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Abstrakt 

Bakalářská práce „Profese sestry očima studentů medicíny“ poskytuje náhled na 

ošetřovatelství jako na profesi. Jsou zde uvedeny hlavní znaky profese. Popsán je proces 

profesionalizace a jeho vliv na prestiž povolání sestry. Pozornost je také věnována 

změnám v rolích sestry a image povolání. Empirická část se zaměřuje na zjištění postojů 

studentů všeobecného lékařství ve vztahu k ošetřovatelskému povolání a následné 

komparaci výsledků s dříve realizovanými průzkumy a mezi vybranými skupinami 

studentů. 

Abstract 

The Bachelor thesis "The Nursing Profession from the Point of View of the Medical 

Students" provides insight into nursing as a profession. The thesis states the main 

characteristics of profession. The study describes the process of professionalization and 

its impact on the prestige of nursing profession. This thesis also deals with the changes 

in the role of nurse and the image of nursing profession. The empirical part focuses on 

determining the attitude of medical students to the nursing profession and the 

subsequent comparison of the results with previous surveys and among selected groups 

of students. 
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ÚVOD 

Téma své bakalářské práce jsem si vybrala na základě svého osobního zájmu 

zjistit, jak je vnímána profese sestry ve společnosti, a to konkrétně z pohledu studentů 

medicíny.  

Přestože se zvyšují nároky na vzdělávání sester, jejich profesionalitu a vysoce 

odbornou péči, připisovaná image této profesi není příliš lichotivá. Není to dávno, co se 

v České republice změnil systém vzdělávání sester. Někteří kritici v tomto spatřují 

pouze touhu po vyšší prestiži. Spousta osob se stále staví skepticky vůči 

vysokoškolskému vzdělávání sester a někteří ani nemají povědomí o tom, že k takovéto 

změně došlo. Rozporuplné názory lze spatřit i mezi samotnými studenty všeobecného 

lékařství. Mnozí například netuší, že v rámci téže lékařské fakulty, se vzdělávají i 

studenti nelékařských oborů. 

Studenti ošetřovatelství mohou způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry 

získat po absolvování bakalářského studia, které je probíhá na lékařských fakultách či 

zdravotně sociálních fakultách, jako je tomu například v Plzni a Olomouci. 

V případě studia na lékařských fakultách přichází studenti ošetřovatelství do 

kontaktu také se studenty medicíny. Neformální image oboru a tím i profese sestry je 

v tomto případě tedy budována již mezi studenty. Přestože se však studenti 

ošetřovatelství vzdělávají na téže fakultě jako studenti všeobecného lékařství, nedochází 

tu téměř k žádné kooperaci zahrnující podporu multidisciplinární spolupráce. 

V souvislosti s tím bylo jedním ze záměrů této práce zjistit, jaký studenti medicíny 

zaujímají postoj týkající se potenciální integrace se studenty ošetřovatelství v rámci 

praktické výuky například v modelových učebnách s předem připravenými klinickými 

scénáři či jaký mají studenti medicíny názor na společné vzdělávání se studenty 

nelékařských oborů. 

Studenti všeobecného lékařství mají také možnost během studia absolvovat 

ošetřovatelskou praxi, díky níž, kromě získání odborných dovedností, mohou poznat 

i náplň profese sestry a získat tak reálnější představu o tomto povolání. Dalším cílem je 

tedy zjistit, jaké jsou postoje studentů medicíny k ošetřovatelské praxi, a jak tato praxe 

ovlivňuje jejich pohled na profesi sestry a přisuzování prestiže tomuto povolání. 
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Sociálním postavením profesí ve společnosti se v České republice zabývá 

Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Toto Centrum provádí kontinuální 

průzkum zaměřující se také na přisuzování prestiže jednotlivým profesím českou 

společností.  Z výsledků těchto průzkumů vyplívá, že profese sestry je relativně dobře 

hodnocena. Záměrem této práce bylo proto zjistit, zda i v očích studentů všeobecného 

lékařství zaujímá profese všeobecné sestry stejné nebo naopak horší postavení, jaké jsou 

aspekty přisuzování vysoké prestiže jednotlivým profesím a čím je podle nich 

ovlivňována image povolání všeobecné sestry. 

