek nebo i delší. Šaty měly 

bleděmodrou barvu a bílý kulatý naškrobený límeček, který se hladce vyžehlený připínal 

k šatům. K uniformě náležel bílý naškrobený skládaný čepec, který kryl vlasy, punčochy (v 

létě bílé ponožky) a černé nebo bílé boty na zvýšeném podpatku. Pomocné sestry nebo 

elévky nosily šaty s úzkým modrobílým proužkem, čepec a zástěru.  

V šedesátých letech se modré šaty a bílá zástěra s kapsami zkrátily ke kolenům podle 

módních trendů a skládaný čepec nahradilo jednodušší tzv. „téčko“10. V popředí stála nejen 

praktičnost, ale i ekonomičnost a jednoduchost údržby oděvu. 

Uniforma sestry a dodržování předpisů pro její nošení (čistota, délka sukně, nošení 

čepce) byla předmětem kontroly nadřízených sestry i samotných lékařů. Kromě vlastní 

upravené uniformy, se v historii ošetřovatelské profese důsledně dbalo na pečlivou úpravu 

zevnějšku sestry. Celkový vzhled sestry musel odpovídat předpisům, které byla dané ve 

zdravotnických zařízeních. Vlasy musely být zakryty čepcem. Sestry nesměly nosit šperky, 

prsteny, náramky s odůvodněním, že se to k jejich povolání nehodí a neodpovídá jejich 

skromnosti, poslušnosti a oddanosti, se kterou má sestra přistupovat ke své profesi. Ruce 

                                                 
10 Rozložený čepec měl tvar písmene T. Jednotlivé rohy čepce se pomocí knoflíků a knoflíkových dírek 
sepnuly k sobě a vytvořily známý tvar čepce. 
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musely být čisté, dobře ošetřované, s krátkými nenalakovanými a do obloučku 

zastřiženými nehty (Brynychová, 2007, Rozsypalová a kol., 2006).  

Po roce 1989 se oblečení sester začalo měnit z přísně stanovených nároků na nošení 

uniformy na liberální pracovní oblečení. K sesterské uniformě dnes již čepec nepatří. 

Součástí uniformy se staly nejenom šaty, ale také haleny, trička, dlouhé nebo krátké 

kalhoty, mikiny a vesty. Každé zdravotnické zařízení si v podstatě začalo samo určovat, 

jaký model i barvu ochranného oděvu budou jeho zaměstnanci nosit. Vznikla pestrá 

směsice různých střihů v oblékání zdravotníků, která oproti dřívějšímu trendu již 

nejednoznačně specifikuje, o jakou zdravotnickou profesi se vlastně jedná – zda o 

zdravotní sestru nebo například o pomocný personál. Také vznikla celá řada nešvarů při 

nošení uniformy (vytahané svetry, pásky z obinadel, spínací špendlíky místo kapes,...) 

(Brynychová, 2007). 

Pokud se vrátíme k úpravě rukou a nehtů sestry, v současné době je situace podobná 

jako v šedesátých letech 20.století, jen se změnily okolnosti. Vyhláška č. 306/2012 Sb. o 

podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických 

požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče uvádí: „c) na 

pracovištích, kde je prováděna chirurgická nebo hygienická desinfekce rukou, nesmí 

zdravotničtí pracovníci nosit na rukou žádné šperky…Úprava nehtů nesmí ohrožovat 

zdravotní stav pacienta zejména s ohledem na možné šíření nemocničních nákaz a nesmí 

bránit poskytování zdravotní péče v plném rozsahu: přirozené nehty musí být upravené, 

krátké, čisté.“ (Vyhláška 306/2012: Příloha č. 3, bod c)). 

Tenkrát „nebylo vhodné“…a dnes se „nesmí“...  I v současné době je žena v roli 

zdravotní sestry určitým způsobem limitována. Při odchodu z práce sice odloží svoji 

uniformu, oblékne si civilní šaty, nasadí si šperky včetně snubního prstenu, zkrátka 

odstřihne svoji profesní identitu, ale její „pracovní image“ se ve většině případů dále 

prolíná jejím soukromým životem. (Na tomto  místě mám konkrétně na mysli módní trend 

umělých nehtů, který některé ženy vnímají jako nezbytný doplněk svého vzhledu.) Jak 

vidíme, nejde pouze o fyzickou a psychickou náročnost nebo směnný provoz, kterému 

musí sestra podřídit svůj čas, ale také i určitý způsob životního stylu, odříkání se toho, co 

je v jiných profesích naopak ceněné. 

Celková úprava a vzhled zdravotní sestry patří i dnes ke způsobu reprezentace 

ošetřovatelské profese. Je dána zvyklostmi a možnostmi jednotlivých zdravotnických 
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zařízeních a ohraničena legislativou. Podobně jako v jiných profesích, v té zdravotnické 

obzvlášť kladně působí na pacienty nejen celkový vzhled ošetřujícího personálu, ale také 

jeho vlídnost a vstřícnost. Je to jeden z atributů, jak si získat důvěru nemocných a jak lze 

ovlivnit prestiž ošetřovatelské profese. 

 

 

2.3.2 Role zdravotní sestry  

V této kapitole bude popsána proměna rolí zdravotní sestry v souvislosti se 

společenskými změnami. 

V obecném pojetí „rolí“ rozumíme „…chování, které je pro jedince v určitém 

postavení vhodné a žádoucí; předpokládaný způsob chování jedince v určité sociální 

situaci, pro které je dána konkrétní společenská norma.“ (Hartl, Hartlová, 2000:512). Aby 

člověk obstál ve společnosti, musí si během svého života v rámci socializace osvojit celou 

řadu tzv. sociálních rolí, které pak využívá při interakci se svým okolím. Některé role se 

mohou navzájem doplňovat, jiné se mohou vzájemně křížit. S rolí je možné se ztotožnit, 

nebo ji naopak odmítnout (Buriánek, 2003). 

V historickém kontextu můžeme vnímat několik obecných rovin ve vývoji role 

zdravotní sestry. Prvotní představa ošetřovatelky vychází z povinností a postojů sestry. Je 

popisována jako milující a pečující matka, která dovede utěšit, při své práci využívá 

instinkt a své ošetřovatelské úkoly vnímá jako poslání. Její role je zaměřena na ošetřování 

a pomoc druhému člověku. S profesionalizací ošetřovatelství se toto „poslání“ změnilo na 

povolání. Sestra-ošetřovatelka využívá při své práci odborné znalosti získané vzděláním. 

Zároveň plní přání lékaře – stala se jeho kvalifikovaným „pomocníkem“ a vykonavatelkou 

jeho příkazů. Její práce je podložena znalostmi, ale postupně se proměňuje v rutinu. Toto 

vidění práce sestry přetrvává i v současné, moderní éře ošetřovatelství (Bártlová, 

Chloubová, Trešlová, 2010). 

Změny ve společnosti se zákonitě také promítají do ošetřovatelství a proměňují 

organizaci práce sester. Role, které dnes zastává zdravotní sestra můžeme definovat 

zejména ve vztahu sestry k nemocnému člověku, ale také ve vztahu ke spolupracovníkům a 

členům ošetřovatelského týmu, k řízení a organizaci ošetřovatelské péče, k přístupu 

k vědeckým poznatkům. Přesto zůstává hlavní činnost sestry zaměřena na ošetřování 

nemocných.  



 
 

33 

V současné době je na mezinárodní úrovni akceptovaná definice vztahu sestra – 

nemocný, kterou uvedla ve své knize Virginia Henderson, zakladatelka moderního pojetí 

ošetřovatelství v USA, v šedesátých letech 20. století: „Jedinečná funkce sestry spočívá v 

pomoci zdravému nebo nemocnému jedinci vykonávat činnosti, které přispívají ke zdraví 

nebo k uzdravení (či k pokojné smrti), a které by jedinec vykonával bez pomoci, kdyby měl 

potřebnou sílu, vůli nebo znalost. Je třeba tuto funkci vykonávat takovým způsobem, který 

jedinci pokud možno co nejrychleji pomůže získat nezávislost.“ (Henderson, s.d: 3). 

Hendersonová dále vyzdvihuje ošetřovatelskou roli sestry a o její práci říká, že je to „…její 

jedinečná funkce – neměla by být rušena nezdravotnickými činnostmi, jakými je úklid, 

úřednické a evidenční práce, pokud by se při tom musel zanedbávat její speciální úkol.“ 

(Henderson,  s.d: 3).  

Tyto vize Hendersonové z šedesátých let 20. století se dosud nepodařilo 

v podmínkách českého ošetřovatelství zavést do praxe. Česká sestra zastává stále celou 

řadu rolí, které se netýkají její vlastní ošetřovatelské činnosti. Se samozřejmostí ovládá 

obsluhu zdravotnických přístrojů, počítačové techniky a zvládá někdy poměrně vysoké 

nároky na administrativní práce. Ani v současné se však nevyhne například zmiňovaným 

úklidovým pracím. 

Formálně vychází určení současných rolí zdravotní sestry v českých podmínkách 

z jejích tradičních rolí – ošetřovatelky a „pomocnice“ lékaře. Staňková (2000b) popisuje 

sedm hlavních rolí sestry současnosti: 

• role pečovatelky – je tradiční rolí sestry a je spojena s poskytováním základní 

ošetřovatelské péče 

• role asistenta – je také tradiční rolí sestry, ve které plní sestra ordinace lékaře a 

připravuje nemocného k různým diagnosticko-terapeutickým vyšetřením 

• role edukátora/ky – je zaměřena na rozvoj soběstačnosti osob s poruchou mobility a na 

výchovu rodinných příslušníků k praktickým dovednostem v ošetřování u nemocných, o 

které se starají ve svých domácnostech 

• role obhájce – spočívá v pomoci řešit nemocnému různé problémy a zejména 

v případech, kdy si pacient není schopen poradit sám 

• role koordinátora – kdy sestra úzce spolupracuje s ostatními členy ošetřovatelského 

týmu, plánuje, realizuje a hodnotí průběh ošetřovatelských intervencí u nemocného 
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• role psychologa – vyplývá z osobnostních předpokladů pro její práci, kdy se sestra stává 

nemocnému psychickou oporou v těžkých obdobích jeho nemoci 

• role manažerky – kdy sestra si umí naplánovat svoje činnosti a umí přijmout za jejich 

splnění odpovědnost, event. nést důsledky (Staňková, 2002b). 

Osvojení a přizpůsobení se požadavkům na jednotlivé role své profese je obtížným 

úkolem pro každou zdravotní sestru. Ovlivňují ji nejen její osobnostní vlastnosti, vzdělání 

a zkušenost, ale také pracovní prostředí, jeho kultura a spolupráce s ostatními členy týmu. 

Skrze pochopení svých profesních rolí může sestra najít svoji duševní rovnováhu při práci 

a udržet si pozitivní vztah ke své profesi (Bártlová, 2005a). 

 
 
 

2.3.3 Osobnostní předpoklady pro práci v profesi zdravotní sestry 

Celé ošetřovatelské dějiny provázejí tradiční požadavky na osoby, které ošetřují 

nemocné. Sestra by měla být podle těchto předpokladů laskavá, empatická, lidská, schopna 

naslouchat nemocnému, umět ho utěšit a pomoci mu zmírnit jeho utrpení (Kutnohorská, 

2010).  

Od doby Florence Nightingalové je však zdůrazňován další, nový, prvek: potřeba 

ošetřovat nemocné na základě odborných znalostí a dovedností, které je třeba získat 

vzděláním. 

Pokud se ohlédneme do historie ošetřovatelského školství, nalezneme zprávy o tom, 

že pokud chtěla zájemkyně studovat dvouletou ošetřovatelskou školu, musela kromě jiného 

vykonat tzv. psychotechnickou zkoušku (Rozsypalová a kol., 2006). V porovnání se 

současností není bez zajímavosti, že uchazeči o studium ošetřovatelství dnes nemusí 

podstupovat podobně jako např. budoucí hasiči, policisté nebo vojáci, žádné psychologické 

a podobně orientované testy, zda jsou vhodnými kandidáty pro práci v daném oboru. 

K přihlášce ke studiu ošetřovatelství je třeba doložit potvrzení o zdravotním stavu žadatele, 

ale jiným způsobem se předpoklady k výkonu profese nezkoumají. Rozhodující pro přijetí 

ke studiu jsou především výsledky přijímacích testů.  

Jaké jsou tedy predispozice pro to, aby byla zdravotní sestra schopna vykonávat svoji 

profesi? 
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Předpoklady pro výkon profese zdravotní sestry a popisy požadavků na její osobnost, 

najdeme u celé řady autorů. Ať už se jedná o popis charakterových vlastností tak, jak je 

popisuje Rozsypalová (1972): „Obětavost, taktnost, rozhodnost, přesnost, statečnost, 

poctivost, trpělivost a laskavost...“  (Rozsypalová a kol, 1972:12) nebo Plevová (2011), 

která přímo vyjmenovává  „konkrétní požadavky na nositele profese sestry“ (Plevová, 

2011:90). Jako nutné dispozice pro práci zdravotní sestry heslovitě uvádí předpoklady 

senzomotorické, estetické, intelektové, sociální, autoregulační a komunikační. Staňková 

(2002b) zakládá svoje představy o předpokladech pro práci sestry zejména na její 

důvěryhodnosti, a to jak ve vztahu k nemocnému, tak ke společnosti. Důvěryhodnost pak 

podle autorky „spoluvytváří“ (Staňková, 2002b: 17) společenskou prestiž profese 

zdravotní sestry (Staňková, 2002b).  

Výše uvedené nároky na osobnost zdravotní sestry lze vnímat z velké části jako 

teoretické přání autorek, které vystihuje jakýsi ideál sestry-ošetřovatelky. Můžeme se ptát, 

zda je vůbec reálné všechny tyto požadavky v praxi naplnit. Buryová (2011) srovnává 

názory českých a polských odborníků na chápání předpokladů k práci zdravotní sestry. 

Uvádí že „…názory českých odborníků (Staňková, Neuwirth, Rozsypalová, Pacovský, aj.) 

... „Neřeší podrobně osobnost sestry, její chování, chápání a vnímání své profese, ale 

především zdůrazňují sesterské kompetence, které souvisí s jejich obsahem práce. Jinými 

slovy, v Česku se neřeší vztah k nemocnému, ale úroveň péče o něj.“  (Buryová, 2011:51). 

Buryová vnímá rozdíly mezi českou a polskou veřejností v chápání práce zdravotní sestry, 

které jsou podle autorky založeny na mnohem bližším vztahu polské veřejnosti k „víře“ 

než je tomu v českých zemích (Buryová, 2011). 

Také moje chápání osobnostních předpokladů pro práci zdravotní sestry vychází, z 

mnohem výstižnějšího popisu jejích vlastností tak, jak je uvádějí například Goldmann, 

Cichá (2004). Podle těchto autorů se jedná o takové povahové rysy, na kterých by měla být 

obecně založena dobrá ošetřovatelská péče o nemocného člověka. Sestra by měla být: 

• Vzdělaná – a další vzdělávání by si měla doplňovat celý svůj profesní život. Měla by 

disponovat potřebnými dovednostmi tak, aby dovedla spojit teorii s praxí. Pro 

nemocného člověka je důležité, aby sestra, která o něj pečuje, uměla včas rozpoznat 

zhoršení jeho zdravotního stavu, dovedla odhadnout, kdy je zapotřebí volat lékaře a 

uměla správně realizovat ošetřovatelskou péči (např. podávání a znalost účinku léků, 

správná aplikace injekcí, nefarmakologické mírnění bolesti). 
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• Trpělivá – vlastnost, která by sestře neměla chybět zejména při provádění zdlouhavých 

a nepopulárních ošetřovatelských výkonů (např. při ošetřování nespolupracujícího 

pacienta, imobilního nemocného, nemocného s poruchami smyslů, apod.). 

• Schopna víry – sestra by měla věřit v pacientovo uzdravení nebo alespoň ve zlepšení 

jeho zdravotního stavu a měla by ho podporovat v pozitivním „vidění“ jeho 

onemocnění. 

• Poctivá – tato vlastnost je v profesním chování zdravotní sestry morálním požadavkem 

a naprostou nutností. Lékař, její nadřízení (vrchní, resp. staniční sestra) i pacient sestře 

důvěřují s vědomím, že přesně plní ordinace lékaře, že svoji ošetřovatelskou práci dělá 

poctivě, důsledně a pravdivě za jakýchkoli okolností, „ve dne i v noci“. 

• Skromná – v tomto pojetí je třeba vnímat tuto vlastnost sestry ve smyslu respektování 

ekonomických možností pracoviště, tj. být při své práci racionálně šetrná, ale nikdy ne 

na úkor nemocného. 

• Optimistická – s trochou nadsázky bychom měli od sestry očekávat, že jí bude vlastní 

potřeba dávat naději a rozdávat optimismus nemocným za každé, byť náročné profesní 

situace. 

• Odvážná – sestra by měla vždy jednat v zájmu nemocného a v jeho prospěch (pokud 

nebude porušovat zákony), přestože se jí může stát, že její okolí bude mít jiný názor na 

její přístup k nemocnému, a tak se za svůj postoj může setkat i s výsměchem 

(Goldmann, Cichá, 2004). 

Goldmann a Cichá staví základní popis osobnostních předpokladů pro práci 

zdravotní sestry na etických principech, které by měla zdravotní sestra respektovat a 

zavádět je do své praxe. 

V závěru této kapitoly bych ráda poukázala na skutečnost, že nejen nutnost „sociální 

zralosti“ (Staňková, 1996), ale také určité osobnostní předpoklady zvyšují možnost, že si 

ošetřovatelské povolání zvolí a budou v něm pracovat lidé, kteří se budou snadněji 

vyrovnávat se sociálně-emočními požadavky na svoje pracovní povinnosti a úspěšně se 

identifikují se svojí profesní rolí. 
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2.3.4 Vzdělání v oboru zdravotní/všeobecné sestry 

Bělohlávek (2001) uvádí vzdělání jako mimořádný kompetenční nástroj každé 

profese (Bělohlávek, 2001). To je také důvod, proč jednu z kapitol objasňující „image“ 

zdravotní sestry věnuji právě vzdělávání.  

O průběhu a způsobech vzdělávání zdravotních sester do roku 1989 jsem se již 

zmínila v předchozích kapitolách, proto se nyní zaměřím na současné požadavky na 

vzdělávání zdravotních resp. všeobecných sester v Evropě a v České republice. 

 

2.3.4.1 Evropská východiska pro vzdělávání všeobecných sester 

Nejprve bych chtěla poukázat na východiska, na kterých je založený český 

vzdělávací systém oboru Všeobecná sestra.  

Jedním ze základních bodů pro organizaci vzdělávání v ošetřovatelství jsou pravidla 

vycházející z požadavků evropského systému, který vzdělávání všeobecných sester 

rozděluje do dvou cyklů: 

• základní kvalifikační (pregraduální) studium, které je určeno k získání odborné 

způsobilosti k výkonu povolání  

• další postkvalifikační (postgraduální) studium, které je nezbytné pro udržení odbornosti 

sester a jejich profesionálního růstu. Do tohoto cyklu patří: specializační studium, 

univerzitní postkvalifikační studium a systém celoživotního vzdělávání. 

Dalším subjektem určujícím požadavky na vzdělávání v ošetřovatelství je Rada 

Evropy, která uvádí v Mezinárodních kritériích pro získání kvalifikace všeobecné sestry 

měřítka, kterými jsou stanoveny podmínky pro přijetí ke studiu na ošetřovatelských 

školách (po ukončení všeobecného vzdělání ve věku 18 let), obsah, rozsah a poměr výuky 

teoretické a praktické části studia, způsob získání specializace a další (Jarošová, 2006). 

Také Evropská federace ošetřujících (EFN) společně ve spolupráci s ICN a Světovou 

zdravotnickou organizací (WHO) upřesnily principy pro vzdělání sester v Evropské unii. 

Podobně jako Rada Evropy stanovují podmínky  

• pro vstup do vzdělávání – po ukončení střední školy a po splnění podmínek platných 

pro univerzitu 
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• co se týká délky vzdělávacího programu – neměl by trvat méně než tři roky (získaný 

titul Bc.) 

• uvažuje pouze o jedné evropské úrovni základního odborného vzdělávání, respektive 

prvního stupně vzdělávání (za nimi následuje druhý stupeň: magisterský titul – Mgr. a 

doktorský – titul PhD.) 

• učební osnovy musí vycházet z výzkumu a praxe  

• pro ošetřovatelské programy, kurzy a vzdělávání na funkci ředitele/prezidenta musí 

ošetřující získat titul universitní profesor (Hanzlíková, 2011). 

 

2.3.4.2 Český vzdělávací systém v oboru Všeobecná sestra 

Nejen proto, aby sestra obstála zvyšujícím se nárokům na ošetřovatelskou péči, ale 

také vzhledem k plánovanému vstupu České republiky do Evropské unie na přelomu 20. a 

21. století, muselo dojít ke změně způsobu vzdělávání zdravotních sester. Bylo nutné 

provést srovnání původního systému vzdělávání zdravotníků v České republice se 

systémem jejich vzdělávání v Evropské unii a přizpůsobit ho legislativě evropského 

společenství. 

Po dlouhodobých přípravách se v roce 2004 v souvislosti se vstupem České 

republiky do Evropské unie změnil způsob vzdělávání zdravotních sester. Mnoho let 

ustálené čtyřleté středoškolské odborné kvalifikační vzdělání bylo na základě Zákona č. 

96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských 

zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytování zdravotní péče a 

o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských povoláních) přesunuto na 

vyšší a vysoké školy. Na podkladě tohoto zákona byla profese „zdravotní sestry“ 

přejmenována na „všeobecnou sestru“ a zařazena mezi tzv. „nelékařské zdravotnické 

pracovníky“. Střední zdravotnické školy zůstaly zachovány a od školního roku 2004/05 

zajišťují odborné vzdělání studentům oboru Zdravotnický asistent.  

V současné době existují v České republice 2 typy vzdělávání všeobecných sester: 

• kvalifikační studium – tříleté vysokoškolské studium na vysoké škole (titul Bc.) nebo 

tříleté studium na vyšší zdravotnické škole (titul Dis). Absolvování jednoho nebo 

druhého typu vzdělání poskytuje způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry. 
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• celoživotní vzdělávání – jeho způsob a podmínky jsou stanoveny v Zákoně č. 96/2004 

Sb., respektive v jeho změněném znění v Zákoně č. 105/2011 Sb., který určuje jako 

formu celoživotního vzdělávání specializační vzdělávání, studium na navazujícím 

magisterském studiu, účast na certifikovaných a inovačních kurzech, odborné stáže, 

školící akce, publikační činnost, účast na odborných konferencích, mezinárodních 

kongresech, podíl na pedagogické a výzkumné činnost a samostatné studium odborné 

literatury (Zákon 105/2011). 

Časté změny v ošetřovatelském školství spojené s hledáním optimálního českého 

vzdělávacího modelu, které jsme mohli zaznamenat v padesátých a šedesátých letech 20. 

století se opakují, i když v jiných souvislostech, také v přítomnosti. Současný vzdělávací 

systém v ošetřovatelství, který vychází z legislativy Evropské unie, podléhá opakované 

kritice odborné veřejnosti a vede ke snaze ho nejvíce ho přizpůsobit českým podmínkám. 

Několikaletá zkušenost s uplatňováním Zákona č. 96/2004 Sb. o nelékařských 

povoláních v praxi vedla k jeho změně (Zákon č. 105/2011 Sb.), nicméně ani tato 

legislativní úprava nereflektuje dostatečně potřebu změn v současném vzdělávacím 

systému nelékařských zdravotnických profesí. Jednou z nejvíce diskutovaných otázek mezi 

odbornou veřejností je způsob získání kvalifikačního vzdělání v oboru Všeobecná sestra. 

Ze dvou prakticky shodných studijních programů vyučovaných na dvou typech škol (vyšší 

a vysoké školy) vychází dvě odlišné kategorie pracovníků ve zdravotnictví (Pěrůžková, 

2013). Problematiku a důsledky tohoto duplicitního způsobu vzdělávání můžeme shrnout 

takto: 

• Délka odborného studia – sestry studují místo původních 4 let až 7-9 let. Po tak 

dlouhém a náročném studiu by měly být vzdělané více „do hloubky“ a jejich vzdělání 

by mělo mít dopad na změnu jejich kompetencí (Kvačková, 2008). 

• K získání specializace v oboru po ukončení kvalifikačního studia, musí sestra 

absolvovat buď navazující dvouletý magisterský program (např. specializace dětská 

sestra) nebo akreditovaný specializační program.  

• Absolventi vyšší odborné školy nemohou přímo navázat na magisterské studijní 

programy (Pěrůžková, 2013). 

• Do bakalářského stupně vysokých škol se do studijního oboru Všeobecná sestra hlásí 

80-90% absolventů vyšších odborných škol (Pavlíková, 2008). Například ke studiu na 

vysoké škole bylo přijato ve školním roce 2009/10 okolo 3% z uchazečů – absolventů 
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vyšších škol (Analýza, 2013). Přestože se nejedná o vysoký počet studentů, ekonomické 

náklady na tento dvojkolejný způsob studia nejsou pro společnost zanedbatelné: na 1 

studenta vysoké školy na jeden školní rok studia (délka studia je celkem 3 roky) činí 

60 493 Kč (Analýza, 2013).  

Řešením uvedené problematiky by mohlo být sjednocení studia na základech 

principů Evropské unie (kapitola 2.3.4.1) a to pouze na jeden typ školy. K bakalářskému 

programu na vysoké škole by byli studenti přijímáni na základě přijímacího řízení, délka 

studia by byla stanovena na 3 roky a při splnění studijních podmínek a po úspěšném 

složení závěrečných zkoušek by z tohoto typu studia vycházela pouze jedna kategorie 

pracovníků.  

Nejen otázky ohledně vzdělávání budoucích všeobecných sester, ale také další 

problematika týkající se například přejmenování oboru „zdravotnický asistent“ na tzv. 

„praktickou sestru“, úprava sazebníku výkonů provedených sestrou a posílení prestiže 

sesterského povolání (Pavlíková, 2009), je již několik let projednávána odborníky ze strany 

ministerstva zdravotnictví, sesterských organizací, zástupců nemocnic a zdravotních 

pojišťoven. Na základě provedených analýz by bylo třeba provést velké množství 

hlubokých a zásadních změn v původním zákonu (Zákon č. 96/2004, Sb.), proto současná 

snaha odborníků směřuje k vytvoření zcela nového zákona pro nelékařské zdravotnické 

profese (Škubová, 2012). 

 

 

2.3.5  Legislativní vymezení profese 

Profese zdravotní/všeobecné sestry je v současnosti zakotvena v legislativě zákonů 

České republiky. Při pohledu do historie zjistíme, že ne vždy tomu tak bylo. Proto bych 

chtěla v této kapitole ve stručnosti popsat vývoj legislativy vymezující tuto profesi. 

 

2.3.5.1 Základní právní předpis zdravotnického práva 

Zákon č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu byl přijat jako základní právní předpis 

zdravotnického práva v Československu v roce 1966. V Čechách platil 45 let a od začátku 

své působnosti až do roku 1990 nebyl nikdy novelizován. Tomu  předpisu předcházelo od 
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roku 1945 vydání několika zákonů11 týkající se zdravotní péče v Československu. Zmiňuji 

tyto zákony proto, že na rozdíl od zákonů platných v současné době, popisují pracovníky 

ve zdravotnictví jako lékaře, dentisty; a další profese jako „odborné zaměstnance“ 

(Vládní, 1948:§8, čl.1), jejichž zařazení do pracovního poměru se uskutečňovalo vzhledem 

k jejich odbornému školení a k délce jejich praxe (Vládní,1948). Ani výše uvedený Zákon 

č. 20/1966 Sb. se ve svém znění nezmiňuje o ošetřovatelství a o ošetřovatelské péči. Jeho 

znění později doplnila Vyhláška č. 77/1981 Sb. o zdravotnických a jiných odborných 

pracovnících ve zdravotnictví a Směrnice č.10/1986 o náplni středních, nižších a 

pomocných zdravotnických pracovníků (Brůha, Prošková, 2011). 

Po roce 1990 byla uskutečněna celá řada novelizací Zákona č. 20/1966 Sb., která 

vedla ke vzniku zcela nového předpisu. Od 1.4.2011 platí v České republice Zákon č. 

372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, tzv. zákon o 

zdravotních službách. 

Ze zákona o zdravotních službách mj. vyplývá, že zdravotnické instituce, které 

poskytují zdravotnickou péči, ji mohou poskytovat pouze prostřednictvím osob, které jsou 

způsobilé k výkonu zdravotnického povolání nebo k provádění činností vztahujících se 

k poskytování zdravotních služeb. Způsobilost k výkonu zdravotnického povolání mají 

podle tohoto zákona pouze osoby se způsobilostí k výkonu zdravotnických povolání a 

zároveň toto povolání skutečně vykonávají (Zákon 372/2011). V praxi  není možné za 

oprávněného zdravotnického pracovníka považovat osobu, která sice způsobilost k výkonu 

profese má, ale její pracovně právní vztah k poskytovateli zdravotní péče zcela chybí nebo 

je nižší než skutečně vykonávaná činnost (minimální pracovní úvazek), popřípadě 

nezahrnuje takové činnosti, které jsou vlastním poskytováním zdravotní péče (např. 

zaměstnanec zařazený jako pracovník v sociálních službách, byť se způsobilostí zdravotní 

sestry).Výjimku tvoří pracovníci, kteří v zařízeních sociální péče poskytují ošetřovatelskou 

a rehabilitační péči (Brůha, Prošková, 2011).  

 

2.3.5.2 Koncepce ošetřovatelství 

S přípravami ke vstupu České republiky do Evropské unie byla v roce 1998 

vytvořena první Koncepce ošetřovatelství, která definovala ošetřovatelství, pracovníky 

                                                 
11 Např. Zákon č.48/1947 Sb., o organisaci péče o mládež, Zákon č. 49/1947 Sb., o poradenské zdravotní 
péči, Vládní nařízení č. 219/1948 Sb., o ústavech národního zdraví, Zákon č. 103/1951 Sb., o jednotné 
preventivní a léčebné péči. 
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v ošetřovatelství, jejich vzdělání a vlastní ošetřovatelskou péči. Její novelizace z roku 2004 

je zakotvena ve Věstníku č. 9 – MZ ČR Metodická opatření, Koncepce ošetřovatelství 

(Věstník, 2004) a stala se podkladem pro nový způsob práce všeobecných sester (tak, jak je 

uvedeno v kapitole 2.2.3.3). 

 

2.3.5.3 Legislativa definující profesi a kompetence zdravotní sestry 

Profese všeobecné sestry je v současné době specifikována již zmíněným Zákonem 

č. 105/2011 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských 

zdravotnických povolání. V tomto zákoně je určeno, za jakých podmínek může všeobecná 

sestra získat svoji způsobilost k výkonu povolání při současném typu studia, ale také 

upravuje situace, kdy profesionální příprava sestry proběhla ještě před platností toho 

zákona.  

Podle výše uvedené právní normy je třeba, aby sestra, která chce svoji profesi 

vykonávat, splňovala tři kritéria: 

• bezúhonnost – zdravotník se jí prokazuje při nástupu do zaměstnání formou Výpisu 

z rejstříku trestů 

• zdravotní způsobilost – kterou vystavuje na základě posudku zdravotního stavu 

uchazeče o zaměstnání lékař před nástupem do zaměstnání 

• odbornou způsobilost – je dána získaným vzděláním a je upravena legislativně (Fialová 

a kol. in Kilíková, 2013). 

Profese všeobecné sestry byla na základě tohoto zákona zařazena do tzv. 

„nelékařských zdravotnických povolání“. Může ji vykonávat pouze osoba, která splňuje 

přísná kritéria vyplývající z legislativy – jedná se o tzv. regulovanou profesi12. Tyto normy 

se týkají zejména oprávnění k výkonu povolání, celoživotního vzdělávání a odborné náplně 

práce. Podle Zákona č. 105/2011 Sb. a Vyhlášky č. 55/2011 Sb., která určuje činnosti 

zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, může na základě svého 

vzdělání vykonávat všeobecná sestra svoji ošetřovatelskou činnost: 

• bez odborného dohledu a bez indikace 

                                                 
12 Regulovanou profesí rozumíme takové povolání, u kterého právní předpisy definují jednak určité profesní 
označení, dále upravují podmínky k získání kvalifikace a k výkonu povolání, zahrnují také oblast 
celoživotního vzdělávání. Všechny atributy regulované profese jsou vymahatelné právem (Sestra in, 2013). 
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• bez odborného dohledu 

• pod odborným dohledem 

• pod odborným dohledem lékaře. 

V současné době je sestra pracovníkem, který získal způsobilost k výkonu  

zdravotnického pracovníka podle zákona a v rámci výkonu svého povolání poskytuje 

ošetřovatelskou péči, která je částí péče zdravotní. Činnost sestry je definována Vyhláškou 

č. 55/2011 Sb., § 4 takto: „…vykonává činnosti podle § 3 odst. 113 a dále bez odborného 

dohledu a bez indikace, v souladu s diagnózou stanovenou lékařem poskytuje, případně 

zajišťuje základní a specializovanou ošetřovatelskou péči prostřednictvím ošetřovatelského 

procesu,…“ (Vyhláška 55/2011).  

Z Vyhlášky č. 55/2011 Sb. tedy vyplývá, že sestra může v některých oblastech své 

činnosti pracovat samostatně, v souladu s diagnózou stanovenou lékařem a její kompetence 

vyplývají z dosaženého kvalifikačního a celoživotního vzdělání. Na základě indikace 

lékaře nebo pod jeho odborným dohledem nebo přímým vedením se všeobecná sestra 

podílí na preventivní, diagnostické, léčebné, rehabilitační, neodkladné a dispenzární péči 

(Vyhláška 55/2011). 

 

2.3.5.4 Registrace a kreditní systém 

Pro výkon zdravotnického povolání bez odborného dohledu je  nutné získat 

osvědčení o tzv. „registraci“. Registrace má jednak administrativní význam, ale zároveň je 

systémem neustálé kontroly celoživotního odborného růstu zdravotnického personálu. 

Vyhláškou č. 4/2010 Sb. se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu 

zdravotnického nelékařského povolání. Při splnění stanoveného počtu kreditních bodů je 

pracovníkovi vystaveno Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného 

dohledu v oboru (např. Všeobecná sestra) na vyhláškou stanovené období. Pokud 

zdravotník podmínky k vystavení osvědčení nesplní, pracuje tzv. „pod odborným 

dohledem“.  

 

                                                 
13 Ve Vyhlášce č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků v § 3 
odstavec (1) uvedeny  činnosti zdravotnického pracovníka s odbornou způsobilostí. 
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2.3.5.5 Další předpisy 

K výkonu profese všeobecné sestry se vztahují další všeobecně-právní předpisy 

(Občanský zákoník, Zákoník práce, apod.), legislativní předpisy Ministerstva zdravotnictví 

a vnitřní předpisy daného zdravotnického zařízení. 

Pro vlastní ošetřovatelskou praxi lze tento legislativní systém vidět jako nástroj k 

zajištění kvality a bezpečí pro pacienta z pohledu státu, který těmito opatřeními garantuje 

zajištění ošetřovatelské péče kvalifikovaným zdravotnickým personálem v předem 

definovaném prostředí. 

 

2.3.6  Kompetence 

Tato kapitola má za cíl přiblížit a objasnit kompetence zdravotní/všeobecné sestry 

jako nástroj, skrze který může sestra plnit svoje profesní role. 

Vysvětlení pojmu kompetence můžeme převzít z různé odborné literatury. Podle 

pedagogického slovníku lze vnímat význam slova kompetence jako soubor profesních 

dovedností a dispozic, kterými je určena daná profese. Nositel této profese je jimi vybaven 

a efektivně je využívá při výkonu svého povolání (Průcha, Mareš, Walterová, 2003). 

Bělohlávek (2001) pojmenovává kompetencemi nároky na pracovní místo, kdy je 

pracovník schopen vykonávat a úspěšně zvládat určitou profesi nebo funkci.  

Stanovení kompetencí má značný význam v řízení lidských zdrojů a to zejména při 

personálním výběru zaměstnanců, při jejich vzdělávání, hodnocení nebo při řízení jejich 

kariéry (Bělohlávek, 2001). 

Často bývá výraz kompetence nesprávně používán ve smyslu stanovení pracovní 

náplně. Výklad rozdílu mezi kompetencemi a pracovní náplní můžeme najít u Bělohlávka 

(2001), kdy uvádí: „…pracovní náplň vyjadřuje úkoly a odpovědnosti, kompetence 

znamená schopnost tyto úkoly vyřešit“ (Bělohlávek, 2001:123). Kompetence jsou tedy 

určitými schopnostmi reagovat a řešit úkoly v praxi na základě vzdělání a zkušenosti. 

Kromě vzdělání se podílí na určení kompetencí také vlastnosti osobnosti (schopnosti 

získané na základě vloh, inteligence, temperament), motivy (potřeby, zájmy, ideály), 

postoje (k nějakému objektu, k hodnotám, k situaci, k osobě) a hodnoty, které člověk 

uznává (Bělohlávek, 2001).  
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Podobně jako v předchozí kapitole, uvedu nejprve mezinárodní východiska, která 

předurčují kompetence sester v českých podmínkách. 

 

2.3.6.1 Struktura kompetencí všeobecné sestry podle ICN 

V roce 2000 vymezila ICN skrze „ Strukturu kompetencí všeobecné sestry“ pravidla 

pro vytváření národních předpisů týkajících se kompetencí sester. Tento předpis vytvořil 

podmínky pro stanovení mezinárodně srovnatelných předpokladů kompetencí sester 

s cílem posílit jejich profesní odpovědnost, upevnit jejich pozice v rámci 

multidisciplinárního týmu a usnadnit volný pohyb sester jako pracovní síly mezi státy 

Evropy. 

Vlastní struktura kompetencí podle ICN se skládá ze tří základních skupin, které mají 

stejnou váhu a jejich dodržování podléhá místním zvláštnostem: 

• První skupina – profesionální, etická a zákonná praxe – se týká odpovědnosti sestry za 

vlastní profesionální myšlení, za provedení ošetřovatelských výkonů a za spolupráci 

s dalšími zdravotnickými profesemi. Její praxe vychází z Kodexu etického chování ICN 

a týká se zejména respektování práv pacientů/klientů, jejich hodnot, zvyklostí a jejich 

etniky. Zákonná praxe zabezpečuje ochranu, bezpečí, respektování a dodržování 

informací týkajících informací a legislativních opatření týkajících se  profesní praxe.  

• Druhá skupina – poskytování a management péče – popisuje jako klíčovou dovednost 

sestry zejména realizaci péče o nemocné formou ošetřovatelského procesu. Práce sestry 

by měla být založena na efektivní komunikaci a dobrých mezilidských vztazích. K jejím 

kompetencím také patří podpora zdraví obyvatel a její působení v preventivní péči. Co 

se týká oblasti managementu péče, sestra se podílí na vytváření bezpečného prostředí 

pro nemocného i personál, používá svoje znalosti a dovednosti v mezioborové 

spolupráci. Její činnost je zaměřena na použití strategií, které zajišťují kvalitu a 

management rizik. 

• Třetí skupina – profesionální rozvoj – je zaměřena především na zvyšování kvality 

ošetřovatelské péče a na kontinuální vzdělávání celého ošetřovatelského týmu 

(Alexander, Runciman, 2003). 
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2.3.6.2 Kompetence všeobecné sestry v České republice 

V historii českého ošetřovatelství byly kompetence zdravotní sestry nejprve 

stanoveny na základě vztahu nadřízený – podřízený. Nadřízenými byli zejména lékaři, 

vrchní nebo staniční sestra, kteří určovali, co, kdy a jak má sestra udělat. S rozvojem 

medicíny a se zvyšujícími se nároky na pracovní povinnosti lékařů přebíraly sestry některé 

lékařské kompetence (např. aplikace nitrožilních injekcí, jednodušší převazy, apod.) 

(Rozsypalová a kol., 2006). 

S postupujícími společenskými změnami se začaly zvyšovat také nároky na profesi 

zdravotní sestry. Rozšiřovaly se  její profesní role, změnil se způsob jejího vzdělávání, 

navyšovaly se její kompetence. Nelze se proto divit faktu, že tento vývoj vedl v souladu se 

světovými trendy vede také v Čechách ke snaze, a to zejména ze strany sester, přeměnit 

ošetřovatelství na samostatný obor a k navýšení sesterských kompetencí. 

Na základě požadavků ICN byly v současné době v České republice definovány čtyři 

základní okruhy kompetencí všeobecné sestry:  

• Jako první oblast je určena oblast autonomní (nezávislá), ve které může všeobecná 

sestra v rozsahu své způsobilosti poskytovat ošetřovatelskou péči v souladu s právními 

předpisy a standardy.  

• Druhou oblastí je oblast kooperativní (závislá), kdy musí sestra respektovat role 

ostatních profesionálů v týmu a při dodržování hranic svých kompetencí realizuje na 

základě indikace lékaře vyšetření a léčebná opatření při péči o pacienta.  

• Třetí oblastí kompetencí všeobecné sestry je její účast na výzkumu a vývoji 

v ošetřovatelství. 

• Čtvrtou oblastí jsou kompetence v oblasti řízení ošetřovatelské péče, které vedou 

k rozpoznání rizik při realizaci ošetřovatelské péče. Sestra musí umět tyto rizika 

eliminovat, popřípadě zajistit nápravná opatření. Dále sestra kontroluje práci jiných 

zdravotnických pracovníků, ovládá komunikační a informační technologie a účastní se 

rozhodování tam, kde je třeba vyjádření odborníka ohledně ošetřovatelství (Věstník, 

2008). 

Přestože kompetence všeobecné sestry v České republice vycházejí ze základního 

dokumentu ICN, při jejich vzájemném porovnávání lze zjistit rozdíl především v jejich 

přímém zaměření na ošetřování nemocného. V českých podmínkách se poukazuje pouze 
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na „poskytování ošetřovatelské péče“ , ale kompetence, které se přímo dotýkají práv a 

potřeb nemocného nejsou jednoznačně uvedeny. Opět se vracím k názoru Buriové (2011), 

která uvádí: „...v Česku se neřeší vztah k nemocnému, ale úroveň péče o něj.“  (Buryová, 

2011:51). V souvislosti s pojetím současných rolí všeobecné sestry lze vnímat tento fakt 

jako problematický, nebo lépe řečeno „ryze český“ , který neodpovídá ošetřovatelským 

potřebám v praxi. 

Ze zkušeností lze pozorovat, zejména jako důsledek úpravy v legislativě, že vlastní 

kompetence všeobecných sester se v některých ošetřovatelských oborech navýšily, 

nicméně jejich využití je mnohdy ovlivňováno zvyklostmi pracoviště. Sestry stále často 

vykonávají práci jak pomocného personálu, tak na druhé straně překračují svoje pravomoci 

a to většinou v souladu s přáním lékaře. Zvláště otázka stanovení kompetencí a jejich 

vzájemné respektování se odráží ve vztahu lékař – sestra. Mezi oběma profesemi dochází 

často k napětí právě z důvodu vzájemné neznalosti kompetencí svých profesí. Na rozdíl od 

lékaře, v jehož pravomoci je diagnostika nemoci a její léčba, má sestra plně v kompetenci 

oblast ošetřovatelskou. Lékaři opětovaně poukazují na to, že by ošetřovatelství nemělo 

zasahovat do jejich kompetenčních oblastí, avšak působení sestry je zaměřeno na saturaci 

potřeb nemocného člověka, ne na léčbu jeho nemoci (Bártlová, Hajduchová, 2010). Sestra 

plně akceptuje diagnózu stanovenou lékařem, ale potřeby nemocného vyhodnocuje 

nezávisle na této diagnóze. Obě profese se dnes od sebe liší zejména požadavky na 

vzdělání a jasně danými kompetencemi, které mají svůj základ v zákonech14. Obě profese 

mají také svoje specifické dovednosti, kterými se podílejí na uzdravení nemocného a ve 

svém důsledku i na zajištění kvality péče (Bártlová in Vévoda 2013). 

Kompetence všeobecných sester, jak bylo výše uvedeno, jsou jasně stanoveny 

zákonem. Jejich porušování, nedodržování nebo přizpůsobování se potřebám jednotlivých 

pracovišť poukazuje na historické souvislosti ve vývoji profese zdravotní sestry a na 

tradice , na kterých je založena spolupráce sestry a lékaře. Jak uvádí ve svém výzkumu 

Bártlová (2006), i v současné době lékaři nechtějí oficiálně přenechat některé své 

kompetence sestrám (s výjimkou administrativy) (Bártlová, 2006).Tento závěr lze vnímat 

                                                 

14 Zákon č.95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované 
způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta. 

Zákon č. 96/2004 Sb., resp. Zákon č. 105/2011 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti 
k výkonu nelékařských zdravotnických povolání  a k výkonu činností souvisejících s poskytování zdravotní 
péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských povoláních). 
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nejen jako projev nesouhlasu lékařů s nároky sester na navýšení jejich kompetencí, ale také 

jako obavy lékařů o ztrátu své autonomie, v krajním případě jako jejich snahu o 

pokračování závislosti profese sestry na jejich profesi. 

 

2.3.7  Prestiž profese zdravotní sestry  

Téma kapitoly vázající se k prestiži profese zdravotní sestry považuji za důležitou 

zejména proto, že v ní lze najít odpovědi na to, jak vnímají sestry sama sebe a jak se jejich 

profese odráží na mínění veřejnosti. 