Záměrem této práce je provést šetření z části inspirované průzkumem 

provedeným  CVVM v roce 2012 a 2013 na zvoleném vzorku studentů, následně 

získané informace zpracovat za pomocí vybraných statistických metod a výsledky 

analýzy čtenáři vhodně interpretovat.  
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TEORETICKÁ ČÁST 

Záměrem této části práce je nejprve poskytnout informace o ošetřovatelství jako 

profesi. Vymezeny jsou znaky charakterizující profesi, spekulace o tom, zda 

ošetřovatelství splňuje všechna kritéria a do jaké míry. Popsána je také profesionalizace 

ošetřovatelství, její vývoj a nynější úroveň. V návaznosti na profesionalizaci je 

pozornost věnována také prestiži povolání všeobecné sestry. Cílem je dále 

charakterizovat sociální a profesionální role sestry, jejich vývoj a to, jak se projevují 

v pracovním vztahu mezi lékařem a sestrou. V neposlední řadě se tato část zaměřuje na 

dřívější a současnou image profese sestry a možným faktorům ovlivňujících představu 

veřejnosti o této profesi. 
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1 OŠETŘOVATELSTVÍ JAKO PROFESE 

Termín profese podle Českého etymologického slovníku (Rejzek, 2001) 

znamená povolání a pochází z latinského slova professiō, což označuje živnost 

nebo zaměstnání.  

 

„Ze sociologického hlediska lze profesi nazvat povoláním, odborností 

nebo odbornou přípravou na požadované povolání.“ (Bártlová, 2007, s. 255)  

 

Profese obecně vyžaduje pokročilou průpravu založenou na specializovaném 

studiu zpravidla na bázi univerzitního vzdělání. Jedná se tedy více o duševní nežli 

manuální činnost. Využívá poznatků vědy, podle kterých jsou prováděna určitá 

rozhodnutí. (Mehta, 2012) Týká se především pracovních rolí, jejichž společným 

jmenovatelem je v první řadě omezený a regulovaný přístup k jejich výkonu. (Velký 

sociologický slovník, 1996) Bližší informace týkající se znaků vymezujících profesi se 

nacházejí v samostatné podkapitole 1.1. 

V profesi sestry se za relativně krátkou dobu uskutečnilo velké množství změn. 

Toto povolání prodělalo složitý vývoj nejen v minulosti, ale také v současné době. 

Pokorná služebnice lékaře, která nepotřebuje žádné vzdělání, se během jednoho století 

postupně mění v  rovnocennou partnerku všech ostatních profesí podílejících se na 

poskytování zdravotní péče.  

Jak tvrdí Farkašová (2006), dříve bylo ošetřovatelství považováno pouze za 

praktickou činnost nežli za vědní obor s vlastní teorií, kterou lze uplatnit v praxi. Ve 

stati „Is a Nursing Profession?“ (Messer, 1914) reagovala autorka na článek v New 

York Medical Journal, ve kterém bylo uvedeno, že ošetřovatelství není možné přísně 

vzato považovat za profesi, neboť skutečná profese se vyznačuje nabytím odborných 

znalostí nikoli pouze dovedností. Ošetřovatelství lze podle článku nazvat pouze 

úctyhodným posláním, pro jehož výkon stačí jen zručnost a inteligence, tudíž není 

primárně určeno k tomu, aby přispělo k lidskému poznání a pokroku vědy. Snaha 

transformovat jej do skutečné profese je absurdní. Messer ve své stati na tento článek 

reagovala tak, že podle ní ošetřovatelství naopak vyžaduje nejen zručnost a inteligenci, 

ale i vzdělání. To, aby sestra byla efektivní, vyžaduje určité speciální znalosti 

a dovednosti, kterými by především moderní sestra měla disponovat. Poukazuje na to, 
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že právě vzdělání zaručilo změnu celého systému ošetřovatelství. Jinými slovy, bez něj 

by se ošetřovatelství nemohlo dále rozvíjet a nedosahovalo by úrovně jakou má dnes.  

V dnešní době je trend utvářet ošetřovatelství jako vědní disciplínu, jehož 

předmětem je zkoumat péči o jedince a skupiny z ošetřovatelského hlediska, vymezit 

vztah mezi osobou, zdravím a prostředím a jejich vzájemnou interakci vzniklou na 

základě požadavků saturace potřeb (Farkašová, 2006). Dle Světové zdravotnické 

organizace
1
 je sestra nyní považována za samostatnou odbornici zodpovědnou za péči, 

kterou poskytuje a je v tomto směru výhradní autoritou (Staňková, 2000). 