Obecně můžeme prestiž vnímat jako vážnost, význam nebo pověst, které se lidé těší 

ve společnosti. Jedním jejich projevů je úcta k jednotlivci nebo ke skupině lidí spojená 

s jistým společenským postavením, která se pak přenáší na jednotlivce nebo na skupinu lidí 

(Slovník,1995).  

Hodnocení prestiže povolání podléhá subjektivnímu vnímání osloveného jedince. 

Netvoří ji výše finančních příjmů nositele profese, ale jeho vzdělání, způsob šíření svého 

poslání a mocí, kterou disponuje. Součástí je také vnímání náročnosti jednotlivých profesí 

a jejich přínos pro společnost (Záluský, 2006). 

Na vnímání prestiže, a to u každé profese, se můžeme dívat jednak z pohledu 

veřejnosti a jednak z pohledu nositelů té dané profese. Pohled na ocenění profese zdravotní 

sestry ve společnosti je dán zejména osobní zkušeností posuzovatele i postojem 

zdravotních sester sama k sobě, ke své práci a odráží se také ve způsobech, jakými sestry 

prezentují svoji profesi ve svém okolí.  

Již z historie víme, že se společenská prestiž ošetřovatelské profese měnila společně 

s rozvojem ošetřovatelství jako oboru. Nízké společenské postavení ošetřujících osob bylo 

v historii dáno jejich charitativním posláním a jejich „neodborností“. Prestiž ošetřovatelství 

začala posilovat společně se vzdělaností ošetřujícího personálu a s působením vzdělaných 

sester na veřejnosti a mezi obyvateli, zejména v období mezi světovými válkami. Také 

samy sestry si byly vědomé své vážnosti ve společnosti a byly svým způsobem hrdé na 

svoji profesi, která jim umožnila být vzdělané, finančně nezávislé a samostatné 

(Kutnohorská, 2010, Rozsypalová a kol., 2006). Toto vnímání ošetřovatelské profese se 

změnilo po roce 1948, kdy nové společenské zřízení potlačilo samostatnost sester a jejich 
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naprostá podřízenost příkazům lékaře postupně snižovala prestiž tohoto povolání jak 

v očích sester, tak veřejnosti (Buryová, 2011). 

Jak vysoká, resp. nízká byla prestiž profese zdravotní sestry šedesátých letech 20. 

století ukazují výsledky výzkumného šetření prestiže povolání z roku 1966. Brenner a 

Hrouda v tomto výzkumu hledali odpověď na úroveň prestiže povolání a to z hlediska 

jejich společenské prospěšnosti. Z třiceti vybraných povolání se profese zdravotní sestry 

umístila na velmi příznivém 9. místě (Brener, Hrouda,1966).  

Další nalezenou zprávou z období devadesátých let 20. století je informace 

o výzkumu sociálních rozdílů a prestiže povolání, který provedl v roce 1990 Sociologický 

ústav Československé akademie věd. Profese zdravotní sestry je zde uváděna na 17. místě 

z 66 navrhovaných povolání (Ústav, 1992).  

Lze tedy říci, že se prestiž povolání zdravotní sestry v socialistickém 

Československu pohybovala ve velmi příznivých hodnotách, což vyvrací některé dostupné 

informace v odborné literatuře (např. Heitlingerová, Trnková, 1998). 

Není však bez zajímavosti, že v dalších letech nebyla profese zdravotní sestry do 

výzkumů prestiže povolání, které provádělo Centrum pro výzkum veřejného mínění 

Sociologického ústavu Akademie věd České republiky, zařazena. Stalo se tak teprve v roce 

2008 a od toho to roku se tato profese pravidelně umísťuje mezi 3.-4. místem v celkovém 

pořadí. Nutno podotknout, že výzkumné šetření týká pouze 26 vybraných profesí15 

(Tabery, 2008, Tuček, 2012, Tuček, 2013). 

Bártlová (2005b) poukazuje na vnímání společenské prestiže své profese samotnými 

zdravotními sestrami jako na důležitý ukazatel vztahu profesionála ke svému povolání. 

Z celkového množství 1040 oslovených sester si 48,4% myslí, že je prestiž jejich profese 

České republice průměrná, 34,7% z respondentek uvádí, že ji vnímá spíše jako nižší 

(Bártlová, 2005b). 

Velkou moc mají ve vnímání prestiže profese zdravotní sestry média. Jich vliv na 

vytváření mediálního obrazu sestry a prezentace její práce lze pozorovat zejména na 

reakcích veřejnosti i odborníků na televizní seriály počínaje od Nemocnice na kraji města 

jak je uvedeno v Příloze č.2 (Vaverský, 2006) až po současný hit televizních obrazovek 

Ordinaci v růžové zahradě. Svoji nespokojenost s vytvářením zkresleného až devalvujícího 
                                                 
15 Mezi lety 2008-2013 se na 1. místě pravidelně umístila profese lékaře, na 2. místě profese vědce. Na 3. a 4. 
místě se v umístění střídá profese zdravotní sestry a vysokoškolského učitele (Tabery, 2008, Tuček, 2012, 
Tuček, 2013). 
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image zdravotní sestry v očích veřejnosti projevila i sesterská organizace ČAS otevřeným 

dopisem z listopadu 2013 (Česká, 2013). Svým postojem k negativní prezentaci profese 

zdravotní sestry v médiích plní tato organizace jeden ze svých prioritních úkolů – hájí 

zájmy zdravotních sester.  

Fakta uvedená v Příloze č. 2 (Vaverský, 2006) i reakce organizace ČAS mají jedno 

společné – profesi zdravotní sestry nehájí nikdo jiný, než opět zdravotní sestry. Zároveň 

tato skutečnost poukazuje na fakt, že se jedná o dlouhodobě neřešený, možná i málo 

„atraktivní“ problém, který ukazuje „oficiální“ stanovisko společnosti k sesterské profesi. 

Přesto si dovolím tvrdit, že jaksi podvědomě vnímá veřejnost, i přes leckdy zkreslené 

chápání reality, profesi sestry jako potřebnou a nepostradatelnou. Na druhé straně je 

pravdou, že samy sestry také nemají valné mínění o výši prestiže svého povolání. Jistě 

v této otázce hraje roli mimo jiné také výrazná disproporce mezi neustále se zvyšující 

nároky na jejich práci a jejich finančním ohodnocením.  

 

 

 

2.4 Zvláštnosti profese zdravotní sestry 

Profese zdravotní sestry se v mnohém odlišuje od ostatních profesí. Jejím 

charakteristickým znakem je feminizace, historicky podmíněný vývoj vztahů mezi profesí 

zdravotní sestry a profesí lékaře a syndrom vyhoření, který se sice objevuje i v jiných 

pomáhajících profesí, avšak jeho prevence, výskyt a náprava jsou u zdravotních sester 

podceňovány a dlouhodobě neřešeny. 

 

 

2.4.1 Feminizace 

Jedním ze specifik práce zdravotní sestry je feminizace ve zdravotnictví. Povolání 

zdravotní sestry bylo víceméně vždy považováno za typicky „ženskou práci“. Takovou 

prací rozumíme činnosti, které obvykle ženy dělaly a dělají, a které jsou postaveny na 

určitých předpokladech a názorech, že právě k těmto pracím je žena předurčena. Ženy mají 

podle těchto dispozic, na rozdíl od mužů, větší sklon zabývat se lidmi, větší potřebu jim 
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pomáhat, mají schopnost vcítit se do druhého a více s ním komunikovat. Pravdou je, že 

ženy skutečně ve větší míře vykonávají určité druhy činností, které se postupem doby 

vtiskly do image zdravotní sestry (Vodáková&Vodáková, 2003). 

Fakta týkající se feminizace v profesích jsou často spojována s povoláními, ve 

kterých se uplatňuje služba. Je to všeobecně známý znak povolání v sociální oblasti, ve 

školství a ve zdravotnictví.  

Vývojem feminizace ve zdravotnických profesích se v devadesátých letech 20. století 

zabývala Krejčíková (1994). Bohužel z období, které bylo předmětem jejího zájmu, 

neexistovaly spolehlivé statistické údaje o rozvoji pracovníků ve zdravotnictví 

v Československu a o profesi zdravotní sestry nemluvě (Krejčíková, 2004). 

Ze současných dostupných zdrojů můžeme zjistit, že celkový počet žen 

zaměstnaných ve zdravotnictví se pohybuje od roku 1992 do roku 2012 mezi 75 – 80 % 

z celkového počtu pracovníků (Ústav, 1993, Ústav, 2013). Dalším údajem, který by mohl 

přiblížit vývoj feminizace v profesi zdravotní sestry je údaj týkající se studentů oboru 

zdravotní/všeobecná sestra. V roce 1992 se připravovalo ve kvalifikačním studiu oboru 

zdravotní sestra 97% žen z celkového počtu studentů (Ústav,1993). V roce 2012 to o 9% 

méně – 88% žen (Ústav, 2013). Uvedená čísla jsou pouze přibližná, přestože vycházejí 

z oficiálních dokumentů. Je třeba vzít na vědomí, že za uvedených 20 let se zcela změnil 

vzdělávací systém i profesní struktura pracovníků ve zdravotnictví. 

Pro zdravotnickou organizaci znamená vysoký podíl, zejména mladých žen, vyšší 

nároky na organizaci práce a to zejména co se týká zajištění pracovních směn. Absence 

sester spojená s jejich mateřstvím a s péčí o děti se promítá jednak do plánování počtu 

zaměstnanců v organizaci (plné, zkrácené úvazky), ale třeba také do jejich přirozené 

fluktuace spojené s rolí ženy. Tento fakt má podle Bártlové (2010) také vliv na vnímání 

sestry i vlastního ošetřovatelského oboru lékaři. Častý pohyb sester spojený právě 

s mateřskou rolí ženy, vyvolává u mnohých lékařů dojem, že se jedná o profesi, která je 

pro sestru dočasná, nemá k ní hlubší vztah a nemá tedy takovou zodpovědnost za svoji 

práci jako lékař (Bártlová, Chloubová, Trešlová, 2010). 

Poměrně vysoký stupeň feminizace v profesi zdravotní sestry vyplývá mimo jiné 

také z  vnímání genderových stereotypů ve společnosti, která vidí povolání zdravotní sestry 

jako typicky ženkou práci a staví ji do roviny „poloprofese“. Období socialismu 
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v Československu toto hledisko na sesterskou profesi ještě posílilo, včetně uznání naprosté 

dominance lékařské profese nad sesterskou.  

Cílem soudobého českého ošetřovatelství i samotných sester je změnit úhel pohledu 

na jejich profesi jak u laiků, tak u odborné veřejnosti, zejména lékařů. Profese zdravotní 

sestry v Čechách je ve fázi jakéhosi přerodu a jejím cílem je vybudovat si takovou pozici, 

která je běžná ve vyspělých státech Evropy. 

 

 

2.4.2 Profese zdravotní sestry versus profese lékaře 

O problematice profesního vztahu sestra-lékař se na tomto místě zmiňuji především 

proto, že se jedná o téma snad všech generací zdravotníků, prolíná se jejich každodenní 

prací a ovlivňuje atmosféru na pracovišti. 

Lékařství a ošetřovatelství jsou dvě rozdílné profese, které jsou ve své podstatě na 

sobě závislé a pracovně nerozlučně propojeny. Téma podřízenosti či nadřízenosti nebo 

později spolupráce mezi nimi je cyklickým tématem, které se objevuje a proměňuje 

s každým sociálním i politickým zřízením společnosti. Z historického hlediska mají obě 

profese rozdílný osud i postavení.  

Lékařská profese představovala vždy vysoký společenský status. Lze říci, že její 

tradicí je ochrana své pozice před vlivy a snahami okolí připravit ji o její speciální úlohu – 

rozumět medicíně, stanovit diagnózu a na základě svého úsudku léčit lidi. Již v 15. století 

hájili lékaři svoji profesi před mastičkáři a porodními bábami a domáhali se na základě 

svých osvědčení být jedinými, kteří mohou léčit nemocné (Vodáková&Vodáková, 2003). 

Ošetřovatelství, na rozdíl od lékařské profese, neustále během svého historického 

vývoje usiluje o získání svého postavení. Přestože vzniklo jako profese teprve v druhé 

polovině 19. století, proměnilo se do dnešní doby jak v obsahové náplni, tak ve 

společenském postavení sester – ošetřovatelek (Kutnohorská, 2010). U svého zrodu bylo 

ošetřovatelství zcela závislé na lékařské profesi, ale společenské okolnosti přispívají 

k tomu, aby se stalo samostatnou profesí – nezávislou, ale spolupracující. 

Lékaři svoji dominanci nad sesterskou profesí mimo jiné, staví na faktu, že se 

podíleli a stále, i když již v menší míře, podílejí na výuce a výchově budoucích 

zdravotních sester. Již při tomto kontaktu obou profesí se formuje budoucí vztah sestry a 
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lékaře na základě nadřízenosti a podřízenosti (Škubová, Chvátalová, 2004). Při vlastní 

výuce vzniká jednak „vztah žák – učitel“, který jasně vypovídá o tom, kdo je v pozici 

„u čitele“  a kdo je v pozice „žáka“ , a jednak lékaři dávali svoji nadřazenost budoucím 

zdravotním sestrám najevo svým přístupem k výuce. Ta byla zaměřena zejména na 

medicínská fakta – na odborné informace, na latinské názvosloví, na různé postupy práce 

lékaře např. operační techniky apod. Vlastní osoba nemocného a jeho ošetřování, byť 

z pohledu lékaře, bylo ve výkladu často opomíjené.  

Způsob výuky a obsah vyučovaných předmětů přednášených lékaři měly do určité 

míry negativní vliv na vývoj ošetřovatelství. Velké množství medicínských informací a 

znalostí, které musely budoucí ošetřovatelky znát, vedl k postupné medicinalizaci16 

ošetřovatelské profese a začal z ní vytěsňovat prvky humánní a charitativní péče (Bártlová, 

2005a). 

Na vztah sestry a lékaře působila a působí celá řada dalších faktorů. Například 

Křížová (2006) cituje Freidsona, který si všímá lékařů jako nositelů moci ve společnosti 

(Freidson in Křížová, 2006). Dále Křížová (2006) cituje Benneta, který se dívá na moc, 

autoritu i kontrolu lékaře jako součást jeho role, která se promítá do všech aspektů lékařské 

profese a zdravotní péče. Lékaři si však tento fakt neradi přiznávají a jejich konání je spíše 

podvědomé, omlouvá je Bennet (Bennet in Křížová, 2006). Jejich moc se v praxi promítá 

nejen jako autorita směřovaná k pacientům, ale také, a to velmi podstatným způsobem, do 

vztahu sestra-lékař. 

Jedním z dalších faktorů ovlivňující vztah sestry a lékaře je pracovní prostředí a 

podmínky na pracovišti. Bártlová (2010). Tento fakt vysvětluje tím, že příjemné pracovní 

prostředí je přínosem pro vytvoření spokojenosti zaměstnance, a má tedy i sekundárně vliv 

na snižování vzniku konfliktů na pracovišti. Zároveň pozitivní pracovní prostředí ze všech 

ostatních vlivů nejvíce určuje celkovou spokojenost pacientů (Bártlová, 2010). 

Dalším důležitým faktorem, který působí na vzájemný vztah sestra – lékař je úhel 

pohledu, jakým vnímá lékař sestru a ošetřovatelství. Někteří z lékařů stále chápou 

ošetřovatelství jako „poloprofesi“  nebo „bezmocnou profesi“ (Bártlová, 2010: 59), která 

je podřízena dominantní profesi lékařské. Vymaňování se ze závislosti sesterské profese na 

lékařské se v současné době citlivě dotýká kompetencí a zájmů lékařů, ale také tradic a 

                                                 
16 Medicinalizace je vedlejším produktem růstu poznatků v oblasti medicíny. Péče o člověka je zaměřena na 
lékařské diagnózy, pomíjí se sociální a fyziologické aspekty života člověka (Bártlová, 2005). 
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zvyklostí pacientů, které jsou zakořeněny v byrokratických zdravotnických institucích, kde 

je úsilí o prosazení určité autonomie ošetřovatelské profese pozvolné a obtížné (tamtéž). 

Faktorem, který má podstatný vliv na vztah sestry a lékaře je gender problematika. 

Pro lepší porozumění bych vysvětlila význam pojmu genderu, který můžeme chápat jako 

„….určení rolí, chování a norem vztahující se  k ženám a mužům“…a „…je dočasným 

stupněm vývoje sociálních vztahů mezi muži a ženami. Gender jako sociální konstrukt pak 

ovlivňuje, formuje či modifikuje individuální vlastnosti a schopnosti zcela konkrétních 

mužů a žen, stejně jako jejich postoje, názory a chování směrem k vžité normě pro 

jednotliví ‚pohlaví´, tedy směrem k ‚typicky mužskému‘ či ‚typicky ženskému‘  a mohou se 

nám zdát jako zcela přirozené.“ (Bártlová, 2010:60-61).  

Podstatu vztahu mezi sestrou a lékařem se snažila uchopit a vysvětlit celá řada 

odborníků a výzkumníků. Například Svensson (1996) uvádí jako ideální stav pro 

porozumění vztahu mezi sestrou a lékařem tzv. „proces vzájemného vyjednávání dalších 

perspektiv“ (Svensson in Bártlová, 2010:62), kdy jako na určující determinantu uvádí fakt, 

že sestra má v současnosti mnohem větší „území“ pro vyjednávání s lékařem (Bártlová, 

2010). 

V současné době, kdy lékaři postupně ztrácí svoji „solitární“ a neotřesitelnou 

autoritu, by měla být jejich snaha zaměřena na potřebu naučit se vycházet s nově 

vzniklými profesemi v rámci týmové práce, mezi které patří stále vzdělanější a 

kompetentnější zdravotní sestry (Křížová, 2006).  

Z mého úhlu pohledu je současné přechodné období českého zdravotnictví ideální 

příležitostí pro nastavení nových pravidel, a to jak formálních tak i neformálních, ve 

vztazích mezi lékaři a sestrami. Pro snížení napětí mezi oběma profesemi by bylo zcela 

jistě přínosné omezit vzájemné vyhledávání chyb a sporných oblastí, a zaměřit se na to, co 

tyto profese spojuje. A tím je zejména kvalitní a bezpečná péče o nemocné. 

 

 

2.4.3 Syndrom vyhoření 

Syndrom vyhoření je vnímám jako specifické a problematické téma zejména 

vzhledem k profesi zdravotní sestry. Často se o něm píše, často se o něm mluví, ale 

v ošetřovatelské praxi se toto téma neřeší. Přehlížení tohoto významného fenoménu ve 
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zdravotnickém systému vede často k znechucení, pocitům opuštění,  frustraci a 

k následnému odchodu sester z profese.  

Tento syndrom byl popsán v roce 1974 Herbertem Fraudenbergem. Od té doby 

vznikla řada jeho definic. Janáčková (2008) vnímá tento stav jako profesionální selhání, 

které je důsledkem zvýšeného tlaku požadavků jednak okolí na jedince a jednak jedince 

sama na sebe. Projevuje se ztrátou zájmu a potěšení z běžných každodenních situací, 

ztrátou energie a smyslu svého konání a ve výsledku se manifestuje negativním postojem 

ke své profesi (Janáčková, 2008).  

Křivohlavý (2009) definuje syndrom vyhoření jako psychosomatické onemocnění, 

při kterém dochází k fyzickému, mentálnímu a emocionálnímu vyčerpání organizmu, které 

je výsledkem dlouhotrvajícího a nadměrného stresu (Křivohlavý, 2009). 

Syndromem vyhoření jsou nejvíce ohroženy tzv. pomáhající profese. Tyto profese 

mají kromě své odbornosti jako hlavní náplň pomoc druhému člověku. Mezi pomáhající 

profese patří také profese zdravotní sestry. 

Předpoklady pro práci v pomáhajících profesích původně vycházejí z církevních 

řádů, kde bylo samozřejmostí vnímat pomoc druhému člověku na základě hesel: „jsi tu pro 

druhé“, „nejprve ostatní a potom ty“, „ nesmíš na sobě nic dát znát“ apod. (Venglářová, 

2011:13). Skloubení citové angažovanosti, soucitu, osobního zaujetí na jedné straně a 

profesionálního přístupu na straně druhé, jsou úskalím práce pomáhajících profesí 

(Venglářová, 2011, Vodáková&Vodáková, 2003).   

Profese zdravotní sestry není v tomto ohledu výjimečná. Také sestra se denně 

setkává a vyrovnává s velkým množstvím zatěžujících a náhlých situací, které zejména 

zpočátku své praxe hluboce a živě prožívá. Problémem zůstává, že i dnes přetrvává mezi 

laiky ono historické nahlížení na pracovníky ve zdravotnictví, které je založené na 

altruismu nositelek této profese, na potřebě dávat a nic za to nechtít. Pracovní úspěch se 

v této profesi často měří morálními a duchovními hodnotami. Navíc – hodnotu vykonané 

práce zdravotní sestry nelze prakticky vyčíslit a z praxe víme, že je také nedostatečně 

oceněná (Gulášová, 2004).   

O syndromu vyhoření, jeho projevech, fázích vývoje a možnostech nápravy bylo již 

mnoho napsáno, nicméně praxe stále ukazuje, že příčiny, které tento syndrom vyvolávají, 

přetrvávají a proměňují se společně se změnami ve společnosti.  
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Na vzniku tohoto syndromu se v profesi zdravotní sestry podílí dva základní faktory: 

její osobnostní vlastnosti a prostředí, ve kterém sestra pracuje. Ke vzniku onemocnění mají 

nejblíže takové typy osobnosti, které jsou velmi silně motivovány pečovat a pomáhat 

druhým, ale zároveň si vytvářejí klamná očekávání nejen od sebe, ale i o těch, kteří jejich 

péči přijímají (Venglářová, 2011).  

Co se týká prostředí, jsou sice často uváděna „pracoviště s vyšší psychickou a 

fyzickou zátěží“ sestry (lůžka akutní intenzivní péče, péče o chronicky nemocné, o 

depresivní pacienty, gerontopsychiatrická a onkologická oddělení, krizová centra), ale 

z mého úhlu pohledu je profese zdravotní sestry zátěžová v jakémkoliv oboru. Vždy jde o 

kontakt sestry s  nemocným člověkem. Práce na směny, nutnost rychlého reagování na 

nenadálou situaci při změně zdravotního stavu pacienta, práce v ženském kolektivu, náhlé 

provozní komplikace na oddělení (např. nutnost zastoupení kolegyně ve službě), 

zastupování jiných rolí (úklid, administrativní práce) (Venglářová, 2011), nedostatečné 

nebo nespravedlivé platové ohodnocení atd. – to všechno lze vnímat jako stresové faktory, 

které bez nedostatečné podpory kolektivu a vedení často vedou k tomu, že sestra ztrácí 

„půdu pod nohama“, vyhoří a v ne poslední řadě profesi opouští.  

Se syndromem vyhoření je často spojován termín „profesionální deformace“, který 

se za určitých okolností stává také negativním důsledkem práce v pomáhajících profesích. 

V praxi může postihnou ty pracovníky, kteří své povolání vykonají delší dobu a uvědomují 

si moc a závislost nemocného na přístupu profesionála. Pomáhající pracovník pak ztrácí 

lidskou účast a zájem o svěřené osoby, neumí nebo nechce reagovat na jeho potřeby, bere 

ho jako „kus“, „diagnózu“ nebo „případ“ (Gulášová, 2004). 

Na léčbě, respektive při úvaze o jeho prevenci, lze poukázat na skutečnosti, které 

jsou v současném zdravotnickém systému opomíjeny. Kromě nemocných si určitou dávku 

pozornosti „zaslouží“ také ošetřovatelský personál. Jak jsem se již zmínila, současné 

přechodné období si žádá nastavení nových pravidel, která budou vstřícná nejen 

k nemocným, ale také k pečujícím osobám. 

Již při přípravě na budoucí profesi by se studenti měli seznamovat se základy 

duševní hygieny a péčí sama o sebe, o svoje tělesné i duševní zdraví. Neméně závažným 

okamžikem zůstává nástup absolventa ošetřovatelského oboru do praxe, a to zejména 

proto, aby jeho počáteční adaptace na zvolenou profesi probíhala směrem k naučení se 
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„dobré praxi“. Vlastní profesní dráha zdravotních sester by měla být podepřena supervizí a 

podporou zaměstnavatele. 

Na tomto místě je vhodné položit si otázku: Proč se to tak v praxi neděje? Jakoby se 

podvědomě, možná i vědomě, zaměstnavatelé zdravotních sester obávaly ztráty své moci a 

kontroly nad svými podřízenými a narušení ještě dosud udržovaných „tradičních“ pravidel, 

která stále ovládají velké množství zdravotnických institucí. 

 

 

2.5 Shrnutí teoretické části 

V teoretické části jsem se snažila přiblížit profesi zdravotní sestry z několika úhlů 

pohledu tak, abych vysvětlila nejen historické a společenské souvislosti vývoje této 

profese, ale také poukázala na hlavní atributy, které tvoří její celkovou image. Dále jsem si 

dovolila upozornit na tři, podle mého názoru, nejvýraznější témata, která jsou specifická 

zejména pro profesi zdravotní sestry, a ve kterých se odráží zvýšený tlak na její morální a 

profesionální chování.  

Témata jednotlivých kapitol z teoretické části by měla vést k lepšímu pochopení a 

nalezení hlubších souvislostí s navazujícími tématy obsaženými v empirické části této 

práce. 
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3 EMPIRICKÁ ČÁST 

V empirické části nejprve vysvětlím důvody výběru výzkumného tématu, zvolené 

výzkumné metody, krátce přiblížím způsob sběru dat a jejich další zpracování. Druhá část 

této kapitoly bude patřit seznámení se stručnými biografiemi respondentek, které se 

zúčastnily výzkumu. Dále uvedu data z výzkumného šetření zpracovaná v analytické části 

a posléze je bude podrobněji interpretovat v poslední části  této kapitoly. 

 

3.1 Metodologie 

3.1.1 Vymezení tématu 

Vlastní vymezení tématu probíhalo v několika fázích. Nejprve jsem v 

polostrukturovaných rozhovorech, resp. autobiografických vyprávěních, které nebyly 

cíleně zaměřeny na jedno téma, získala z velkého množství materiálu několik tématických 

okruhů ke zpracování – vnímání  interpersonálních vztahů mezi sestrami, lékaři a pacienty, 

proměna rolí zdravotní sestry, její přístup k vzdělávání, ne/soulad profese a mateřské role 

sestry, vnímání povolání zdravotní sestry společností, sestra a zdravotnická technika atd. 

Musela jsem si ujasnit a vyčlenit téma, kterému se budu při dalším zpracování textu 

hlouběji věnovat. 

Myšlenka rozpracovat téma proměny role sestry v systému poskytování zdravotní 

péče a vnímání těchto změn samotnými aktérkami v souvislosti s přeměnou společenského 

zřízení v Československu na přelomu 90. let 20. století mi připadala zajímavá z několika 

důvodů:  

• Zvolením tématu jsem si uvědomila náročnost současného „přechodného období“ 

v profesi zdravotní sestry, kdy je na jedné straně vyzdvihováno její tradiční poslání a na 

straně druhé jsou její původní role rozšířeny o celou řadu dalších, které jsou sice 

zakotveny v legislativě, ale jejich využití v praxi je omezeno sílou uchovávaných zvyků 

a tradic ve zdravotnickém prostředí. 

• Téma, které jsem si zvolila a porovnávání proměny rolí zdravotní sestry v daném 

období lze velmi zřídka najít v odborné literatuře a je spíše okrajovou součástí učebnic 

pro ošetřovatelské profese.   
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• K potřebě hlubšího poznání práce, způsobu vnímání a myšlení mých starších kolegyň 

mne dovedla moje osobní „profesní“ krize, kdy jsem se sama začala po mnoha letech 

praxe ve zdravotnictví zamýšlet více do hloubky nad mojí profesí a nad jejím posláním 

a hledala způsoby, jak se s touto krizí vyrovnat.  

 

3.1.2 Cíl výzkumu 

Hlavním cílem výzkumného šetření je popsat pohled zdravotní sestry na proměnu její 

práce během její celoživotní profesní kariéry. Předmětem mého zájmu je postoj 

zdravotních sester, dnes v důchodovém věku, k jejich profesi, i to, jak ji ony samy vnímaly 

a jak se cítily v rolích, kterými je tato profese určena. Zajímá mne, jak tyto ženy reagovaly 

na celospolečenské změny ovlivňující jejich práci, do jaké míry narušovaly jejich 

stereotypy i to, jaké strategie volily k zvládnutí těchto změn. Získané informace mohou 

přinést přehled o proměně profese zdravotní sestry v historickém kontextu transformace 

společenského dění v Československu a možnost uvědomění si těch faktorů, které mohou 

ovlivňovat  vývoj profese zdravotní sestry v budoucnosti.  

 

3.1.3 Formulace výzkumné otázky 

Na základě zvoleného tématu jsem hledala odpověď na základní výzkumnou otázku: 

„Jak vnímají zdravotní sestry důchodového věku proměnu jejich profese v souvislosti 

s celospolečenskými změnami od začátku jejich profesní kariéry do současnosti?“ 

Tuto otázku jsem doplnila o další upřesňující otázky: 

• Jaký měly vliv tradice a zvyky v profesi na formování postojů sester k jejich práci? 

• Jak ovlivnily celospolečenské změny tradice a zvyky, na které byly sestry zvyklé? 

• Jak reagovaly sestry na proměnu rolí zdravotní sestry od jejich tradičního pojetí 

k rolím, které určuje tzv. „moderní ošetřovatelství“? 

• Jaké strategie pomáhaly sestrám  vyrovnat se s požadavky na jejich profesní roli? 

• Jak hodnotí sestry-seniorky  samy sebe jako zdravotní sestry? 
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3.1.4  Metodologie kvalitativního výzkumu 

Při zpracování výzkumné části diplomové práce jsem použila metodologii 

kvalitativního výzkumu, jelikož se v této práci jedná především o zkoumání života lidí a 

jejich způsobů chování, pro které je tato metoda vhodná (Strauss, Corbinová,1999). 

Disman vidí poslání kvalitativního výzkumu jako „porozumění lidem v sociálních 

situacích“ (Disman, 2008:289). Švaříček a Šeďová (2007) shrnují všechny podstatné rysy 

kvalitativního přístupu do definice: „Kvalitativní výzkum je proces zkoumání jevů a 

problémů v autentickém prostředí s cílem získat komplexní obraz těchto jevů založený na 

hlubokých datech a specifickém vztahu mezi badatelem a účastníkem výzkumu. Záměrem 

výzkumníka  provádějícího kvalitativní výzkum je za pomocí celé řady postupů a metod 

rozkrýt a reprezentovat to, jak lidé chápou, prožívají a vytvářejí sociální realitu.“ 

(Švaříček, Šeďová, 2007:17). 

 

3.1.5  Grounded theory  

V roce 1967 zavedli Glaser a Strauss do sociologie koncept a strategii „grounded 

theory“ (zakotvená teorie). Jedná se o výzkumnou taktiku, díky které je možné „vyvinout 

teorii z přímo z existujících dat“ (Disman,2008:299).  

Podle Šeďové je cílem zakotvené teorie vytvořit novou teorii, která je  podepřena 

(zakotvena) v datech. Výzkumník je získá ze zkoumaného materiálu. Šeďová dále rozvádí 

základní principy zakotvené teorie a sumarizuje je do několika bodů: 

• Výzkumník má za úkol vytvořit v rámci zakotvené teorie konceptuální schéma, které 

vystihuje vztahy mezi proměnnými.  

• Výsledná teorie je výpovědí o vztazích mezi proměnnými. Je soustředěna především na 

sociální proces, který utváří vzájemné ovlivňování lidí mezi sebou.  

• Koncept zakotvené teorie popisuje flexibilní proces dění, neodráží pouze statický 

moment nějaké situace. Ukazuje, jakým způsobem změněné podmínky, které mají vliv 

na jednání nebo vzájemné ovlivňování, vedou k proměně reakcí účastníků. 

• Odborná literatura v případě kvalitativního výzkumu neslouží jako výchozí 

argumentace pro určení toho, na co se ve výzkumu zaměřit, ale stává se zdrojem pro 

vysvětlení pro nálezy výzkumníka, podporuje zjištěná tvrzení a srovnává je s nálezy 

jiných badatelů.  
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• Nástroje a systematické postupy, které používá zakotvená teorie při práci s daty v 

analytické fázi výzkumu, slouží k tomu, aby tato metoda splňovala požadavky na 

„dobrou vědu“.  

• Nosným nástrojem zakotvené teorie je „konstantní komparace“ – neustálý proces 

srovnávání a porovnávání dat a konceptů mezi sebou. Výsledkem je odkrytí společného 

základu jednotlivých skupin a jevů a ukázat, co je spojuje a co je od sebe odlišuje 

(Švaříček, Šeďová, 2007). 

V následujících kapitolách podrobněji popíši a vysvětlím, jakým způsobem jsem 

pracovala při mém analytické šetření s daty a s metodou „grounded theory“  

 

3.1.6 Sběr dat 

Pro realizaci mého záměru jsem se rozhodla oslovit zdravotní sestry, které se na svůj 

profesní život dívají s odstupem let, a u kterých předpokládám, že při vzpomínkách na 

svoje profesní zkušenosti budou mít již určitý nadhled. Mým cílem bylo najít takové 

respondentky, které maturovaly v šedesátých a sedmdesátých letech 20. století, pracovaly 

každá v jiném ošetřovatelském oboru a na různých  pracovních pozicích.   

Zdravotní sestry jsem nejprve volila ze svého blízkého okolí a dále na doporučení 

známých metodou sněhové koule (Dissman, 2008). Pro sběr informací jsem zvolila nejprve 

techniku polostrukturovaného rozhovoru (Příloha č. 3), avšak hned po prvním rozhovoru 

jsem zjistila, že mnohem vhodnější bude pro respondentky i pro moji představu získaných 

dat vhodnější metoda autobiografického vyprávění životního příběhu. Při použití této 

metody jsem vypravěčky nerušila předem připravenými otázkami, ale moje otázky byly 

spíše doplňující a směřující k objasnění nějakého jevu nebo situace. 

Pro realizaci rozhovorů jsem získala sedm žen podle výše uvedených kritérií:  Annu, 

Bětku, Danu, Evu, Katku, Olgu a Terezu. V této práci je nejčastěji nazývám „sestry-

seniorky“.  

Rozhovory probíhaly od dubna 2012 do března 2013. Volbu místa setkání jsem 

nechávala na vypravěčce. Nejčastěji jsme se sešly v kavárně nebo v domácím prostředí 

vypravěčky. Čtyři ze sester jsem znala již  před natáčení rozhovorů, s dalšími třemi jsem se 

setkala poprvé. Při vlastní práci jsem nevnímala rozdíl mezi tím, zda se známe delší dobu 

nebo se vidíme poprvé. Pro mne bylo překvapující, jak ochotně a rády se mé starší 
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kolegyně se mnou sešly k vyprávění o jejich práci. Některé tuto možnost vnímaly dokonce 

jako „poctu“ . Ani já jsem netušila, jak vlastní setkání se sestrami-seniorkami bude pro 

mne motivující a obohacující. 

Vyprávění jsem zaznamenala prostřednictvím diktafonu a polních poznámek. 

Každou vypravěčku jsem požádala o vyslovení souhlasu s natáčením rozhovoru a ujistila ji 

o anonymitě jména a dat, která během rozhovoru získám. Tyto souhlasy jsou součástí 

nahrávek a přepisů rozhovorů (Příloha č. 4). Abych navodila „spontánní vyprávění 

účastníka rozhovoru“ (Švaříček a Šeďová, 2007:163), zvolila jsem pro všechny 

respondentky stejnou úvodní otázku:  „ Jak jste se stala zdravotní sestrou?“  

Vlastní vyprávění trvala většinou okolo 60 minut. Některá ještě pokračovala 

v neformální podobě i po ukončení natáčení. Všechny rozhovory byly přepsány podle 

transkripčních pravidel a osobní údaje byly změněny v souladu se souhlasy respondentek.  

Dalším zdrojem informací vzhledem ke zvolenému tématu byla publikace „Sestry 

vzpomínají“ (Rozsypalová a kol., 2006), se kterou jsem se poprvé setkala při mém 

dřívějším studiu. 

 

3.1.7 Zpracování dat 

S přepsanými rozhovory jsem dále pracovala metodou zakotvené teorie. Nejprve 

jsem rozhovory pečlivě přečetla a vyčlenila z každého z nich ty pasáže, které se týkaly 

zvoleného tématu. Podle pravidel zakotvené teorie jsem tyto texty okódovala pomocí 

otevřeného kódování. Kódy jsem seskupila do kategorií a hledala mezi nimi souvislosti. V 

průběhu vytváření analýz jsem několikrát tyto kategorie upravovala, zužovala, rozšiřovala 

nebo přeskupovala, než jsem našla jejich definitivní podobu. Údaje jsem dále zpracovala 

do jednotlivých kapitol textu.   

 

 

3.2 Medailonky sester 

V této kapitole bych představila sestry-seniorky, které jsem oslovila a které se 

zúčastnily výzkumného šetření. V krátkých medailoncích jsem zachytila jejich profesní 

dráhu i zájmy, které naplňují jejich čas ve starobním důchodu. 
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Anna *1946 

Anna pracovala ve zdravotnictví 45 let. Vystudovala střední zdravotnickou školu 

v okresním městě v roce 1965, obor zdravotní sestra. Po ukončení studia byla vybrána na 

interní oddělení v nemocnici v malém městě, kde pracovala 3 roky u lůžka. Po sňatku 

odešla do velkého města, kde pracovala převážně v ambulantním provozu u 

obvodních/praktických lékařů a na interním oddělení. Svůj čas ve starobním důchodu dělí 

mezi práci u praktického lékaře (na zkrácený úvazek) a péčí o vnoučata. Během své praxe 

2x opustila svoji profesi (z  rodinných důvodů), ale po každé se k ní ráda vrátila. 

 

Bětka *1949 

Bětka pracovala ve zdravotnictví 38 let.V roce 1968 ukončila studium na střední 

zdravotnické škole v menším městě v oboru zdravotní sestra. Pracovala na 

neurochirurgickém oddělení ve velké nemocnici jako sestra u lůžka. Po dvou letech, kdy 

pracovala mimo zdravotnictví, nastoupila  do malé nemocnice ve stejném městě na 

chirurgické, po mateřské dovolené na interní a neurologické oddělení jako sestra u lůžka. 

Zde pracovala celkem 20 let. Dalších 15 let své profesní kariéry věnovala práci na 

specializovaném interním oddělení. Ve starobním důchodu se věnuje zahradničení a 

vnoučatům. 

 

Dana *1951  

Dana pracovala ve zdravotnictví 30 let.  Střední zdravotnickou školu absolvovala 

v roce 1971 v okresním městě v oboru zdravotní sestra. Nastoupila do nemocnice v malém 

městě na interní oddělení,  později na infekční oddělení jako sestra u lůžka. V této 

nemocnici prožila celou svoji profesní kariéru s výjimkou 9 let, kdy pracovala v továrně 

(po mateřské dovolené nemohla najít v místě bydliště práci na 1 směnu). Dnes je ve 

starobním důchodu, věnuje se rodině a sportu. 

 

Eva *1952 
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Eva pracovala ve zdravotnictví 41 let. Studium střední zdravotnické školy ukončila 

v roce 1971. Vystudovala obor ženská sestra. Pracovala v tomto oboru jak na porodním 

sále, tak u lůžka a později v ambulantním provozu v nemocnici a na poliklinice jako 

ambulantní sestra. Po 19 letech změnila obor – začala pracovat ve velké nemocnici na 

specializovaném  interním oddělení jako všeobecná sestra – celkem 22 let. V současné 

době je ve starobním důchodu a věnuje se cestování, vnoučatům a rodině. 

 

Katka *1945 

Katka pracovala ve zdravotnictví 45 let.V roce 1963 ukončila studium na střední 

zdravotnické škole ve velkém městě – obor zdravotní sestra. Během školní praxe jí byla 

více bližší práce s dětskými než s dospělými pacienty, proto využila možnosti nastoupit na 

dětské chirurgické a ortopedické lůžkové oddělení ve velké nemocnici. Po té pracovala 3 

roky jako staniční sestra na traumatologii dospělých nemocných. Po přestěhování do jiné 

části  města začala pracovat na dětské poliklinice na chirurgickém a ortopedickém oddělení 

jako staniční sestra.V této funkci byla 21 let. Po odchodu do starobního důchodu pracuje 

v agentuře domácí péče. 

 

Olga *1949  

Olga ve zdravotnictví pracovala 44 let. V roce 1968 absolvovala střední 

zdravotnickou školu v malém městě. Přestože vystudovala obor dětská sestra, musela 

nastoupit v malém městě na lůžkové oddělení dospělých – na chirurgii. Později pracovala 

na operačním sále jako instrumentářka a ve funkci staniční sestry. Po sňatku se 

přestěhovala do velkého města, kde převážnou část své profesní kariéry pracovala na 

chirurgických operačních sálech jako staniční sestra – nejprve v malé nemocnici, 

posledních 20 let své kariéry ve velké nemocnici. Mezitím byla 10 let ve funkci staniční 

sestry na dětském lůžkovém oddělení urologie. V současné době je ve starobním důchodu 

a věnuje se převážně vnoučatům. 

 

Tereza *1944 

Tereza pracovala ve zdravotnictví 20 let. Vystudovala obor zdravotní sestra na 

střední zdravotnické škole ve velkém městě v roce 1962. Po maturitě pracovala ve velké 
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nemocnici nejprve na lůžkovém chirurgickém oddělení pro dospělé, později jako 

instrumentářka na operačním sále (11 let). Po mateřské dovolené nastoupila na polikliniku 

do odborné ambulance, kde pracovala 3 roky. Ze zdravotních důvodů musela svoji profesi 

opustit a od té doby je v invalidním, dnes již ve starobním důchodu. Věnuje se svému 

ročnímu pejskovi a pěstování květin na balkoně. 

 

 

3.3 Analýza rozhovorů 

V této kapitole věnované analýze rozhovorů představuji svá zjištění, která budu 

podrobněji vysvětlovat  v následující kapitole 3.4 Interpretace dat. 

Ústřední myšlenku, na kterou jsem se zaměřila, a kterou vnímám jako téma 

prostupující celým výzkumným šetřením, jsem nazvala „řád“. Tento centrální jev vyjadřuje 

uspořádání ošetřovatelské péče v celém jejím historickém a společenském kontextu. 

Historické vlivy společně s lidmi, kteří řád a jeho pořádek respektují, kontrolují a přenášejí 

na další generace sester, se odráží v kontextu profesní dráhy sester-seniorek. Ony samy se 

pak ve své praxi snaží pojetí řádu získané výchovou respektovat a dodržovat v praxi. 

Přestože se od hlavní náplně práce zdravotní sestry jaksi automaticky očekává péče o 

nemocné, ve vyprávěních sester stojí tento aspekt v pozadí. Dodržování řádu je odvádí od 

ošetřovatelské role, nutí je vyhovět jeho požadavkům, protože jejich splnění ukazuje na to, 

že jsou dobrými sestrami. Vzniká tak tlak na zvládnutí jejich hlavní role ošetřovatelky.  

Díky strategiím, které sestry během své profesní dráhy volily, a to zejména proto, 

aby naplnily požadavky řádu a nebyly „potrestány“, jsou také strategiemi, které jim 

pomohly, aby „přežily“ a vydržely pracovat ve své profesi až do důchodového věku. 

Novým prvkem, který se spjatý s transformací společnosti po roce 1989 je fakt, že 

tento léty udržovaný řád při ošetřování nemocných začal být narušován. Jeho vliv se 

s příchodem změn a nové generace zdravotníků velmi zvolna začal dostávat do pozadí. 

Porovnávání proměn profese zdravotní sestry během profesní dráhy sester-seniorek 

je dovádí k hodnocení své práce, přehodnocování svých postojů a k sebereflexi.  
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3.3.1 Řád 

Vnímání projevů řádu a jeho udržování lze považovat za jeden z důležitých aspektů, 

který výrazným způsobem ovlivňuje práci zdravotní sestry. V pojetí sester-seniorek lze řád 

vysvětlit něčím, co vyjadřuje „pln ění jejich povinností bez pardonu“. Pod vlivem tohoto 

řádu se sestry věnují nejen vlastní ošetřovatelské péči, ale také v činnostem, které 

nesouvisí s péčí o nemocné, ale přesto jsou od sester vyžadovány. Znaky, kterými je řád 

charakterizován, mohou objasnit strategie jednání sester, které využívaly během své 

profesní dráhy. Z výpovědí oslovených sester vyplývá, že nejdůležitějšími atributy řádu je 

udržování pořádku, jeho kontrola a zachovávání vžitých norem.  

 

A.  Pořádek 

Sestry-seniorky často pojmenovávají pořádek výrazem „ažúr“ (z francouz. „à jour“ 

přeloženo do českého jazyka jako „neopožďovat se“, „ být hotov“, „ být v pořádku“ 

(Slovník, 1995). Význam slova „ažúr“ poměrně přesně vystihuje každodenní směřování 

práce sestry.  

Pro dodržení pořádku si musely sestry-seniorky umět svoji práci zorganizovat tak, 

aby byly neustále v pohybu, aby nikdy nezahálely a udržovaly pořádek na oddělení. 

„…že teda správná sestra by nikdy neměla odpočívat … a že teda si vždycky musí na 

tom oddělení najít práci…a makat a makat a makat.“ (Anna) 

Katka zastávala vedoucí funkci a měla tedy mnohem větší zodpovědnost za 

dodržování pořádku nejen za svoji osobu, ale především musela zjistit chod celého 

oddělení. 