Ošetřovatelství je tedy v současnosti definováno jako samostatná disciplína, která 

zahrnuje poskytování týmové péče jedincům, rodinám, skupinám a komunitám všech 

věkových kategorií ve zdraví i nemoci, a v kterémkoli prostředí. Zahrnuje podporu 

zdraví, prevenci chorob a péči o nemocné, postižené či umírající.
2
 

1.1 Znaky profese 

Aby mohlo být určité zaměstnání považováno za profesi, musí obecně splňovat 

určitá kritéria. Problémem však není definovat obecné znaky, které by profese měla 

zahrnovat, ale úroveň splnění těchto podmínek, či do jaké míry jednotlivá zaměstnání, 

usilující o to stát se profesí, plní tyto podmínky. Pokud bychom vztahovali tyto znaky 

na profesi sestry, můžeme se stále setkat s názory, které pochybují o ošetřovatelství jako 

o skutečné profesi. Nehledě na to, že úroveň plnění těchto podmínek se liší 

v jednotlivých státech.   

Existuje mnoho autorů, kteří vymezují profesi společnými znaky. Z českých 

autorů například Bártlová (2005), ze zahraničních Finkelman & Kenner (2012), Mehta 

(2012) a Patidar (2013). Na další straně je uveden jejich souhrn inspirovaný především 

Patidarem. Pro lepší představu jsou tyto znaky vypsány nejprve v bodech, následně 

rozepsán jejich význam a jak se projevují ve vztahu k ošetřovatelské profesi. 

 

 

 

                                                 
1
 Světová zdravotnická organizace (World Health Organization, WHO) vznikla 7. dubna 1948.  

Centrálním sídlem je Ženeva, Švýcarsko. Cílem této organizace je podpora spolupráce v oblasti 

zdravotnictví a dosažení co nejlepšího zdraví pro všechny prostřednictvím realizace programů 

soustředěných na minimalizaci výskytu onemocnění a zlepšení kvality lidského života. Nyní sestává ze 

193 členských států včetně České republiky. 

2
 Originální znění definice naleznete na stránkách Světové zdravotnické organizace v uvedeném odkaze: 

http://www.who.int/topics/nursing/en/  
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 Univerzitní vzdělání 

 Praxe založená na důkazech 

 Vysoká úroveň individuální zodpovědnosti a odpovědnosti 

 Autonomie a nezávislost praxe 

 Profesní organizace  

 Služby veřejnosti a dobrovolnická činnost 

 Etický kodex 

Univerzitní vzdělání v sobě zahrnuje soubor speciálních znalostí vytvářejících 

teoretický základ pro výkon určité profese. Příslušník jedné profese nemůže být tedy 

nahrazen příslušníkem jiné profese, aniž by získal potřebnou kvalifikaci. Systém 

vzdělávání sester je odlišný téměř ve všech státech Evropské unie.
3
 V České republice 

se odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry získává absolvováním 

bakalářského studia či vyšších zdravotnických škol. Tyto podmínky získávání 

způsobilosti upravuje zákon č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních. 

 Jak mohu potvrdit také z vlastní zkušenosti, většina lidí, včetně některých 

sester, ovšem stále zpochybňuje vysokoškolské studium. Postojem vůči  samotnému 

vysokoškolskému studiu, jeho přínosu a podobně se zabýval průzkum Jany Mlýnkové 

z roku 2006.
4
 

Praxe založená na důkazech znamená využívání vědeckých poznatků při 

procesu rozhodování. Dle Patidara (2013) moderní ošetřovatelství zahrnuje 

systematický proces zjišťování, vyhodnocování a využití informací z výzkumu jako 

podklad pro rozhodování o poskytování péče pacientům. 

Vysoká úroveň individuální zodpovědnosti a odpovědnosti se týká svědomitého 

plnění úkolů a přebírání odpovědnosti za určitá rozhodnutí a případné následky svého 

jednání. Sestra, která pověří nějakým úkolem jí podřízeného zaměstnance, je odpovědná 

za toto rozhodnutí. Zaměstnanec je však zodpovědný za provedení svěřeného úkolu. 

Autonomie a nezávislost praxe. Autonomie znamená praktikovat určitou činnost 

samostatně, bez jakékoli supervize. Nezávislost praxe je možnost rozhodování v rámci 

                                                 
3
 Seznam států Evropské unie a jejich odlišný systém vzdělávání sester naleznete v článku: Bártlová, 

Sylva. Vzdělávání a profesionalizace sester v ČR (Srovnání s ostatními státy EU). Florence, 2006, roč. 2, 

č. 1, s. 53-55. ISSN: 1801-464X. 

4
 Mlýnková, Jana. Vysokoškolsky vzdělaná sestra z pohledu pacienta, lékaře a středoškolsky vzdělané 

sestry. Diagnóza v ošetřovatelství, 2006, roč. 2, č. 1, s. 37-39. ISSN: 1801-1349  
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pole působnosti nezávisle na ostatních profesích. Za normálních okolností ve všech 

zdravotnických zařízeních musí sestry spolupracovat s lékaři a dalšími odbornými 

pracovníky při poskytování péče. V České republice musí sestra určité činnosti provádět 

na základě indikace lékaře, jedná se o takzvané závislé ošetřovatelské činnosti. To 

vylučuje onu nezávislost praxe tohoto povolání. Stejně tak v případě autonomie. 

I přesto, že většinu činností sester tvoří činnosti bez odborného dohledu, existuje také 

ještě činnost, kterou musí plnit pod odborným dohledem lékaře, konkrétně asistence při 

zahájení aplikace nitrožilních derivátů a jejich následné podání. Soubor činností 

zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků upravuje vyhláška 

ministerstva zdravotnictví č. 55/2011 Sb. 

Existují však případy, kdy je sestrám umožněno aplikovat své vlastní nezávislé 

postupy. Tímto případem je například takzvaná Nurse Practitioner
5
. Tento druh 

odborné kvalifikace v USA je možno získat po absolvování tamního magisterského 

studia. Jedná se o registrovanou sestru s pokročilými klinickými dovednostmi, mezi 

které patří například provádění fyzikálního vyšetření, diagnostika a ošetřování 

nemocných, předepisování léků, sdělování výsledků laboratorních testů či poradenství 

pacientům o možnostech zdravotní péče. Na základě této odbornosti je sestrám 

umožněno v sedmnácti ze Spojených států pracovat nezávisle na lékaři v rámci své 

vlastní praxe. Mezi tyto státy patří Alabama, Arizona, Colorado, District of Columbia, 

Hawaii, Idaho, Iowa, Maine, Montana, New Hampshire, New Mexico, North Dakota, 

Oregon, Rhode Island, Vermont, Washington, Wyoming. Nevada se stane osmnáctým 

státem v červenci 2014. (National Organization Nurse Practitioner Faculties, 2013) 

Profesní organizace plní několik úloh, především reprezentují členy dané 

profese a vytváří vhodné podmínky pro výkon povolání. V České republice tuto funkci 

plní Česká asociace sester (ČAS).
6
 

Etický kodex upravuje vztahy odborníka vůči klientům i vzájemné vztahy mezi 

kolegy v profesi.  

Bártlová (2007) uvádí pouze čtyři znaky profese a to osvojení teorie spjaté 

s výkonem profese, profesní autoritu vycházející ze specifického souboru znalostí, 

profesní asociace a profesní etiku. Na základě toho tvrdí, že povolání sestry v České 

republice splňuje všechny znaky profese. Přesto se však můžeme setkat i s názory, které 

                                                 
5
 V Británii je toto označení známé jako Nurse Practice. 

6
 Informace o České asociaci sester naleznete na této adrese: http://www.cnna.cz/  
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pochybují o ošetřovatelství jako o skutečné profesi. Jedním z argumentů může být, že 

vědomostní základna se odvíjí od lékařského modelu, jak tvrdí Eliot Friedson (1988), 

který proto označoval ošetřovatelství za polo-profesi. S ohledem na rok vydání je však 

tento argument stále aktuální. 

1.2 Profesionalizace 

Jak uvádí Bártlová (2005), v posledních letech se pojem profesionalizace 

objevuje také v souvislosti s ošetřovatelstvím, vniká požadavek na profesionální 

ošetřovatelství či profesionální ošetřování. 