 „Protože ta staniční sestra tam byla pro všechno, chodila jsem do práce v pět hodin, 

od šesti se teda pracovalo. A končila jsem ve čtyři, někdy v pět, někdy jsem tam musela i 

v noci, protože tam byl takový jako režim, že staniční jako že může za všechno.“ (Katka) 

Olga byla také ve vedoucí funkci a připouští, že pracovat nad rámec své pracovní 

doby proto, aby zajistila bezchybný chod svého oddělení, bylo pro ni samozřejmostí.  

„… v tej době my jsme tam prostě byli, dokud bylo potřeba. A bez nároku na nějaký 

přesčasy a peníze, a dělalo nám to dobře. My jsme byli takoví pyšný na to, že to máme 

v pořádku“. (Olga) 
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Oddanost práci, která přesahovala hranici běžného normálu a navíc bez nároků na 

odměnu, přinášela Olze pocit uspokojení.  

Mít vše v „ažúru“, byla naprostá samozřejmost. Snad proto se nad touto 

„samozřejmostí“ nikdo nepozastavoval a tedy sestru ani příliš nechválil. 

S pořádkem ve smyslu úklidu – vytírání podlahy a mytí nočních stolků, se setkaly 

sestry již při studiu na zdravotnické škole. Naučily se, že se jedná o naprosto běžnou 

činnost sestry. Pod tímto zorným úhlem pak vnímají úklid ve své profesní praxi jako 

naprostou součást jejich práce. Otázkou zůstává, do jaké míry a v jakém rozsahu je 

dodržování pořádku ve smyslu úklidu a jiné pomocné práce „normální“ a kdy již 

překračuje hranice normy a zvyklostí. Toto zjištění korensponduje se stručnou 

charakteristikou „náplně práce“ sestry tak, jak ji uvádí jedna z respondentek v publikaci 

„Sestry vzpomínají“, kdy : „..staniční sestra a ostatní sestry, které zde byly na všechny 

práce bez rozdílu...“ (Rozsypalová a kol., 2006:56-57). Způsob, jakým sestry-seniorky 

musely vykonávat „všechny práce bez rozdílu“ objasňuje následující úryvek Dany. 

„P řišla tenkrát hlavní sestra s ředitelem nemocnice a říkali nám, že teda (..) jako 

nemají pomocnice, nebo, jestli neměli peníze, já nevím. To už nevím, možná spíš ty 

pomocnice nebyly, ty uklízečky a takže si každá-. Že si ty okna máme rozdělit a umejt je, a 

že určitě jsme si (.) nevybraly povolání sestry pro peníze, protože to jsme dělaly vlastně 

zadarmo, že jo. Ale proto, že to je jako poslání. Tak to nás tenkrát strašně zarazilo, to vím, 

že jsme byly docela naštvaný, jenže jsme musely držet pusu a krok, že jo. Takže to nás 

naštvalo, že jsme si vybraly povolání sestry jako poslání a tím pádem teda budeme umejvat 

okna.“ (Dana) 

Dana pak řeší svoje dilema, jaké je vlastně poslání její profese. Podobně jako 

v případě, že „o příkazech lékaře se nediskutuje“, tak i v této situaci si může pouze 

„myslet“ , ale nemůže dát najevo svoje skutečné pocity spojené s devalvací sesterské 

profese. 

Jiným způsobem přístupu, kdy sestra uklízí, je úklid jako oficiální pracovní závazek, 

což ale sestrám-seniorkám připadá směšné – vždyť úklid vždycky patřil k jejich práci a 

dělaly ho zadarmo. A teď má oficiální podobu a navíc je placený. 

„My jsme si uklízely, měly jsme i vedlejší úvazek na úklid sálu. Takže to bylo taky 

takový jako směšný.“ (Katka) 
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Pořádek jako jeden z atributů řádu můžeme vnímat nejen v podobě úklidu na 

oddělení, a který byl udržován „nad hranicí běžného normálu“, ale také jako způsob 

uplatňování moci systému (řádu) a nadřízených nad sestrou. Nakonec i samotné sestry byly 

v tomto vnímání nároků na jejich práci vychovány ve smyslu „nezahálet“ a najít si vždy 

„n ějakou“ práci.  

 

B. Kontrola 

Zcela přirozeným způsobem, jak zjistit a zajistit dodržování pořádku, byla kontrola.  

Jednou z nejvíce propracovaných forem kontroly celého oddělení byla lékařská 

vizita. Nejen pro sestry, ale také pro další personál se stala tato „návštěva“ lékaře jakýmsi 

„středobodem“ dne. V praxi se vizity rozdělovaly na každodenní, tzv. „malé“, které 

prováděl jeden lékař nebo malá skupinka lékařů, a tzv. „velké“, které probíhaly zpravidla 

jedenkrát týdně a účastnil se jich přednosta oddělení, všichni lékaři a střední zdravotnický 

personál. Příprava na jakoukoliv vizitu vytvářela na oddělení ovzduší napětí a stresu ve 

smyslu „všechno stihnout“.  

Katka popisuje činnosti, které jako staniční sestra musela společně se svým 

kolektivem sester „stihnout“ do ranní vizity lékařů: 

„…já jsem ráno musela jsem napsat (.) stravu, objednat, napsat nějaký hlášení, aby 

všechno bylo připravený. A pak se dělala ranní hygiena…tak já jsem převazovala. Protože 

v osm hodin byla vizita, ale to už pacienti museli být převlečený, převázaný, umytý. 

Uklizeno a musely jsme nastoupit k vizitě, musely být rentgenový snímky, všechno 

připravený….“  (Katka).  

Zejména příprava na „primářskou“ vizitu zahrnovala podobné atributy jako příprava 

na vojenskou přehlídku – příprava, nástup, pozor!...vizita! Také sestry-seniorky vnímaly 

tento moment jako okamžik, kdy se uchýlily do svých rolí a mnohem zřetelněji si 

uvědomovaly své místo v hierarchii profesí, které na oddělení zastávají. 

  „…jako žákyňka se pamatuju primáře, kterej, když byla vizita, tak prostě vrchní 

sestra zazvonila a tam špalír stál a my někde žákyňky úplně na konci a pan primář prošel a 

všichni okolo jako v uctivé vzdálenosti...“ (Olga) 
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Při vizitě neprobíhala pouze vlastní kontrola nemocných a jejich zdravotního stavu, 

jak bychom mohli očekávat, ale předmětem kontroly byl pořádek na oddělení a upravenost 

personálu. 

 „…primář…dokázal vyhodit sestru od vizity jenom proto, že si myslel, že má 

namalovaný obočí.“  (Olga) 

Výše uvedená citace poukazuje na fakt, že lékař dovedl dát sestře najevo nejen svoji 

nadřízenost, ale také svoji moc a to takovým způsobem, který přesahuje běžnou hranici 

slušného chování. Ukazuje na specifiku jednání a způsoby chování ve zdravotnickém 

prostředí, které jsou z pohledu zdravotníků vnímány jako běžná norma. 

I „malá“ vizita lékaře byla způsobem, jak mohl lékař kontrolovat práci sestry a 

vytknout jí nedostatky. Dana vzpomíná: 

„Chodil vždycky večer…doktor, co sloužil a tenkrát se jim říkalo asistent, to byl 

doktor s dvouma atestacema, tak přišel na tu vizitu a před tou vizitou jsem si nedovolila, 

abych neoběhla všechny ty pacienty, na který oni se šli podívat, jestli jsou suchý, 

přebalený, prostě jo. Přišel a sáhl třeba pod tu deku, a běda, jak byl ten pacient mokrej a 

mohla jsem mu vysvětlovat, že jsem tam byla před pěti minutama, a že byl suchej, jo. To 

jako ne. Sklopila jsem hlavu a, a ani jsem nedutala.“  (Dana). 

Dana respektuje autoritu lékaře i jeho povinnost kontrolovat její práci. Avšak na 

tomto místě se nabízí otázka: Kdy má vlastně sestra hotovou svoji práci? Vždyť pracuje 

s nemocnými lidmi a jejich zdravotní stav i jejich potřeby se mohou změnit během 

okamžiku. 

Kontrolu můžeme tedy vnímat jako další významný atribut, který je součástí řádu a 

kterému sestry plně podléhají. Je zřejmé, že v některým momentech k nim byl „ řád“  

nespravedlivý, přesto tento řád akceptují a jeho udržování chápou jako způsob naplnění 

hlavního cíle organizace ve které pracují – dobré péče o nemocné. 

 

3.3.2 Výchova jako způsob udržování řádu 

Nejprve řeholníci, později civilní pracovníci, vychovatelé a zkušení pracovníci se 

stali těmi, kteří udržovali pravidla a zvyky řádu. Tito jeho „nositelé“  lpěli na jeho tradicích 

a s urputností ho předávali dál.  
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Výrazným  prostředkem pro udržování tradičního pojetí řádu se jeví výchova nových 

generací ošetřovatelek. Působení „nositelů“ řádu se odráží v záměrech, způsobech a 

důsledcích jejich vzdělávacího a výchovného působení na mladé sestry.  

 

A. Sestra žákyně 

Primárně bychom mohli předpokládat, že vzdělávání mladých sester bude zaměřeno 

především na ošetřování nemocných, avšak z výpovědí sester-seniorek vyplývá, že velká 

část jejich výchovy byla orientována na vštěpování pravidel řádu, na nutnost jejich 

dodržování a na fakt, že za porušení formálních i neformálních pravidel následuje trest.   

Hned od studia na zdravotnické škole se mladé sestry učily poslušnosti a 

sebezapření. Ve školních podmínkách byly vychovávány tak, aby se mohly postavit díky 

své výchově k jakékoliv práci. Učební osnovy té doby vytvořily prostor pro získání těchto 

dovedností budoucích zdravotních sester. 

„Tam pro nás bylo docela zvláštní, když to vezmu teďka zpátky, že v prvním ročníku 

my jsme nechodily do nemocnice pomáhat ošetřovat nebo umývat pacienty a podobně, 

takový nějaký ten základ, ale první ročník jsme nastoupily do textilní fabriky a tam jsme 

dělaly takzvané ficky, (…) v tý době se propagovalo, že vlastně zdravotní sestra musí 

poznat každý druh práce…“ (Anna). 

Toto poznání proměňovalo postupně ideály budoucích sester, se kterými se 

rozhodovaly a nastupovaly ke studiu na zdravotnické škole. Mladé sestry-seniorky vnímaly 

tuto skutečnost jako rozčarování a postupné přibližování se realitě ošetřovatelské profese. 

Z současného pohledu můžeme vidět tento způsob přípravy na budoucí profesi jako velmi 

sporný až nepochopitelný. Je však třeba dodat, že ze socialismu a zejména v šedesátých 

létech byly dělnické profese preferované, a proto „Všichni středoškoláci museli chodit na 

praxi do výroby a týkalo se to i všeobecně vzdělávacích škol“ (Franková, Konopásková, 

2010:4).  

Na vlastní praktickou výuku v ošetřování nemocných spojenou s nošením modrobílé 

sesterské uniformy si musely žákyně počkat až do vyšších ročníků studia. Studenky 

chápaly tuto skutečnost jako jakýsi vyšší stupeň či etapu jejich ošetřovatelského 

vzdělávání. Odborná praxe se stala jedním ze stěžejních bodů ve výchově mladých sester 

k pořádku a k nutnosti jeho kontroly. 
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 „Já si vzpomínám, že jsme stály v pozoru, když jsme ráno nastupovaly, tak ukázat, že 

máme ostříhaný nehty, že nemáme náušnice, žádný korále, žádný řetízky, prostě ty nás, to 

ty nás jako kontrolovaly, abysme šly do tý, na tu službu opravdu teda v pořádku. ... Ne 

nehty nalakovaný, to v žádným případě … čepce jsme musely, vlasy schovávat a prostě 

čepec až naraženej, až já nevím. No, vypadaly jsme hrozně, byly jsme pěkný kočky.“  

(Tereza) 

Tereza si uvědomuje již při školní praxi jistá omezení, která jí bude i do budoucna 

přinášet její profese. Jít na službu „v pořádku“ jakoby znamenalo v podání Terezy zříci se 

všeho „světského“ včetně své přirozené krásy („čepec naraženej“) a věnovat se pouze 

ošetřovatelské službě.  

Tento způsob „svlékání“ a „oblékání“ si šatů, v tomto případě uniformy, lze 

přirovnat ke svlékání své osobní identity, kdy sestra opouští své „soukromí“ a 

s „oblékáním“ uniformy přijímá identitu institucionální, která je určena pravidly a řádem 

(Foucault, 2000). 

 

B. Sestra absolventka 

Období, kdy sestry-seniorky začínaly svoji pracovní kariéru, bylo zlomové ve smyslu 

dokončování „výměny“ řeholních sester ve zdravotnických zařízeních za sestry civilní. 

Řeholní sestry byly vnímané u mladé generace s určitou úctou, nejen pro jejich odborné 

znalosti a zkušenosti, ale také pro svoji  „image“ částečně zahalenou do svého řeholního 

života. Výměna smíšeného personálu (civilního i řeholního) na pouze civilní sestry 

narušovala dosud zavedená pravidla a přinášela do ovzduší nemocniční atmosféry určitý 

druh napětí. Zejména lékaři vyjadřovali obavy z práce civilních sester už jen proto, že 

nechtěně narušovaly  tradice a zvyky. V těchto poměrech začínala svoji profesní dráhu 

Tereza: 

„My jsme nastupovaly,…a teprve dva roky před náma odešly řádovky z Nemocnice. 

Takže všichni byli zvyklí prostě na řádovky…a to víte, takovej houf holek, který, který jim 

tam vtrhly po řádovkách, tak to prostě se nelíbilo nejenom, nejenom těmhle těm starším 

učitelkám,… Ale oni i ti doktoři na ně byli zvyklí….No a teď jim tam vtrhly holky, který 

prostě taky chtěly trošku fungovat, že jo. No a to se jako nelíbilo nejenom teda, říkám, 

říkám těm našim učitelkám, ale to se nelíbilo třeba ani těm starším doktorům.“  (Tereza) 
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Sestry-seniorky se často ve vzpomínkách vrací k vlivu výchovy právě řádovými 

sestrami (v té době již v civilu), které jim pomáhaly utvářet jejich vztah k profesi co by 

„novickám“. Jejich způsob předávání zkušeností a požadavků na práci sestry byl vnímám 

sestrami-seniorkami jako náročný až tvrdý. S odstupem času však tuto zkušenost oceňují 

jako „výbornou průpravu do života“. 

 „...musely jsme se postupně zajíždět do tý práce a ta staniční sestra - na tu já mám 

právě výborný vzpomínky.(..) To byla bývalá jeptiška. Takže ... ta mě jako i docela hodně 

ovlivnila, myslím pozitivně...“ (Anna) 

Tyto náročné začátky mladých sester-seniorek je naučily správnému chování – tak, 

aby se co nejdříve staly konformními s prostředím, ve kterém budou pracovat.  

Začínající sestry přebíraly od svých starších kolegyň zkušenosti a taktiky v interakci 

s lékaři, skrze které si postupně vytvářely svoje osobní strategie, které je jim pomáhaly 

vyrovnat se s nároky svého pracovního okolí. Jako nejbližší (podřízené) spolupracovnice 

lékaře, musely respektovat jejich autoritu, znát pravidla a způsoby interpersonální 

komunikace a naučit se mít ohled na právo lékaře projevovat navenek svoje emoce, a to i 

v případě, že budou překračovat hranici slušného jednání. V tomto ohledu je si třeba opět 

uvědomit, že se jedná o prostředí, ve kterém jsou opuštěny jakékoliv normy „zvenčí“ 

(svléknuty s civilním oděvem) a platí v něm normy jiné, specifické pro zdravotnické 

instituce(Foucault, 2000). 

Olga se s tímto způsobem výchovy setkala na počátku své profesní dráhy sálové 

sestry: 

„…ale i vztah k těm doktorům, a vždycky mi říkala, že když, když se mi něco nelíbilo, 

ať už při operaci nebo po operaci teda, tak mi vždycky říkala: uvědom si, že ten lékař má 

odpovědnost za život toho pacienta. A má právo chtít to, co potřebuje, a chovat se tak, jak 

jeho emoce v tý chvíli, jaký jsou. A ty to musíš vydržet. To si můžeš říkal potom, ale 

neexistuje se hádat u operace.“ (Olga) 

Naučené strategie sester přizpůsobovat se podmínkám „ řádu“ a jeho atributům se 

promítaly do celého dalšího profesního období sestry. Výchovou je mladá sestra uvedena 

do reálného a specifického prostředí ve zdravotnické instituci. Sama pak musí zvolit, jakou 

strategii bude upřednostňovat a to zejména se záměrem přizpůsobit se danému prostředí.  
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3.3.3 Jsem zdravotní sestra a tečka  

V této kapitole budou popsány důsledky výchovy mladých sester-seniorek, které se 

prolínají v celém jejich profesním životě. Cílem přípravy mladých sester na profesi 

zdravotní sestry bylo „dobře“ vychovat sestru v její tradiční roli – naučit ji nejen základním 

ošetřovatelským znalostem a dovednostem, ale také připravit ji na to, že se bude muset 

umět postavit k jakékoliv práci („všeumělství“ ) a bude „plnit svoje povinnosti bez 

pardonu“.  

„Vychování“ sester-seniorek se projevuje v jejich postojích respektujících a 

chránících tradici a zvyklosti ve zdravotnickém prostředí, v respektu k lékařům, ve vlastní 

sebekontrole a v neposlední řadě také ve vztahu k pacientům a k prostředí, ve kterém 

pracovaly. 

 

A. Jsem dobře vychovaná 

Sestry-seniorky ve svých vyprávěních popisují nároky svých vychovatelů zejména 

z počátku profesní praxe. Kladem pro zajištění fungování systému je přísné vedení 

mladých sester na počátku jejich kariéry. V tomto kontextu se jeví jako důležitá složka ve 

výchově sester zejména proto, že dává příležitost naučit se strategiím, které pomáhají 

mladé sestře se adaptovat na svoji roli zdravotní sestry a přizpůsobit se prostředí, ve 

kterém pracují. 

Sestra, která chtěla udržet pořádek na svém oddělení ve významu pojmu „ažúr“ , 

musela mít absolutní přehled o všem, co se na jejím úseku děje, aby mohla včas zakročit 

nebo převzít činnost, kterou nemá „kdo“  udělat. K tomuto postoji vedly sestry-seniorky 

zvyklosti v praxi a častá absence pomocného personálu. V této situaci bylo opomíjeno její 

odborné vzdělání a sestra tak vykonávala práce „všeho druhu“.  

Svoji zkušenost s rolí sestry-sanitáře popisuje Dana: 

„Bylo tam třicet lůžek, bez sanitáře, (.) pokud jsme chtěly něco, někoho odvézt na 

rentgen, nebo, nebo odnést odběry, nebo to, tak jsme musely volat na chirurgii, ten třeba 

řekl: já jdu na sál, bude se operovat, nemůžu, tak třeba za dvě hodiny. Pak ale zase za to 

nás seřvali doktoři, že jo. Že to není hotový. Takže někdy nám nezbylo, než popadnout 

prostě sedačku (( smích)) a mazat s pacientem na rentgen samy.“ (Dana) 
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Další zkušenost Dany je v  roli sestry-pomocnice: 

„…třeba na tý interně na Jipce,…tak tam taky třeba nebyla pomocnice, nebo byla 

tam jedna. Ta třeba onemocněla, nebo měla dovolenou, tak prostě neměl kdo, tak jsme 

ráno přišly do práce, (..) jedna. To jsme se nějak domluvily, jedna vzala hadr a kbelík, a 

vytřely jsme podlahu a pak jsme šly pracovat dál.“ (Dana) 

Zkušenost Dany potvrzuje smysl výchovy sester k „všeumělství“ , kdy se sestra umí 

postavit k jakékoliv práci a to nezávisle na jejím odborné vzdělání. 

Dalším okruhem, ve kterém se projevila „výchova“ sester byl jejich vztah k lékařům. 

Sestry-seniorky vnímaly lékaře jako nadřízeného a autoritu, která určuje, co má sestra 

dělat, a který ze své nadřízené pozice práci sestry kontroluje. Projevy své tradiční role ve 

smyslu podřízenosti lékaři popisují Katka a Dana: 

„...my jsme byly zvyklý poslouchat na slovo,..prakticky jsme poslouchaly ve všem 

lékaře. Lékař byl nadřízenej,...“ (Katka) 

„Jo, když nám doktor řekl: něco udělejte, tohle to udělejte. Tak jsme bez keců šly a 

udělaly jsme to,…“ (Dana) 

Tradiční role sestry zaměřená na ošetřování nemocných a plnění příkazů lékaře, ve 

kterých byla sestra vychována vede k tomu, že sestra lékaři nemůže odporovat a ani 

nemůže po něm požadovat odůvodnění  jeho rozhodnutí. Vnímá ho jako autoritu a je si 

vědoma jeho moci, kterou nad ní má. 

V organizaci péče o nemocné se rovina vztahů mezi sestrami a lékaři projevovala 

v několika typech situací. Lékaři, kteří z nějakých důvodů „nestíhali“ plnit svoje pracovní 

povinnosti, předávali výjimečně svoje některé „neškodné“ kompetence vedoucí nebo 

zkušené sestře.  

Nejzkušenější sestrou-seniorkou v interakci s lékaři se zdá být Katka. Nejprve 

popisuje situaci, ve které díky své pozici staniční sestry, a tedy zkušené sestry, mohla 

provádět úkony, které nebyly zcela jednoznačně v její kompetenci. Při této práci pracuje 

Katka samostatně a lékaře vnímá jako „konzultanta“ své práce.  

„A ty doktoři to všechno-, oni na mě ve všem spoléhali. Oni už mi potom nechali i 

dělat i převazy. Mě to teda bavilo, já jsem to dělala ráda. Takže já jsem převazovala 

pacienty...“ (Katka)  
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V jiných situacích musela Katka svoji (ne)spolehlivost před lékaři obhajovat. V 

situaci, kdy si dovolila odporovat lékaři, snesla se na její osobu kritika lékaře: 

„A pak se mi i stalo, že mi vynadali, že jsem neobjednala krev na sál. Bez jako 

indikace. Já jsem říkala, počkejte, to není moje náplň, já přece nemůžu objednat krev, to 

musíte vy objednat. Takže až takhle se to stupňovalo, kdy se jako snažili svalit na sestry 

úplně všechno.“ (Katka)   

Na příkladu Katky lze zcela zřetelně vidět nejprve možnost „dopřát si“  pracovat 

samostatně (když převazuje pacienty) – směr, kterým se v současné době ubírá profese 

zdravotní sestry. Ale ve chvíli, kdy mají lékaři možnost si své kompetence vzít zpět, stává 

se sestra pro ně nespolehlivou až nežádoucí a zejména je jí zdůrazněna její role „asistentky 

lékaře“. 