Pojem profesionalizace označuje sociální proces, podle kterého se jakékoli 

řemeslo či zaměstnání transformuje do skutečné profese nejvyšší integrity 

a kompetence. Zahrnuje založení přijatelné kvalifikace, profesního sdružení 

dohlížejícího na chování příslušníků profese a do určité míry demarkaci 

kvalifikovaných profesionálů od nekvalifikovaných amatérů. Proces profesionalizace 

vede k vytvoření skupinových norem chování, kvalifikace příslušníků profese a také 

trvá na tom, aby se lidé vykonávající určité povolání řídili stanovenými postupy 

a dodržovali dohodnutý kodex chování. (Ashley Crossman, 2014) 

„Profesionalizace je získávání kompetencí a odborné pozice ve struktuře profesí 

a společenských úkolů.“ (Kohoutek, 2014) 

 

 Velký sociologický slovník (1996) profesionalizaci definuje jako proces, během 

něhož určité zaměstnání nebo pracovní role, jenž nebyly až dosud považovány za 

profesi, získávají tento atribut. Jelikož profese zaujímají všeobecně vyšší místo na 

žebříčku stratifikace (rozvrstvení) pracovních míst, je možno ji také považovat za 

určující faktor vzestupu neboli vertikální mobility celých pracovních odvětví. 

Snaha stát se profesí se projevuje právě u různých kategorií ošetřovatelského 

personálu, jež poukazují na to, že jejich pracovní úkoly vyžadují odborné znalosti 

a zručnost. Tyto znalosti a dovednosti lze získat pouze soustavným studiem a praxí, což 

se potvrzuje (certifikuje) vysokoškolskými diplomy. Pro opravdovou, doslovnou 

profesionalizaci je nezbytné uzákonit autonomii nové profese také v oboru 

disciplinárního řízení a dohledu na její výkon, což znamená podřídit ji soudu vlastních 
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kolegů
7
. Stejně tak Friedson (1988) považoval za rozhodující kritérium profese 

autonomii a dominanci. 

Snaha o profesionalizaci je ve většině průmyslově vyspělých zemí přirozená 

a legitimní. (Bártlová, 2007) Ovšem někteří pozorovatelé a sociální kritici se 

znepokojují nad příliš velkým důrazem, který se podle jejich názoru klade na formální 

akreditaci (certifikaci) vysokoškolskými diplomy. Tato snaha o profesionalizaci je 

způsobena především touhou po prestiži. Dalšími důvody mohou být například vyhlídka 

větší stálosti pracovních míst, zlepšení finančního ohodnocení kvalifikovaných činností 

nebo příležitost ke skutečné kariéře. V souvislosti s profesionalizací se údajně mluví 

o „společnosti založené na diplomech“ tzv. credential society. (Velký sociologický 

slovník, 1996)  

1.2.1 Profesionalizace ošetřovatelství 

První známky profesionalizace ošetřovatelství se vyskytly již v období Krymské 

války (1854-1856). Tomuto období se přisuzují změny v kvalitě ošetřovatelské péče, 

kdy se prosadila myšlenka odborně připravených žen pro péči o raněné a nemocné. Ke 

konci 19. století dochází k profesionalizaci ošetřovatelského poslání, na jejímž počátku 

stojí tři významné osobnosti jako Florence Nightingalová, Nikolaj Ivanovič Pirogov, 

Jean Henri Dunant. (Kutnohorská, 2010) Do této doby se tedy datuje vznik 

ošetřovatelské profese, charakteristický systematickým vzděláváním sester a zavedením 

stavovského oděvu - sesterské uniformy, jelikož jedním z důvodů bylo hrdě vyjádřit 

svou stavovskou příslušnost k ošetřovatelské profesi (Staňková, 2000). 

Bártlová (2005) ve své sociologické práci uvádí, že nejdůležitějším prvkem 

profesionalizace ošetřovatelství byl nástup „nového systému ošetřovatelství“ v 80. 

letech 20. století. Tento systém částečně vycházel ze změn ve způsobu vzdělávání 

sester. Ve většině vyspělých západních zemí byl zaveden radikálně změněný sylabus 

pro sestry, které žádají o státní registraci. Do konce 90. let minulého století bylo 

v podstatě veškeré vzdělávání sester přesunuto na univerzity. Jak tvrdí Staňková (2000), 

ošetřovatelství se tak rozvinulo v samostatnou disciplínu a rozšířilo své pole působnosti.  