Katka dále popisuje až mezní situaci v chování lékaře k sestrám, ve které 

vygradovaly emoce lékaře a ve které jsou opomíjena jakákoli pravidla slušného a 

kolegiálního chování. 

„...mě volali na sál,..., ať okamžitě jdu, hrozně na mě řvali, že prostě jsem pacienta 

špatně zaobkladovala, protože (..) oni řízli do druhý nohy. Teď my jsme byly zvyklý 

poslouchat na slovo, takže já jsem tam doběhla, tam na tom předsálí tam na mě ten doktor 

křičel, ale já říkám, vždyť tady je postel, na ní je dlaha, na ní je ta podkova se závažím, 

neříkejte mi, že jsem tak hloupá, abych naobkladovala jinou nohu (..). No tak neomluvili 

se.“ (Katka) 

Lékař dával svými emocemi najevo, že neumí zpracovat osobní riziko rozhodování a 

pochybení (Křížová, 2006). Sestra tak stávala „ter čem“ pro palbu jeho nadávek, nálady a 

vzteku. 

S přibývající praxí a s nárůstem zkušeností se měnila i pozice sestry vůči lékařům. 

Záleželo však na jejich osobnostních vlastnostech, zda bude postupovat smírně nebo bude 

hájit platné normy využívat svoje kompetence. Katka vystupuje vůči lékařům oproti jiným 

sestrám radikálně. Umožňuje jí to její pozice staniční a zkušené zdravotní sestry. 

„Lékaři nechtěli (dodržovat hygienické předpisy – AR). Takže tam jsem si i třeba 

stoupla mezi dveře a jako řekla jsem, že teda ho nepustím dál, jen když se zuje a je mi líto.“  

(Katka) 
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Důsledkem výchovy sester-seniorek byla jejich sebekontrola a sebeovládání, a to 

zejména vůči chování a negativním projevům emocí lékaře. Sestrám byl naopak jakýkoliv 

projev emocí navenek zakázán a pokud sestra svoje emoce dala veřejně najevo, bylo její 

chování bráno jako její selhání, jako projev její slabosti nebo nedokonalosti. V praxi to 

také znamenalo dostat jakousi nálepku nepřizpůsobivosti. 

Olga výlevy emocí pod vlivem své výchovy i s potřebou racionalizace emočních 

projevů lékaře toto chování omlouvá. 

„To jsme se pak všechny naučily že, když ho člověk poznal, tak že věděl, že on to 

prostě tak nemyslí, že on prostě se tak jenom vybíjí. Ale že byl jinak strašně hodnej, a že na 

něj moh člověk přijít s čímkoliv, a takže mu tohle to odpustil, že mi vynadal u operace. 

Někdy i sprostý slova, to prostě se člověk naučil, že to nesmí brát osobně a že prostě každej 

chirurg to má jinak…(Olga) 

V této souvislosti lze zmínit koncept „emotional labour,“ který mapuje důvody 

emocionálního chování v profesích, ve kterých je vyjadřování emocí jednou z podstatných 

složek každodenní práce. Mezi tyto profese patří také práce zdravotní sestry, při které je 

třeba se umět se „odcizit“ svým vlastním emocím, zapomenout na ně a podřídit je 

požadavkům svého pracoviště (Emocionální, 2014). 

I z tohoto (spíše podvědomého) důvodu je přirozené, že už od prvních setkáních 

s profesí se sestry musely naučit umět ovládat své emoce, potlačovat svoji nespokojenost 

s chováním lékařů vůči své osobě a vystupovat jako pokorná, poslušná a sestra-žena, která 

ale „dusí“  svoje pocity uvnitř sebe.  

 

B. Pečuji nejen o nemocné 

Nejprve bych se zmínila o sesterské uniformě, která je viditelnou součástí image 

profese zdravotní sestry. Modrobílá uniforma určovala sestrám jejich roli v týmu 

zdravotníků. Pro nemocné znamenala symbol pomoci a úlevy.  

Samy sestry, ať předpisově nebo ne, se chtějí ve své uniformě líbit – ať už samy 

sobě, pacientům nebo svému okolí. Často proto porušují předpisy a nosí její různé úpravy – 

zejména co se týká délky zástěry a šatů nebo posazením čepce na hlavě.  

Pacienti jako součást image sestry vnímají nejen její uniformu, ale uznávají také její 

vyrovnaný a přívětivý přístup, který dává pacientům pocit klidu a bezpečí.  
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Dana poukazuje na to, že tento přístup nebylo možné v některých situacích dodržet i 

to, co by si sama o sobě myslela být na místě pacienta. 

„Já nevím, myslím si, že taky určitě to na ty pacienty nepůsobilo dobře, když, když 

tam sestra běhá. Jo, já nevím, každej si, by si určitě představoval, aby přišla v klidu, 

promluvila s ním, nebo něco, ale ne, aby tam běhala a, splavená a (.)neměla čas s někým 

promluvit a nic, jo.“ (Dana) 

Sestry-seniorky měly svoje představy, jak by měla péče o nemocné vypadat. Vnímají 

potřeby pacientů, zejména jejich potřebu být odborně ošetřován, ale také aby se jim sestra 

věnovala, povídala si s nimi a byla k nim citlivá. Samy sestry uvádějí potřebu důvěry mezi 

sestrou a nemocným jako jeden z pilířů oboustranného vztahu a to zejména u chronických 

nemocných. Vzájemný dlouhodobý vztah (delší než jeden měsíc) nazývají sestry „jednou 

rodinou“. 

Do vztahu pacient-sestra se také promítá potřeba ocenění sestry a poděkování od 

pacienta – ujištění, že svojí péčí přispívá k jeho uzdravení.  

Bětka si uvědomovala svůj pocit zodpovědnosti za nemocné, který vyplýval z jejích 

povinností. Při jejich plnění narážela na negativní reakce pacientů: 

„…takže já jsem si po hodině lezla po těch pokojích, jak jsem byla zvyklá z tý 

chirurgie, teď lidi jsem vzbudila a voni mi zase nadávali, že jim tam furt lezu, že je budim a 

já jsem si neuměla představit, jak za ty lidi mám zodpovídat, když je nevidím, když je 

neslyším dýchat, takže alespoň pootevřený pokoje, to jim taky vadilo,…“ (Bětka) 

Sestry tento způsob chování nemocných vnímají jako pacientovu neznalost 

„zákulisí“ sesterské profese a prostředí. Jejich chování mají tendenci omlouvat, jelikož ho 

vnímají spíše jako jejich projev frustrace z nemoci a z pobytu ve zdravotnickém zařízení.  

Úklid a později narůstající administrativní práce vidí sestry jako nejdůležitější 

překážky ve vykonávání jejich ošetřovatelské práce. 

„Ale my jsme se jim nemohly věnovat, protože na to nebyl čas. Tam jsme nastoupily 

dvě sestry na třicet dětí, musely jsme někdy uklidit.“ (Katka).  

Z rozhovorů se sestrami-seniorkami vyplývá, že neustálé pobíhání, uklízení a 

dohlížení na „správný“ chod oddělení chápala tato generace sester jako samozřejmou věc, 

ale nárůst administrativy a vypisování ošetřovatelské dokumentace vidí jako mnohem větší 

překážku v jejich práci, jako skutečně rušící moment v péči o nemocné. 
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Dana ve svém vyprávění uvádí nárůst administrativy jako důvod, proč ji její práce 

přestává bavit. 

„A pak právě proto mě jako strašně začaly vadit to papírování, protože to jako 

potom člověk nestíhal, lítal jak…“ „…já jsem si připadala, že nemám na ty pacienty 

čas,…sestra, musí vedle svý práce, kdy dělá kolem pacientů, rozdává léky, musí psát ty 

papíry, že jo.“ (Dana). 

Jak je patrné, péče o pacienty byla pro sestry důležitým momentem v jejich práci, 

který ale z velké míry překrývala jejich potřeba dodržovat pravidla řádu a množství dalších 

povinností, pro které se nemohly nemocným věnovat tak, jak si myslely, že by měly. 

 

3.3.4 Všechno šlo kupředu 

Název této kapitoly vypovídá a tom, že se budeme postupně seznamovat s reakcemi 

sester-seniorek na změny v jejich práci v souvislosti se změnami, které zejména po roce 

1989 vedly k narušení dosud zajetého rytmu práce. Nová koncepce zdravotnictví rozšířila 

role zdravotní sestry, přeměnila organizaci práce sester, došlo k jinému pohledu na 

vnímání interpersonálních vztahů a především vznikla nová generace sester, která se 

v mnohých ohledech liší od generace sester-seniorek.  

 

A. Role zdravotní sestry 

Jak jsem již uvedla v teoretické části mé práce, po roce 1989 došlo k postupné 

proměně a rozšíření profesních rolí zdravotní sestry. Ze dvou původních, oficiálně 

uváděných tradičních rolí (sestra jako ošetřovatelka a asistentka lékaře), se na základě 

nového pojetí ošetřovatelství profesní role sestry rozšířily. Na podkladě těchto změn 

mohou sestry pracovat v některých oblastech své činnosti samostatně a vytvářet vlastní 

plánování a realizaci ošetřovatelské péče v souladu s diagnózou lékaře.  

Na tento způsob v přístupu k ošetřování nemocných nebyla zvyklá generace sester-

seniorek, která sama sebe hodnotí jako: 

„...taková pomocnice v nemocnici,... tak ta sestra už má vyšší úroveň, než jsme měly 

dřív my. Protože my jsme byly tenkrát takový holky pro všechno.“ (Olga)  
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Proměnu rolí pak nejčastěji sestry-seniorky konfrontují s mladou generací sester a 

jakoby si ani nechtěly připustit, že profese, ve které pracují také „ony“ znamená „vyšší 

úroveň“  také pro ně. 

 

B. Mladý holky (MY tenkrát, ONY dnes) 

„Mladý holky“, jak sestry-seniorky nazývají ve svých vyprávěních mladou generaci 

sester, bořily zajeté zvyky a stereotypy, ve kterých se sestry-seniorky cítily bezpečně a 

sebejistě. Na ochranu svých pozic často volily tyto sestry strategie neustálého srovnávání 

jejich pracovních podmínek s podmínkami a chováním svých mladých kolegyň.  

Ve vyprávěních sester-seniorek se často opakuje spojení „MY tenkrát“ a „ONY 

dnes“, které lze vnímat jako způsob jejich vyjádření vztahu sester-seniorek k „mladým 

holkám“, jako jejich neustálou potřebu porovnávat, a také vidět „stará“ a „nová“ pravidla 

v ošetřovatelské profesi a v chování sestry.  

Srovnávání generace sester-seniorek s generací současných mladých sester se 

uskutečňuje z pohledu vypravěček v několika rovinách – ve změně ve vzdělávání, 

ve změně postojů k  práci a k ošetřování nemocných a ve změně chování k lékařům. 

Výsledkem změny systému kvalifikačního vzdělání zdravotních sester na přelomu 

tisícletí byl fakt, že na stejných pracovních pozicích začaly pracovat jak sestry se 

středoškolským, tak s vysokoškolským vzděláním. Sestry-seniorky tuto skutečnost 

nejzřetelněji pociťují ve vnímání sama sebe a svého sebevědomí.  

Tereza obhajuje svoji kompetentnost k výkonu své profese tím, že má svoji 

dlouholetou praxi a bohaté zkušenosti:  

„... to, co my jsme nikdy, jo, my jsme nikdy neměly, nikdy nezažily, tak to je dneska 

prostě realita. Dneska se s tím pracuje a, a to. A je fakt, že, že dneska teda ty sestry musejí 

bejt daleko vzdělanější než jsme byly my. My jsme všechno, co jsme se naučily, to jsme 

měly z praxe. To vás prostě pokus, omyl vás prostě poučil. Jo, a když ne váš, tak toho 

druhýho. Prostě furt musel člověk dávat pozor, co, co kde. Co kde je novýho. Takže jsme se 

taky musely vzdělávat, to furt chodily, i tenkrát chodily nový věci, který jsme se musely 

naučit...“  (Tereza) 

Nespokojenost, s jakou se sestry-seniorky vyjadřují o současném způsobu studia 

mladých sester pramení z pocitu nedocenění jejich celoživotních zkušeností a ze ztráty 
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vlastní autonomie, před sestrami, které jsou proti nim mladé, vzdělané, ale také z jejich 

pohledu nezkušené. 

Téma rozdílů v přístupu „mladých holek“ k práci, se prolíná všemi vyprávěními 

sester-seniorek. Kriticky se vyjadřují k postojům a chování mladých sester a naopak 

podtrhují své schopnosti a dovednosti. 

Eva poukazuje na velké množství práce, které musela zvládnout na rozdíl od mladé 

generace sester, která to má z jejího pohledu mnohem „jednodušší“. 

„Ano, že sme toho musely zvládnout daleko víc,...“ „… my sme tam byly dvě sestry 

na celej barák a dělal se úklid, gruntovalo se, pacienti, operanti, já bych řekla, že sme 

měly tý práce daleko víc. Plus dneska pomůcky na jedno použití, šup se to vyhodí a my to 

všechno musely čistit, drbat, vyvářet, rukavice pudrovat, dávat sterilizovat všecko.“ (Eva) 

Sestry-seniorky mnohem více času věnovaly přípravám, výrobě a čištění pomůcek, 

které se opakovaně používaly k výkonům. V současné době mladé generaci tato činnost 

téměř odpadá, protože prakticky jiné pomůcky než k jednorázovému použití neexistují. Na 

druhé straně nebyly sestry-seniorky zvyklé věnovat takové množství času vyplňování 

ošetřovatelské dokumentace a dalším „papírům“, které jim z jejich pohledu připadají 

zbytečné. Sestry-seniorky si však uvědomují, že musí tento fakt přijmout a zvolit způsob, 

jak se s tím vyrovnat, pokud budou chtít dále ve své profesi pracovat. 

Sestry-seniorky měly snahu mladé sestry ovlivnit a vychovávat v  podobném duchu, 

v jakém byly vychovávány ony samy. Olze její snahu znesnadňovala změna společenských 

norem a postupné narušování zavedeného pořádku: 

„…ale to se mi už teďka v poslední době třeba nedařilo tady, že ty děvčata byly ty 

mladý, prostě byly daleko, já nevím, jak to říct. Oprsklejší, to, co já bych si nikdy 

nedovolila, tak ony si dovolí dnes.“ „…dneska jsem měla vždycky takovej pocit a 

nenaučila jsem, i když jsem se snažila je to učit, ale už se mi to nedařilo,..“ (Olga) 

Dalším okruhem rozdílů mezi generací sester-seniorek a mladými sestrami vidí 

vypravěčky v nasazení, se kterým se ony věnovaly a jejich mladší kolegyně dnes věnují 

své práci. Sestry-seniorky mají pocit, že mladá generace vnímá svoji profesi jen jako 

zaměstnání a že jejich přístup k práci není takový, jaký by si ony představovaly a na který 

byly zvyklé. Mladé sestry podle vyprávění sester-seniorek nejsou ochotny pracovat 

přesčas, nerozumí tak dobře svojí práci jak by měly, mají jen teoretický základ, neznají 
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praxi a svoji práci dělají často ledabyle, a ne s takovým nasazením, jaké by si 

představovaly sestry-seniorky. 

Dana popisuje, do jaké míry bylo pro ni důležité v závěru své profesní kariéry 

„udržet s mladýma krok“.  

„…není jednoduchý, v sedmapadesáti letech nebo, nebo v kolika si zvyknout úplně na 

novej kolektiv, jo…byla jsem tam spokojená, ale přece jenom bylo to pro mne už i fyzicky 

náročný, protože (.) snažila jsem se, aby za mne ty mladý třeba, neřekly, že musí za mne 

dělat nebo něco. Tak jsem se jim snažila stačit. I když ony vždycky nadávaly, že lítám, proč 

tak lítám. Protože, jenže já jako, (.) jinak to neumím. (( smích)) Chodit pomalu, nebo tak.“ 

(Dana) 

Za chováním sester-seniorek byly často skryté obavy ze selhání, z pomluvy, ale 

jejich obavy, že nedosáhnou na „ pořádek“, protože s příchodem změn do jejich způsobů 

práce již není „pořádek“ tím, co byl dříve. 

Sestry-seniorky vnímají a dovedou přiznat, že „mladý holky“ mají také svoje kladné 

stránky, které nevyplývají pouze z jejich věku, ale také z jiného způsobu výchovy. Oceňují 

jejich rychlost, schopnost riskovat, vidět věci v souvislostech, schopnost rychlého učení 

(například při práci s technikou) i částečné pochopení pro postoje a zkušenosti sester-

seniorek. 

Na změnu ve tradičním a novodobém vnímání autority lékaře také poukazují sestry-

seniorky ve svých vyprávěních. Z tradičního pohledu sester-seniorek je lékař vnímán jako 

nadřízený, autorita a kontrolor práce sestry. Avšak pohled a způsoby chování mladých 

sester k lékařům odráží všeobecnou proměnu způsobů komunikace a interakce mezi lidmi 

v novodobé společnosti. Sestry-seniorky tyto změny sice uznávají a samy mají zejména na 

mladé lékaře až mateřský náhled. U „mladých holek“ očekávají podobný přístup 

k lékařům, ve kterém byly vychovávány ony samy, kdy autorita lékaře byla pro sestru 

prakticky neotřesitelná a sestra ze své pozice poslouchala jeho příkazy. Olga tuto 

skutečnost potvrzuje: 

„Ale s těm klukama, s kterejma si tykají, s kterejma se přátelí, tak k těm si dovolí 

daleko víc, to za našich dob vůbec neexistovalo…“…. „to si myslím, že je špatně“ … „Ale 

je pravda, že dneska, dneska ty vztahy těch mladejch jsou, tak my jsme měly asi větší 

respekt nějak tenkrát k těm lékařům než dneska. Určitě to bylo taky asi školou,…. (Olga) 
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Toto chování mladých sester generaci sester-seniorek pobuřuje a zpochybňuje v nich 

léty uznávané normy. Tykání vnímají jako navázání důvěrnějšího vztahu se 

spolupracovníky, ve vztahu lékaři jako jakousi „odměnu“  za svoji poslušnost.  

Dana přiznává, že na pracovišti mohou existovat blízké vztahy mezi lékaři a 

sestrami, jejichž důsledkem je tykání sestry s lékařem. Tyto vztahy však ohraničuje 

pravidlem, že za každých okolností je třeba respektovat autoritu lékaře. 

„Dnešní možná ty mladý holky, (..) já nevím, jaký mají vztahy třeba, ale před těma 

doktorama, já bych řekla, že nemají takovej respekt, my jsme, prostě pro nás to byl pan 

doktor, kterej, jako neříkám, že bysme si třeba s některejma taky netykaly, nebo takhle. To 

jako už zase záleželo, jaký, jaký byly vztahy na tom oddělení, ale, ale určitě jsme měly 

takovej větší respekt...“ (Dana) 

Mladá generace již vnímá přátelství nebo každodenní blízkou spolupráci s kolegy 

jako veřejné a normální a tykání k tomu prostě patří. Jinou otázkou zůstává, jak se tyto 

vztahy promítají například do konfliktních situací. 

 

B. Organizace práce 

Proměna organizace práce přinášela sestrám-seniorkám smíšené pocity. Věděly, že 

pokud chtějí pracovat dál ve své profesi, budou muset změnit svoje postoje a rituály, na 

které byly zvyklé řadu let, a přijmout změny a přizpůsobit se jim.  

V postojích Olgy a Dany se projevují nejen jejich rozdílné povahy, ale také jejich 

rozdílné způsoby výchovy a typ pracoviště. V jejich výpovědích můžeme pozorovat 

rozpětí škály jejich vnímání proměny vztahů na pracovišti. 

Olga ze svého úhlu pohledu má dojem, že již „není nic jak dřív“ , že kolektiv 

spolupracovníků již není vnímán téměř jako „rodinný podnik“, že chybí vzájemná 

kolegiální pomoc, členové týmu se od sebe izolují a jejich činnosti se separují. 

Dana má opačnou zkušenost, kdy práce v týmu jí až do odchodu do důchodu 

přinášela potěšení. 

„...vždycky jsem se do tý práce těšila. A to říkaly všechny ty moje kolegyně, že se těší 

do práce, protože-. A bylo jedno, s kým jsem sloužila, jestli s tou, nebo s tou. A všechny to 

takhle říkaly, jo, že fakt jsme tam měly tak bezvadnej kolektiv, že (..) nebylo, ta dělá míň, já 
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to musím-. Ne, prostě jsme dělaly spolu, společně, a zasmály jsme se, byla třeba i legrace, 

nebo takový.“  (Dana) 

Vlastní organizaci práce sester začalo usnadňovat používání pomůcek na jedno 

použití. Sestry-seniorky často na tento fakt poukazují s tím, že ony většinu pomůcek 

musely vyrábět nebo je udržovat a musely si vždy umět poradit si se vším.  

„I t řeba, to si pamatuju, já jsem ještě zažila skleněný stříkačky, že jako jehly, který se 

po několika vyvařeních, měly tyhle háčky na konci, to píchání bylo šílený. Tak v tomhle tom 

teda určitě. To jako je velikej pokrok. “ (Dana) 

Výchova sester-seniorek k „všeumělství“  jakoby společně  se změnami v 

novodobém ošetřovatelství ztrácela smysl, a sestry – seniorky se této změně brání – 

alespoň srovnáváním nároků na jejich práci s nároky na práci „mladých sester“. 

 

C. Vztah sestra-pacient 

Sestry-seniorky jako další oblast, ve které se projevily změny v organizaci 

zdravotnické péče uvádí vztah sestra-pacient. Od sestry byla očekávána změna v přístupu 

k nemocnému, od pacienta spolupráce při jeho léčebném režimu.  

Svoje zklamání s přístupem nejen ke zdravotníkům, ale také ke zdravotní péči 

popisuje Katka: 

„...přišla matka s dítětem a bolelo ho třeba bříško příkladně a tak paní doktorka 

vyšetřila po všech stránkách, ultrazvuk a já nevím, co všechno a pak třeba řekla, dobře, 

běžte domů, dítě třeba se vyprázdnilo, ulevilo se mu. Dietu mu řekla, co a jak má dodržovat 

a přijďte třeba večer na kontrolu nebo zavolejte, nebo zítra. No a mně se několikrát stalo, 

že jsem třeba šla něco zařídit a našla jsem tu maminku s tím dítětem, jak za prvé šli do 

kiosku, protože dítě mělo hlad, tak mu koupila obloženej chlebíček.“ (Katka) 

Katce evidentně tento přístup pacientů a jejich rodinných příslušníků vadí. A to nejen 

z hlediska zdravotního, ale také z hlediska morálního a ekonomického. Chování matky 

považuje za nezodpovědné jednak vzhledem k dítěti a jednak vzhledem ke zdravotní péči 

ve smyslu její ignorace nařízení lékaře, ale také za tím vidí „marnost“  své práce. 

S postupnou proměnou společnosti a mezilidských vztahů si také pacient začal 

zvykat na svá práva a sestra s ním musí jednat jako „v rukavičkách“. Sestry-seniorky 
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poukazují ve svých vyprávěních na Kodex práv pacientů, který jim ve výkladu některých 

pacientů nebo rodinných příslušníků spíše komplikuje jejich práci. 

„Protože někdy se dostat jako na pokoj bylo teda nad lidský síly. Protože ty maminky 

se tam rozložily a k ošetření toho dítěte vlastně nebyl přístup a teďka ta matka vás 

sledovala při jakýmkoliv úkonu a vlastně měla pocit, že mu ubližujete.“ (Katka) 

Sestry-seniorky tak vnímají přítomnost rodinných příslušníků jako další způsob 

kontroly jejich práce a navíc ještě laiky! 

Také u sester-seniorek muselo postupně dojít ke změně v přístupu a k proměně ve 

vidění lékaře jako neotřesitelné autority. Zajeté zvyky naprosté poslušnosti sestry vůči 

lékařovým rozhodnutím učila bořit vypravěčka Katka a to nejen ze své pozice staniční 

sestry, ale zejména svým přístupem k moderním trendům v organizaci ošetřovatelské péče. 

„... já jsem kolikrát říkala, když vám třeba doktor řekne, že tohle musíte udělat, že 

ten doktor udělá nějakou chybu, tak že vy to budete-, když vám to nařídí, tak vy to budete 

dělat. Vy to nemusíte dělat.“  (Katka) 

Postoj Katky lze označit za velmi moderní až nadčasový vzhledem k její výchově. 

Plně využívá nejen svých kompetencí, ale také zkušeností a potřeby „jít s dobou“.  

Poukazuje na skutečnost, že si sestra za určitých okolností mohla svoji autoritu u lékaře 

vydobýt.  

 

3.3.5 Krásná, ale náročná práce 

Ve svých vyprávěních se sestry-seniorky zamýšlejí nad svojí vlastní profesí, nad její 

prospěšností pro okolí, nad tím, co jim profese přinesla i nad překážkami, se kterými se 

musely vyrovnávat. Po ukončení své profesní dráhy vzpomínají a přehodnocují sestry své 

vnímání a postoje k „řádu“, ve kterém byly vychované a hodnotí jeho proměny, které 

zasáhly do jejich každodenní pracovní rutiny.  

Na svoji profesi se dívají ze dvou úhlů pohledu – z hlediska jejich prospěšnosti 

vzhledem k pacientům a z hlediska naplnění svých vlastních potřeb. 

Vzhledem ke vztahu k nemocným uvádějí sestry-seniorky svoje zkušenosti 

s vnímáním lidského utrpení, s tím vším, co „sestra při své práci vidí“ a vyjadřují 

upokojení nad tím, že mohly skrze svoji práci přispět k tomu, aby se nemocným ulevilo.  
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„Tak prostě, že jsme udělali všechno, co jsme mohli a takovej ten pocit, ten pocit, 

opravdu, já jsem z té starý školy, ten pocit, že jsem udělala něco, co tomu člověku 

pomohlo, co ho zachránilo. (Olga) 

Ve svých vyprávěních však sestry-seniorky nezabíhají do podrobností, které by 

osvětlily jejich přístup a podíl na zlepšení zdravotního stavu pacienta. Důležitým 

motivujícím faktorem pro jejich práci bylo ocenění a pochvala od nemocných. 

Mnohem konkrétnější jsou sestry-seniorky ve svých vyprávěních v oblasti, která se 

týká naplnění jejich vlastních potřeb skrze profesi zdravotní sestry.  

Jejich prioritou je dosažení mety – pořádku. To jim poskytovalo pocit uspokojení a 

radost z jejich práce. Cítí se hrdé na to, co všechno stíhaly a co všechno se jim podařilo 

zvládnout.  

Pro sestru byla také důležitá atmosféra na pracovišti. Jak jsem se již zmínila, pravidla 

slušného chování mezi sestrami a lékaři byla často nastavena až do abnormálnosti projevů 

v chování lékaře vůči sestře, přesto si sestry-seniorky zakládaly na pravidlech slušného 

jednání v interpersonálních vztazích jak vzhledem k lékařům, tak k nemocným.  

„ ...když jsem potkávala a to teda bylo ještě u těch starších doktorů v nemocnici, tak 

oni byli ti, kteří prvně pozdravili na tý chodbě. Dneska...to se už vůbec nenosí, jakože by 

vás třicetiletej doktor nebo čtyřicetiletej doktor, když ví kdo jste,ne že jste (...)jako že by řek 

"dobrý den", no to NEEXISTUJE!“ (Bětka) 

Sestry – seniorky vnímaly ze svého pohledu jako velkou výhodu své profese 

možnost pracovat ve směnném provozu, kdy si mohly mezi směnami zorganizovat a využít 

svůj volný čas. Ani sestry, které měly pouze na ranní služby, si nestěžují – neměly hlídání 

pro děti, proto díky pravidelnému režimu lépe zvládaly svoji mateřskou roli. 

 

3.3.6 S věkem vidí úplně jinak tu práci  

Dosažení určitého věku, v případě sester-seniorek důchodového, vede oslovené 

sestry k hodnocení svého profesního života. Profesi zdravotní sestry vnímá Tereza jako 

profesi, která dokáže pozměnit člověka. 

„ Člověk, já nevím, když jsem dělala na tom oddělení, tak to mně bylo osmnáct, pak 

devatenáct, to je člověk ještě takovej ne to, ne, nechci říct nezralej, nebo. Jo, prostě furt 

ještě ta puberta někde, někde  vzadu prostě hrozí, nebo je. Nebo člověk to vnímá úplně 
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jinak. Když potom, taky to souvisí s tím, co všechno člověk vidí. Ono když potom vidíte, já 

nevím, jak, jak tolik lidských utrpení, to se špatně. To je taková fráze, ale když vidíte ty 

nemocný, že teda, že teda jako, jak jsou na tom před operací, jak jsou na tom po operaci, 

člověk má pocit, že teda přispěl k tomu, aby se jim ulevilo, aby na tom byli o trošku líp, 

nebo-. Rozumíte, to všechno vás formuje, to všechno člověka, člověka dokáže prostě i když 

pomaličku, tak to prostě dokáže pozměnit toho člověka.“  (Tereza) 

Výstižně si uvědomuje proměnu profese během svého pracovního života Olga: 

„D řív jsme byly takový pomocnice v nemocnici, byly jsme takový holky pro všechno, 

dnes to má vyšší úroveň.“  (Olga) 

Ve svých vyprávěních zmiňují sestry vysoké nároky na organizaci jejich práce, kdy 

si sestra musela, kromě vlastního ošetřování nemocných, poradit v každé nečekané situaci 

a často vystoupit z role ošetřovatelky a vykonávat pomocné práce. Její postoje získané 

výchovou a utvrzené praxí jí pomáhaly zvládnout velké množství práce.  

S přibývajícím věkem si sestry-seniorky uvědomují fyzickou náročnost své profese. 

Nejen ve srovnávání svého výkonu a výkonu svých mladších kolegyň, ale v uvědomění si 

svého věku a svých limitů. Kriticky se sestry staví k faktu, že práce zdravotní sestry je 

fyzicky náročná, a přece jen se přibývajícím věkem se dostavuje i při běžných činnostech 

únava. 

„...v sedmapadesáti letech nebo, nebo v kolika si zvyknout úplně na novej kolektiv, 

jo. Ale (.) všichni mě braly, a:: byla jsem tam spokojená, ale přece jenom bylo to pro mne 

už i fyzicky náročný,... (Dana) 

Při hodnocení své práce se sestry-seniorky ve svých vyprávěních shodují, že jim 

jejich práce přinášela potěšení, že je naplňovala a vyznávají se ke vztahu ke své profesi. 

 „Vím jedno, že jsem to dělala strašně ráda, že mě to bavilo, celou tu dobu mě to 

bavilo, ráda jsem to dělala, a kdybych se znova narodila, tak bych to chtěla dělat znova.“ 

(Tereza) 

Také Olga se vyznává k lásce ke své práci: 

„Ale je pravda, že prostě jsme, jsme tu práci asi víc milovali v tej době. A měly jsme 

z ní větší potěšení.“ (Olga) 

Olga i její další kolegyně nezapomínají při hodnocení své celoživotní práce 

porovnávat minulost (svoje profesní začátky) se současností (dobu, kdy se vše mění). Přes 
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všechny radosti i úskalí, které přineslo sestrám jejich povolání, vnímají svůj život v profesi 

zdravotní sestry jako krásný a obohacující. 

Strategie, které sestry během své profesí dráhy volily, a to zejména proto, aby 

vyhověly požadavkům řádu i proto, aby „přežily“ popsané změny, přispěly k tomu, že 

vydržely pracovat ve své profesi až do důchodového věku. Odchod do starobního důchodu 

pro některé z nich znamenal úlevu a možnost více se věnovat svému osobnímu životu, jiné 

se se svojí profesí nemohou rozloučit a dále pracují.   

 „No, ale kupodivu teda i když takhle jsem tu práci měla ráda a bavilo mě to, tak (.) 

mně to nechybí. Není mi smutno, nebo (..) protože si myslím, že už bych to možná fyzicky 

těžko zvládala, protože jsem se snažila vždycky, aby po mně nezůstávaly resty, že jo.“ 

(Dana) 

Katka, která sama uznává, že ve svém nejen profesním životě potřebuje neustále 

nějakou „akci“, pracuje i v důchodovém věku a vyznává ze vztahu ke své profesi: 

„Takže jako a je to pravda, je to můj koníček. Je to můj koníček a dělám to ráda.“ 

(Katka) 

 

 

3.4 Interpretace dat 

Tato kapitola bude zaměřena na shrnutí poznatků z výzkumného šetření a jejich 

porovnání s odbornou literaturou. 

Jako hlavní téma, které se prolíná všemi okruhy výpovědí sester-seniorek, je téma 

„ řádu“ jako formy uspořádání všeho dění kolem jejich profese; a to od počátku jejich 

socializace ve smyslu přípravy na jejich budoucí povolání (Křížová, 2006) až po jejich 

odchod do starobního důchodu.  

Tento „řád“ a jeho hlavní znaky – pořádek a kontrola, se stávají pro sestry-seniorky 

normou, která reguluje jejich práci, řídí chod zdravotnického zařízení i formální a 

neformální interpersonální vztahy na pracovišti. Potřeba přijetí a přizpůsobení se 

požadavkům „ řádu“ vedlo u pracovníků k vytvoření celé řady obranných mechanismů, 

které budu postupně uvádět vzhledem k jednotlivým tématům textu.  
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K dosažení pořádku je třeba kontrola, jako způsob dohledu nad ostatními, který 

vnímá Foucault jako „nástroj moci“  (Foucault, 2000). Při své práci byla tedy sestra 

v „moci“ těch, kteří její práci kontrolovali – nadřízených sester a lékařů.  

Jak již bylo uvedeno, podstatu „ řádu“ tvořil pořádek a kontrola. Pořádek ve smyslu 

dosažení „ažúru“ pro ni znamenal dobře si zorganizovat nejen vlastní péči o nemocné – 

bezchybně vyplnit a zajistit všechny ordinace lékaře, ale také udržovat na oddělení pořádek 

ve smyslu úklidu a respektování zavedených pravidel v interpersonální komunikaci. 

Tlak na výkon sestry se stupňoval, pokud byla sestra ve vedoucí funkci. Její 

odpovědnost za dodržování pravidel pořádku na svěřeném úseku vnímala jako svoji 

prestiž, jako ukazatel její schopnosti dodržovat řád. Své práci proto věnovala mnohem více 

času než byl její oficiální pracovní úvazek a to bez nároku na odměnu – jak finanční, tak 

morální. Sestry-seniorky vnímaly tuto skutečnost na jedné straně jako stresující, na druhé 

straně ale přiznávají, že práce nad rámec jejich povinností, a to zejména časových, je 

uspokojovala. Za touto zkušeností můžeme vidět jejich vnímání svého povolání jako 

poslání – jakýsi vyšší cíl či úkol, který je založený na jejich „obětování se“ i „darování 

se“ své profesi. Odra 7 uvádí smysl poslání jako: „Ne něco, co děláme s donucením, bez 

radosti, bez cíle...“  (odra7, 2009), ale jako něco, co přináší potěšení a radost. 

Druhým atributem „ řádu“, tak jak ho popisují sestry-seniorky, je kontrola ve smyslu 

lékařské vizity. Vizitu můžeme vnímat jako jeden z rituálů, který se vyznačuje 

předimenzováním a zárukou toho, že pravidla v organizaci jsou dodržována (Keller, 2010). 

V přípravě a ve vlastním průběhu vizity můžeme pozorovat právě výše zmíněné 

„p ředimenzování“, které vede sestry k vysokým nároků na jejich práci a ke stresu.  

Keller (2010) vidí kromě řízení a kontroly práce personálu jako běžnou součást 

pravidel v instituci také stanovení hierarchie profesí (Keller, 2010). Křížová (2006) 

poukazuje na propojení formální i neformální autority vedoucích lékařů, primářů, na které 

je poukazováno jako na všeobecný vzor, ale kteří svým chováním často ukazují vliv jejich 

moci, který mají nad ostatním personálem (Křížová, 2006). Organizaci a průběh (zejména 

primářské) vizity tak, jak ji líčí sestry-seniorky, koresponduje se zjištěním Foucaulta 

(2000), který vysvětluje důvod rozmístění personálu podle jeho „postavení“ nebo 

„hodnosti“ a vnímá ho jako způsob, kterým lze snáze najít mezi přítomnými odchylky. 

Tato metoda umožňuje hierarchizovat kvalitu jednotlivých přítomných, jejich kompetence 



 
 

89 

i jejich schopnosti. Na základě rozmístění personálu lze lépe a zejména přehledně 

odměňovat nebo trestat (Foucault, 2000). 

Každodenní práci sestry kontrolovala nejen její nadřízená sestra, ale také kterýkoliv 

lékař. Kontrole své práce lékařem věnují ve svých vyprávěních sestry-seniorky mnohem 

více pozornosti. Navíc – „kontrola“  práce sestry vyplývala z jeho pracovních kompetencí. 

Tento fakt lze vnímat v širších souvislostech jako normu, která je spojena s historickým 

vývojem obou profesí.  

Způsob kontroly práce sester lékařem a následná „běžná“ interakce mezi oběma 

profesemi se stala jedním z impulzů pro vytváření strategií sester, které umožňovaly 

sestrám-seniorkám se adaptovat na svoje profesní role.  

V pojetí sester-seniorek byla každodenní kontrola jejich práce, ale i třeba úpravy 

vzhledu spojována s jejich snahou nevybočovat z řady. Pokud sestra při kontrole obstála, 

vyvolával v ní tento fakt pocit uspokojení, hrdosti až pýchy na svoji dobře odvedenou 

práci. Tento moment se pro ni stal motivačním faktorem a zvyšoval její sebevědomí. Na 

druhé straně její pozitivní vnímání sama sebe často kontrastovalo s jejím psychickým 

vypětím spojeným s očekávanou událostí. Zjištěné nedostatky byly potrestány jak 

„zvnějšku“ – pokáráním a výtkami nadřízených, které měly za účel sestry „dovychovat“ , 

tak „zevnitř“, kdy svoje pocity ať už z faktického nebo z domnělého selhání řešily sestry 

uvnitř sama sebe pocity studu, selhání nebo snížením svého sebevědomí. 

Dalším důležitým okruhem, který vyplynul z vyprávění sester-seniorek, byla jejich 

výchova vnímaná nejen jako zdroj vědomostí a dovedností, ale i jako prostředek k naučení 

se poddajnosti a disciplíně, která slouží k uchovávání řádu. Naučení se bezvadnému plnění 

pokynů lékaře a respektování autorit se jeví jako prvky, které měly zásadní vliv na 

vytvoření zvyků a postojů sester k jejich práci. Vliv vychovatelů a první zkušenosti z praxe 

sester-seniorek se dále promítají v celém profesním životě sester-seniorek a stávají se 

základem jich přístupů k profesi a k okolnostem, se kterými se setkávají. Toto zjištění 

koresponduje s Alanem (1989), který cituje Eldera: „...to, co jedince formovalo a 

ovlivňovalo na počátku jeho biografie, má celoživotní dosah“ (Elder in Alan, 1989:57). 

Mladé sestry-seniorky si budovaly svůj vztah k profesi nejen skrze vzdělání, ale také 

skrze svoji zkušenost s pravidly řádu. Vychovatelé, ať se jednalo o vyučující, nadřízené 

nebo zkušené kolegyně, jim společně s organizační kulturou pracoviště poskytovali 

podmínky, aby se tomuto řádu naučily a přijaly ho do svého profesního života. 
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Výchova mladých sester-seniorek směřovala k naučení se „všeumělství“ . Na základě 

přetrvávajících zvyků a tradic se předpokládalo, že kromě své ošetřovatelské práce sestra 

zastane a bez diskuze zvládne téměř jakoukoliv jinou práci a to zejména za pomocný 

personál. 

Přístup vyučujících k výuce, výchově, ale i k úpravě žákyň co se týká jejich vzhledu 

a nošení uniformy (například čepec musel zakrývat všechny vlasy, aby ochránil vlasy před 

infekcí) (Rozsypalová a kol., 2006), přinášel mladým sestrám poznání, že jejich vysněná 

sesterská uniforma nejen vymezuje jejich profesi, ale také omezuje jejich přirozený image 

a jejich přirozenou potřebu – líbit se sobě i svému okolí. Jít tedy na službu „v pořádku“ 

znamenalo pro sestru zříci se všeho „pozemského“ včetně své přirozené krásy  („čepec 

naraženej“), odpojit se od své občanské role a věnovat se pouze výkonu své práce a 

disciplíně, které korigují její chování při plnění rolí zdravotní sestry. 

Na tomto místě lze opět zmínit názory Foucaulta, který připouští, že lidské tělo má 

být vychováváno k poslušnosti, má se stát obratným a výkonným, ale také poddajným a 

disciplinovaným (Foucault in Křížová, 2006).  

Kapitolou, která významně ovlivnila postoje a názory sester-seniorek, je jejich 

uvedení nebo jak ony samy uvádějí „zajetí“, do praxe po ukončení studia. Jejich počátky 

byly z části poznamenané změnami z období, kdy z nemocnic odcházely poslední řádové 

sestry a ošetřovatelský personál byl v dalším období tvořený pouze z civilních sester. V té 

době byly nositelkami změn právě mladé civilní sestry-seniorky, které vnášely do 

ustáleného systému v organizaci péče o nemocné nové prvky. Avšak vliv způsobů práce a 

zvyků řeholnic, a to především v podobě vzorného plnění jejich pracovních povinností a 

laskavosti k nemocným, dozníval na pracovištích, ze kterých odešly, zejména v organizaci 

práce a v postojích lékařů k civilním sestrám. Pokud mladé sestry-seniorky nastoupily do 

zdravotnického zařízení, kde právě tato změna proběhla, byly vystaveny negativním 

postojům některých lékařů k civilním sestrám, a to zejména proto, že se lékaři obávali 

ztráty své autority a svým chováním k civilním sestrám dávali najevo svoji nedůvěru 

v jejich ošetřovatelské schopnosti.  

Některé z vychovatelek mladých sester byly ovlivněny svým životem v církevních 

řádech a vštěpovaly jim pravidla podobná těm, na kterých byl založen řeholní život. U 

sester byla na jedné straně předpokládána velká citlivost a schopnost vnímání potřeb 

nemocného, na druhé straně je výchova vedla k jisté „tvrdosti“ sama k sobě – k 
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poslušnosti, pokoře, sebekontrole a podřizování se svému okolí. Při nedodržení těchto 

norem bylo automaticky počítáno s nějakou formou „trestu“.  

Sestry-seniorky poukazují ve svých vyprávěních zejména na plnění jejich dvou 

základních profesních rolí – kdy „je sestra pomocnicí lékaře“  a kdy „se věnuje 

pacientům“.  

Způsoby, jakými „je sestra pomocnicí lékaře“  lze z vyprávění sester-seniorek 

vnímat v několika okruzích. Jako samozřejmost chápou sestry-seniorky vykonávání 

ordinací lékaře, asistenci při lékařských zákrocích, i to, že lékař od sestry očekává, že si 

vždy a v každé situaci poradí.  

V rámci interakce se sestrou využíval lékař velmi často svoji moc jako nástroj 

k tomu, aby sestra přijala a vykonala to, co jí lékař určil. Za chováním lékaře lze pozorovat 

určitý způsob manipulace, kterou můžeme vnímat jako ovlivňování jedné nebo „... více 

osob pomocí mechanismů  řízení chování, které si tito jedinci neuvědomují.“ (Kern a kol., 

1999:251). V této souvislosti připomínám opět Foucauta, který uvádí snadnější manipulaci 

s druhým člověkem jako důsledek výchovy k poddajnosti a k disciplíně (Foucault in 

Křížová, 2006).  

Důležitým tématem sester-seniorek je skutečnost, že si lékař, který neuměl ovládat 

své emoce, mohl vybít svoji tenzi na sestře. Jeho chování bylo vnímáno jako jakási 

nepsaná a schválená norma jednání lékaře vůči sestře, která byla všeobecně přijímána ve 

zdravotnickém prostředí. Zkušené sestry tento fakt omlouvaly, protože podle jejich názoru 

„lékař přece musí zachraňovat život toho pacienta“ a tak je „normální“, aby při tom 

projevoval svoje pocity jakýmkoli způsobem, ať už křikem, nadávkami nebo obviňováním 

sestry. 

Křížová (2006) poukazuje v této souvislosti na fakt, že lékaři dávají svými emocemi 

najevo skutečnost, že neumí zpracovat svoje osobní riziko rozhodování i pochybení 

(Křížová, 2006). A sestra, jako jejich nejbližší spolupracovník, se tak stává „náhradním“ 

cílem, na kterém si mohou vybít svoje pocity frustrace, svoji potlačovanou agresi. Také 

Bělohlávek (2001) omlouvá tento způsob chování jako nevědomou reakci lékařů, kterou si 

zajišťují svůj pocit bezpečí i jistoty, a ten jim sestra v tuto chvíli ovládáním svých emocí 

poskytuje (Bělohlávek a kol., 2001).  

Samy sestry-seniorky mají, jak jsem již zmínila, tendenci racionalizovat chování 

lékařů, omlouvat jejich chování s tím, že mají na projevení své agrese právo, že pouze 
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„upouštějí ventil“. Sestry samy sebe vidí jako „náhradní objekt“, na kterém si lékař může 

zchladit žáhu (Kern a kol., 1999). Dovolím si na tomto místě tvrdit, že podle obecně 

platných norem slušného chování mezi lidmi, nelze tento způsob chování lékařů k sestrám 

vnímat ani jako morální ani jako normální. V ojedinělých situacích si tento fakt 

uvědomovaly také sestry-seniorky a marně očekávaly od lékařů omluvu.  