Bártlová (2005) se také zmiňuje o tom, že problémem u nás není sama 

profesionalizace ošetřovatelství ale úroveň, jaké nyní dosahuje. V souvislosti s tím 

pokládá otázky, zda je adekvátně upravena úloha a postavení sestry ve stávající 

                                                 
7
 V angličtině „coutr of peers“. 
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legislativě, jaké má sestra podmínky pro efektivní výkon svých profesionálních úloh, do 

jaké míry kooperující profese a pacienti respektují její odbornou kompetenci. Dále 

otázky týkající se úrovně těchto kooperativních vztahů, názorů veřejnosti na profesi 

sestry a přisuzování prestiže tomuto povolání. 
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2 PRESTIŽ 

Původem slovo prestiž znamená vážnost, význam či vliv, pochází 

z francouzského prestige, což je kouzlo, sláva, vliv a to z pozdně latinského 

praestigium, praestigia, jež označuje mámení, klam. (Rejzek, 2001) 

„Prestiž je dobrá reputace jedince či skupiny spojená s úctou a vlivem. Prestiž je 

spolu s příjmem, vzděláním, životním stylem, mocí základním ukazatelem sociálního 

statusu jedince. Za hodnocením prestiže povolání často stojí plat a sociální postavení.“ 

(Maryšková, 2010, s. 7) 

 

Prestiž neboli dobré jméno, veřejně i společensky uznávaný vliv, vážnost osoby 

či skupiny, respekt projevovaný jinými osobami či skupinami je ovšem relativní 

hodnotou. Je to důležitost a vážnost, která se připisuje společenským skupinám, 

povoláním nebo jejich příslušníkům, případně jednotlivcům na základě více či méně 

obecně uznávaného měřítka. Úplný konsensus v hodnocení prestiže osob a povolání 

není možný, neboť její posuzování závisí na sociální pozici osoby, jež posuzuje. 

Relativní konsensus v hodnocení prestiže je nicméně v moderních společnostech 

překvapivě vysoký. V soudobé sociologii se prestiž odvozuje z profese, kterou určitá 

osoba nebo skupina osob vykonává, jedná se o takzvanou profesionální prestiž. 

Zejména v anglosaské literatuře se můžeme někdy setkat s tím, že se od obecné, 

sociologicky relevantnější a abstraktnější prestiže odlišuje úcta neboli personální 

prestiž, jež se váže k určité osobě, vyjadřuje, jak lidé oceňují druhého člověka v jeho 

sociální pozici nebo při výkonu jeho sociálních rolí. Například povolání lékaře má 

obecně vyšší prestiž, ovšem úcta ke konkrétnímu lékaři může být relativně nízká. 

(Velký sociologický slovník, 1996) 

Jedním z významných faktorů podílejících se na utváření prestiže povolání 

sestry byla podle Staňkové (2000) důvěryhodnost. 

 

„Důvěryhodnost sestry je zevním projevem jejího vztahu k ošetřovatelskému 

povolání. Mezi základní projevy důvěryhodnosti sestry patří jednak kultivovanost 

projevu, chování a vystupování a zevnějšek sestry.“ (Staňková, 2000, s. 12) 
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Dle Staňkové (2000) by sestra měla být vnímána jako důvěryhodná autorita 

nejen lékaři a dalšími kategoriemi zdravotnických pracovníků, ale samozřejmě 

i pacienty, jejich rodinami a také laickými, sociálními a charitativními institucemi, kteří 

s ní spolupracují při dosahování společného cíle a to udržení zdraví a schopnosti 

pečovat o svou fyzickou a duševní pohodu. Podmínkou této spolupráce je především to, 

jakou sestra budí důvěru a jak ji uvedení partneři respektují. Právě tím jak sestra jedná, 

jak se chová a jak vypadá, vytváří obraz nejen o sobě samé, ale je tvůrcem neformální 

prestiže oboru a svého povolání. Následně uvádí Desatero dobré sestry, kde seznamuje 

čtenáře s tím, jak být dobrou sestrou, přičemž klade důraz na chování a upravenost, 

neboť pro veřejnost jsou právě tyto atributy dle autorky hlavní známkou kvalitní 

ošetřovatelské péče. 

2.1 Výzkum prestiže 

Prestiž je předmětem empirického zkoumání. První výzkum prestiže v roce 1911 

provedl T. H. C. Stevenson. Za přelomový průzkum se považuje NORC Study, pod 

jiným názvem North-Hyatt Study, kterou uskutečnil roku 1947 C. C. North a P. K Hatt 

pod záštitou National Opinion Research Center. (Velký sociologický slovník, 1996) 

V Českých zemích první výzkum prestiže povolání uskutečnil Antonín Obrdlík 

roku 1937, důležitost jednotlivých povolání zkoumal z hlediska vytváření veřejného 

blaha, pořadí bylo následující: rolník, učitel, dělník, řemeslník, na konci se umístil 

umělec, kněz, advokát. V rámci výzkumu sociální stratifikace v roce 1967 Jaroslav 

Kapr a Bohumil Jungmann prokázali, že obecná struktura prestiže u nás se zdaleka tolik 

neliší od té v západních zemích, preference manuálních povolání nebyla tudíž tak 

vysoká, jak se původně předpokládalo.  