Sestry-seniorky na rozdíl od lékařů byly vychované k sebekontrole svých emocí. Od 

sestry byl způsob tohoto chování jaksi automaticky očekáván. Tato strategie sestry, pokud 

se jí naučila, do určité míry snižovala riziko vzniku konfliktní situace mezi sestrou a 

lékařem. Veřejné projevení emocí sestry bylo vnímáno nejen lékaři, ale také dalšími 

zkušenými sestrami, jako nepřizpůsobení se a nerespektování zavedených tradic. 

Na svoji vlastní frustraci z projevovaných emocí lékaře reagovaly sestry-seniorky 

zesílením svého úsilí mít všechno v pořádku a eliminovat tak agresi a projevy jejich hněvu 

a nespokojenosti. Na tomto místě je třeba poukázat na základ jejich výchovy nejen na 

zdravotnické škole, ale také v praxi, kdy je jejich vychovatelky učily sebekázni a umění 

„zatnout zuby“. Jako další způsob, jak se vědomě vyhnout přímé konfrontaci s lékařem se 

stal pro sestru únik – „sklopila hlavu...“ a „ani nedutala“ – způsob, jak se zcela podřídit 

nařízením a náladám lékaře. Pravdou zůstává, že se sestra musela dřív nebo později naučit 

nebrat si osobně projevy nálad lékařů a rozlišovat, co je profesní a co je osobní záležitost. 

Moc nad sestrou a kontrola její práce vyvolávala u sester-seniorek strach z trestu. 

Kern (1999) popisuje strach jako způsob zneužití a manipulace toho, kdo má moc (Kern a 

kol., 1999). Strach lze vnímat v podání sester-seniorek jako emoci, která limitovala jejich 

práci a vedla je k vytváření rituálů, které oslovené sestry vědomě či nevědomě používaly 

ve své práci. Sestry-seniorky často zdůrazňují svoji konformitu s pracovním prostředím, 

kdy si až ideologizovaly podmínky a vztahy na jejich pracovišti jako způsob strategie, jak 

ovládnout svůj strach. Pocit jistoty si často budovaly až pedantským opakováním nějakých 

činností, založených zejména na svojí pečlivosti, přesnosti, dochvilnosti a sebekontrole. 

Téma, ve kterém se „sestra věnuje pacientům“  se záměrně objevuje v diskuzi až 

nyní. Sestry-seniorky musely nejprve naplnit potřeby řádu, potřeby lékařů a potom teprve 

vznikl prostor pro naplňování potřeb pacientů.  

Jedním z dalších témat, které vyplynuly z rozhovorů s vypravěčkami, je jejich vztah 

k pacientům. V předrevoluční době byla ošetřovatelská práce sester zaměřena na výkon  a 

úkony okolo nemocných. Po roce 1989 se dostává do popředí vztahu mezi zdravotníkem a 
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pacientem Etický kodex práv pacientů ČR, který však sestry-seniorky vnímají spíše 

negativně. Získávají zkušenost, že pacienti často vymáhají svá práva, ale nevnímají své 

povinnosti. Sestry-seniorky se domnívají, že dochází u nemocných k poklesu autority 

zdravotníka. Vidí to zejména při uplatňování práv pacientů, které jim leckdy připadají 

neopodstatněné, a které jim přinášejí komplikace ve smyslu narušení práce odborného 

personálu a nerespektování pravidel zdravotnického zařízení (v jejich pojetí „řádu“). 

Do práce sestry-seniorky se promítá i její péče o prostředí a o klima na oddělení. 

Samy sestry-seniorky si všímají odrazu pracovní atmosféry a chování členů 

ošetřovatelského týmu směrem k „pohodě“ pacienta. Pozitivní pracovní prostředí je 

jedním z důležitých vlivů, který určuje celkovou spokojenost pacientů (Bártlová, 2010).  

Sestry-seniorky dále uvádějí překážky, které jim bránily v péči o nemocné. 

Zajímavým zjištěním je, že úklid vnímají oslovené sestry téměř jako běžnou součást jejich 

práce. To ale nelze tvrdit v případě nárůstu administrativy, zejména v souvislosti se 

zavedením metody ošetřovatelského procesu do praxe. Práce s dokumentací je pro sestry-

seniorky nezajímavá, těžko uchopitelná a zejména – zabírá jim zbytečně mnoho času. 

V úklidu přece jen vidí tyto sestry určitý způsob pohybu, na který jsou zvyklé, narozdíl od 

„papírování“, které není v souladu s jejich výchovou, a které jim prostě nedává smysl. 

Důležitým a vlivným prvkem v poslední třetině profesní dráhy sester-seniorek bylo 

jejich setkávání s mladou generací sester, která prošla zcela odlišným způsobem vzdělání a 

výchovy než sestry-seniorky. Na porovnávání jejich a mladé generace sester si sestry-

seniorky uvědomují nejvíce změn, které se udály během jejich profesní praxe. 

Mladé sestry vnášely do „zajetého“ rytmu a postojů sester-seniorek celou řadu změn 

a nových pohledů na ošetřovatelství, přístupů k vlastní práci. Tato mezigenerační interakce 

se promítala do vzájemných vztahů na pracovišti. 

Současný způsob vzdělávání vnímají sestry-seniorky vzhledem k práci sestry 

v běžném provozu jako naprosto zbytečný, který tříští dřívější homogennost ve vzdělání 

zdravotních sester ve smyslu – všichni mají střední školu. Kvačková (2008) vystihuje 

všeobecné povědomí zejména starších sester: „ K tomu, aby vám zdravotní sestra mohla 

napíchnout žílu, jí ještě nedávno stačila maturita. Teď se od ní očekává, že bude mít 

diplom z vysoké nebo alespoň z vyšší odborné školy.“ (Kvačková, 2008: 1). Za 

nejdůležitější způsob vzdělání zdravotní sestry považují sestry-seniorky praxi a zkušenost. 
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Sestry-seniorky často porovnávají způsoby, množství a kvalitu své práce s postoji 

k práci u mladých sester. Jejich pocit, že „mladý holky“, jak tuto mladou generaci sester 

nazývají, nejsou tolik zapáleny pro svoji profesi, že jí nevěnují něco navíc (například, když 

nezůstávají v práci přesčas) je staví do role neustálého porovnávání a kritiků svých 

mladých kolegyň. Postoj mladých sester však pramení ze současného životního stylu, kdy 

profesní role přestává být stěžejní identitou člověka, ale stává se jednou ze životních rolí, 

která je spojena s ostatními rolemi – rodinnou, rodičovskou, partnerskou apod. (Křížová, 

2006). Ve skutečnosti i v současné době přetrvává ve zdravotnických zařízeních tendence 

vychovávat sestry v tradičním duchu pořádku kontroly, ale současná mladá generace sester 

tento způsob výchovy odmítá. Sestry-seniorky se na tuto situaci dívají kriticky – vidí, jak 

jsou jejich hodnoty  jim odmítány a znehodnocovány. 

Oslovené sestry-seniorky také porovnávají svůj respekt k lékařům s vnímáním 

autority lékařů svými mladými kolegyněmi. V přístupu a v chování mladých sester 

k lékařům se odráží všeobecná proměna způsobů komunikace a interakce mezi lidmi 

v novodobé společnosti. Sestry-seniorky za každé okolnosti vyjadřovaly svůj respekt 

k autoritě lékaře na rozdíl od mladých sester, které svým chováním podle sester-seniorek 

jeho autoritu snižují. I tuto skutečnost sestry-seniorky vytýkají novodobé generaci sester. 

Snahou sester-seniorek je tedy alespoň udržet „mladýma holkama“ „krok“.  Tento 

postoj se týká i samotné práce a změn, se kterými se sestry-seniorky musely během svého 

profesního života vyrovnávat a přes všechny již uvedené výhrady se snaží přizpůsobit se 

požadavkům „nové“  doby. 

Sestry-seniorky uvádí jako nejsilnější způsob motivace k jejich ošetřovatelské 

činnosti potřebu pomáhat druhým v nouzi, která se jako forma altruismu projevuje vůči 

cizím osobám ve formě prosociálního chování (Nakonečný, 2009). Sestry-seniorky se až 

na jednu výjimku, se ve svých vyprávěních nezmiňují o finančním ohodnocení své práce. 

Vítaným hodnocení  je pro ně pochvala od nadřízených a od pacientů.  

Závěr této kapitoly patří ohlédnutí sester-seniorek za jejich profesní dráhou. Sestry-

seniorky byly vychovávány v „řádu“, uznávají ho, mají k němu respekt a potřebují ho 

uchovávat pro další generace sester. Z výzkumu vyplývá, že pojetí řádu sestrám-seniorkám 

spíše vyhovovalo, respektive se na něj adaptovaly, přijaly ho za svůj včetně jeho hodnot. 

Na tento fakt poukazují oslovené sestry zejména v období, kdy došlo k celospolečenským 

změnám po roce 1989, kdy se začal proměňovat způsob jejich práce. V zaměstnání se 



 
 

95 

potkávaly s novou, v mnohém odlišnou generací mladých sester, která v souladu se 

společenskými změnami, začala měnit zvyky a stereotypy sester-seniorek vytvořené během 

své praxe. Tento fakt vnášel do práce sester-seniorek nejistotu a obavy, že jejich 

dlouhodobá pracovní zkušenost bude v souvislosti se změnami v organizaci práce 

opomíjena. 

Svůj pohled na prospěšnost své profese pro společnost vidí oslovené sestry ze dvou 

úhlů pohledu. V prvním z nich popisují svoje vidění pacienta. Projevují k němu empatii a 

soucit a  vyslovují svoje uspokojení s tím, že mohly svým přístupem nemocnému pomoci a 

zmírnit jeho utrpení. Ve svých vyprávěních sestry-seniorky nezabíhají do podrobností. 

Důležitým a motivujícím faktorem je pro ně již zmiňovaná ocenění pochvala od 

nemocných. 

Mnohem více prostoru věnují sestry-seniorky popisu naplnění a uspokojení svých 

vlastních potřeb skrze svoji profesi. Nakonečný (1996) popisuje důležitost uspokojení pro 

jedince takto: „Nejsilnější uspokojení (pocity úspěchu, blaha, štěstí) prožívá člověk z tvz. 

evalvace (zvyšování hodnoty) vlastního ega, zejména ví-li o tom jeho okolí...a je-li jeho 

odezva na jeho úspěchy atd. kladná, alespoň u těch osob, na nichž mu záleží a které mu 

následně projevují obdiv, úctu, lásku, přízeň a souhlas.“ (Nakonečný, 1996:103). 

Uspokojení z vlastní práce vnímají sestry-seniorky zejména ve vztahu k naplňování 

atributů řádu – v dodržování a uchovávání pořádku a zvládnutí nároků kontroly jejich 

práce, v pravidlech slušného chování – tedy v interpersonálních vztazích mezi sestrami a 

lékaři a mezi sestrami a nemocnými a ve vlastním „potěšení z jejich práce“. Uznávají, že 

jejich práce je nejen psychicky, ale také fyzicky náročná. 

V průběhu let dokáže práce zdravotní sestry „pozměnit člověka“  ve smyslu empatie 

a soucitu s utrpením druhých lidí a s uspokojením, že skrze svoji profesi mohly přispět 

k úlevě nebo uzdravení nemocných.  

Sestry-seniorky také hodnotí proměnu své práce i rolí, které se zejména na přelomu 

tisíciletí rozšířily a uznávají současnou „vyšší úroveň“  profese zdravotní sestry. Sestry-

seniorky přiznávají, že se musely naučit respektovat změny a pokrok v jejich profesi 

včetně mladé generace sester. Důsledkem jejich přizpůsobení je jejich pocit, že jejich práce 

byla svým způsobem krásná ve své náročnosti. 
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4 ZÁVĚR 

Cílem mé diplomové práce bylo přiblížit proměnu profese zdravotní sestry 

v souvislosti s celospolečenskými změnami od šedesátých let 20. století do současnosti. Ve 

své práci jsem chtěla poukázat na podmínky socializace zdravotních sester, které 

maturovaly v šedesátých letech 20. století a jejichž profesní dráhu významně zasáhla 

proměna společenského systému na počátku devadesátých let minulého století.  

V teoretické části práce jsem se zaměřila na podchycení historických, společenských 

a filozofických souvislostí vývoje ošetřovatelství a profese zdravotní sestry. Vzhledem 

k tématu práce jsem se více zaměřila na zpracování období socialismu v Československu. 

Téma image zdravotní sestry jsem pojala vzhledem k vnitřním i vnějším předpokladům pro 

úspěšné zvládání sesterské role jako komplexu, který je tvořený z jednotlivých fragmentů, 

které tuto profesi určují a podmiňují. Dalším tématem teoretické části bylo popsat 

zvláštnosti nebo také problematické oblasti, které nějakým způsobem narušují činnost 

sestry a ve svém výsledku mohou mít vliv na kvalitu její práce. 

Empirická část mé práce byla zaměřena na výsledky kvalitativní analýzy a 

interpretaci výzkumného šetření, které bylo založeno na sběru dat získaných 

z autobiografických vyprávění sedmi zdravotních sester důchodového věku. Na základě 

analýzy a výsledků výzkumu lze konstatovat, že stanovené cíle diplomové práce byly 

naplněny. Z provedených rozhovorů vyplynuly okolnosti, které výrazným způsobem 

vytvářely podmínky pro formování vztahu k profesi zdravotní sestry v šedesátých letech 

20. století, a které byly v následujících letech v těchto sestrách utvrzovány. Společenské 

změny narušily tyto zvyky i pracovní stereotypy sester-seniorek. Výzkumné šetření také 

objasnilo vývoj a používání strategií, které používaly sestry-seniorky během svého 

profesního života. 

 Fakta uvedená v teoretické části této práce a výsledky výzkumného šetření 

v empirické části se pokusím propojit se současným pohledem na profesi zdravotní sestry.  

Počátky vzniku profese zdravotní sestry v polovině 19. století jsou spojené 

s potřebami odborně vzdělávat ošetřovatelský personál. Jak jsem uvedla v teoretické části 

této práce, cílem výuky ošetřovatelek bylo získat odborně vzdělaného „pomocníka“ lékaře. 

Na základě této skutečnosti se stala ošetřovatelská profese již od svých počátků zcela 

podřízenou lékařům a jejich rozhodnutí.  
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V českém prostředí můžeme zaznamenat ve vnímání profese zdravotní sestry 

nepatrnou změnu  a to mezi oběma světovými válkami, kdy sestra pracuje také v terénní 

službě a svoji práci si organizuje více méně sama na základě svého vzdělání a zkušeností. 

Po 2. světové válce sice byla snaha odborné veřejnosti navázat na tradice úspěšné 

předválečné éry rozvoje ošetřovatelství v českých podmínkách, nicméně nastupující 

socialismus v Československu zcela potlačil a odmítl autonomii sesterského povolání a 

jasně vymezil profesi zdravotní sestry jako zcela závislou na profesi lékařské. Lékaři si 

během 40 let vlády komunismu v Československu na základě tradic i  výchovy, svoji moc 

nad sestrou upevnili. 

Toto povědomí veřejnosti jak odborné tak laické, stavělo sestru a její profesi do 

roviny „poloprofese“ – profese, která je vždy na něčem nebo na někom závislá. Odmítáním 

všeho „kapitalistického“ se sesterská profese stává během období socialismu 

v Československu izolovanou od vyspělého světa a dopadem této skutečnosti je utvrzení 

její podřízenosti lékařům v podvědomí profesionálů i laické veřejnosti.  

Sestra „vychovaná“ v šedesátých letech 20. století je sestrou, která uznává „ řád“  

jako způsob organizace nejen její vlastní práce, ale také prostředí zdravotnické instituce 

včetně interpersonálních vztahů. Kontrolu své práce vnímá jako fakt, který vyplývá z moci 

jejich nadřízených, který ji nutí podat čím dál vyšší pracovní výkon, ale zároveň se pro ni 

stává vysoce stresujícím faktorem. Výuka resp. výchova sestry kromě naučení se 

základním dovednostem a vědomostem ve smyslu „všeumělství“,  slouží jako prostředek 

k naučení se poddajnosti, poslušnosti a disciplíně. Na základě těchto pravidel je pak sestra 

do jisté míry manipulovatelná – a tedy schopna přizpůsobit se prostředí nejen tak, jak to 

vyžaduje zdravotnické klima ovlivněné „ řádem“, ale také socialistická morálka. 

Počátky profesní kariéry sester-seniorek jsou poznamenány atmosférou, ve které 

odezníval vliv řádových sester, které musely na základě politického rozhodnutí opustit 

zdravotnická zařízení. Mladé sestry-seniorky byly v té době nositelkami změn pro tehdejší 

generace sester i lékařů a ne vždy byly jejich „civilní“ způsoby přijaty pozitivně. Některé 

z řeholnic zůstaly pracovat jako civilní zaměstnanci a staly se vychovatelkami sester-

seniorek. Náročná výchova se promítala do vytváření určitých stereotypů, návyků a 

pravidel u mladých sester-seniorek a tento přístup nejen k profesi, ale také sama k sobě 

provázel sestry-seniorky po celý profesní život. Sestra se na jejich základech naučila 

postavit se k „jakékoli“  práci a najít si i ve chvíli, kdy by si mohla odpočinout, další 

„jakoukoli“ práci, jen aby jako „správná sestra“ „ neseděla“ . Jelikož byla vychovávaná k 
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„všeumělství“ , vždy uměla najít řešení zdánlivě neřešitelný problém. Významným 

atributem pro přizpůsobení se požadavkům profese se stalo umění „odstřihnout se“ od 

svých civilních emocí a naladit se na projevy emocí, které jsou během její práce žádoucí – 

zejména vzhledem k interpersonálním komunikaci (Emociální, 2014).  

Již zmíněná moc lékaře nad sestrou je tématem, které vyplynulo z vyprávění sester-

seniorek, a které do jisté míry ukazuje na zvláštnost zdravotnického prostředí, které by 

mělo být místem klidu, souladu a bezpečí nejen pro nemocné, ale také pro personál, a které 

se stává za určitých okolností arénou, ve které výrazně lékaři poukazují na svoji dominanci 

nad sesterskou profesí vyplývající z historického kontextu vztahu mezi oběma profesemi. 

Nejen kontrola a kritika (často neoprávněná) práce sestry, ale také nezvládnuté 

emoce lékařů se promítaly do vzájemných vztahů sestra-lékař. Sestry byly těmi, které se 

snažily snižovat svými navenek „neutrálními“  postoji (zejména sebekontrolou) riziko 

konfliktu sestra-lékař. 

Zajímavým zjištěním je, že vlastní péči o nemocné je ve vyprávěních sester-seniorek 

věnováno poměrně málo prostoru. Lze tedy soudit, že naplňování závazků sester vůči 

„ řádu“ bylo jejich prioritou a péče o pacienta z těchto povinností  vyplývala. Tato činnost 

sestry se pro sestry-seniorky nezdála být nějakou jejich specifickou činností ve srovnání s  

jinými pracovními povinnostmi. V některých okamžicích si to sestry také uvědomovaly. 

Důležitým momentem v profesní kariéře sester-seniorek se stává období po roce 

1989, kdy došlo ke změně politického systému. S otevřením se západnímu světu přichází 

do České republiky nové pojetí ošetřovatelské péče a s ním i zcela jiné nároky na práci 

sestry. Nově je od všech zdravotních sester vyžadována její samostatnost při práci, její 

znalost práce s novými pomůckami, s novou technikou a se způsobem ošetřování 

nemocných formou ošetřovatelského procesu.  

Nový způsob ošetřování nemocných začal vyžadovat změnu pracovních návyků, 

které však byly pevně zakořeněny ve starších generacích sester, tedy i v generaci sester-

seniorek. Z jejich vyprávění vyplývá, že se všechny musely naučit respektovat změny a 

pokrok v jejich profesi. Kromě potřeby učit se novým věcem přineslo toto období sestrám-

seniorkám pocity zmatku a nejistoty. Byla narušena struktura ve všech oblastech, které 

ovlivňoval „řád“ – ať už se to týkalo jejich ošetřovatelské práce, organizace zdravotní péče 

nebo interpersonálních vztahů. To, co dosud vnímaly a dělaly sestry sice na základě svého 

vzdělání, ale v běžném provozu se spíše řídily svými zkušenostmi a intuicí, začalo být 
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nekompromisně ohraničováno legislativně (v zákonech, směrnicích, vyhláškách, 

v certifikátech kvality apod.) a v nových způsobech práce při realizaci ošetřovatelské péče. 

Navíc se vedle zkušených sester-seniorek objevila nová generace mladých sester, která se 

od nich lišila vzděláním, postojům k práci i k lékařské autoritě. V této souvislosti si sestry-

seniorky uvědomují svoji dlouholetou praxi a v interakci s mladou generací sester mají 

tendenci neustále obhajovat samy sebe a svoji zkušenost  a porovnávat se s mladší generací 

ve smyslu „MY tenkrát“  a „ONY dnes“. 

V závěru své profesní kariéry hodnotí sestry-seniorky svoji práci jako smysluplnou, 

jako práci, která je náročná, ale krásná. Odchod do starobního důchodu můžeme u 

některých vypravěček vnímat jako záchytný bod, na který se přes všechny okolnosti jejich 

práce těšily, a který je osvobozuje od jak od požadavků řádu, tak od všeho, co je nové. 

Profesi zdravotní sestry na přelomu tisíciletí můžeme vnímat jako profesi, která 

prochází v českých podmínkách obdobím změny, kdy zejména sestry samy hledají její 

novou podobu a stanovení nových pravidel, které by ji ukotvily především v praxi. 

Přetrvávající tradice a zvyky mají vliv a svým způsobem zpomalují ráznější přerod 

sesterského povolání na nezávislou profesi. 

Během psaní této práce jsem určitou proměnou prošla i já sama. Z počáteční 

profesionální krize, která mne provázela v období, kdy jsem studovala odbornou literaturu 

a shromažďovala potřebná data pro psaní této práce, mohu v jejím samotném závěru 

konstatovat, že všechny okolnosti, se kterými jsem se v souvislosti se zpracováním mé 

diplomové práce setkala, přispěly k většímu porozumění i k získání určitého nadhledu nad 

mojí profesí i nad mým vlastním profesním životem.  
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6 VYSVĚTLIVKY ZKRATEK 

 
ČAS - Česká asociace sester 

 
ČR - Česká republika 

 
ČSS - Česká společnost sester 

 
EFN  - European Federation of Nurses Associations (Evropská federace sester) 

 
ICN - International Council of Nurses (Mezinárodní rada sester)  

 
MZ ČR - Ministerstvo zdravotnictví České republiky 

 
SZP - střední zdravotnický pracovník 

 
UK - Univerzita Karlova 

 
USA - United States of America (Spojené státy americké) 

 
WHO - World Health Organization (Světová zdravotnická organizace) 
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