V 60. letech byla provedena první velká komparativní šetření opakovaná na 

konci 70. let. V roce 1977 se na prvních místech se umístila povolání lékaře, 

univerzitního profesora, soudce, vedoucího velké firmy a na konci žebříčku povolání 

pouličního prodavače, domovníka, sluhy a pojistného pracovníka. (Velký sociologický 

slovník, 1996) 

Nyní se hodnocením prestiže povolání v České republice zabývá docent Milan 

Tuček pracující jako analytik ve výzkumném oddělení Centra pro výzkum veřejného 

mínění.  Hlavní náplní tohoto centra je výzkumný projekt Naše společnost. Do šetření 
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jsou pravidelně zařazována politická, ekonomická i další obecně společenská témata 

včetně prestiže povolání. 
8
  

Průzkum prestiže se provádí každý rok.  Respondentům je předložen seznam 

šestadvaceti povolání, mezi nimiž je od roku 2011 i profese sestry. Respondenti musí 

dle instrukce přiřadit uvedeným povoláním body od 1 do 99 dle osobního uvážení, 

přičemž 99 znamená nevyšší prestiž a bod 1 žádnou. Profese sestry se umístila v roce 

2011 na třetím místě a v roce 2012 na místě čtvrtém. V roce 2012 byl na třetí místo 

zařazen vysokoškolský pedagog, který má však téměř shodné průměrové bodové 

hodnocení. V následujícím roce se profese sestry umístila znovu na místě třetím. První 

pozici pak dlouhodobě zaujímá povolání lékaře, stejně tak jako druhé místo profese 

vědce. Kompletní tisková zpráva týkající se hodnocení prestiže povolání z roku 2013 je 

uvedena v příloze této práce. (Tuček, 2013) 

                                                 
8
 Více informací týkající se Centra pro výzkum veřejného mínění naleznete na této adrese: 

http://cvvm.soc.cas.cz/o-nas/kdo-jsme 
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3 ROLE SESTRY 

„Role je očekávané chování jedince, které souvisí s jeho určitým postavením ve 

společnosti.“ (Farkašová, 2006, s. 180) 

 

Podle Velkého sociologického slovníku (1996) je role definována jako 

očekávaný způsob chování, jenž je vázán na určitý sociální status – pozici ve 

společnosti. V sociologickém smyslu předem určené chování.  

Profesní role pak představuje vzor chování vymezený požadavky určité profese. 

(Farkašová, 2006). 

Dříve byla sestra považována za člena týmu, který poskytuje pouze základní péči 

pacientům. Vznikly však nové a stále se rozšiřující odpovědnosti vycházející z orientace 

profesní činnosti na celek lidského zdraví.  

Do popředí se dostávají činnosti vztahující se k duševní hygieně zaměřené na 

poskytování pomoci během období vyrovnávání se s nemocí, činnosti spojené 

s podáváním informací pacientovi za účelem zmírnění napětí a stresu a rozšiřování 

odborné funkce sestry v souvislosti se zvyšováním úrovně léčebné péče a také v její 

účasti na rozvoji ošetřovatelské teorie.  

Důraz je také kladen na roli sestry v primární zdravotní péči. Tato úloha se má 

rozvíjet více se zaměřením na zdraví než na nemoc. Důvodem je mimo jiné i rychle 

vzrůstající počet onemocnění podmíněných psychickými či psychosociálními vlivy. 

Vznikají proto požadavky na speciální odpovědnost sestry vůči pacientovi a jeho rodině.  

Nejen že se tedy upouští od orientace na chorobu, ale také od soustřeďování 

pacientů v nemocnicích. Světová zdravotnická organizace proto prosazuje péči 

poskytovanou především v domácím prostředí. (Bártlová, 2005) 

3.1 Sociální role sestry 

Sociální role znamená soubor očekávaného chování a prožívání jedince ze 

strany určité skupiny, jenž je spjat s jeho současnou pozicí v příslušné skupině. 

(Kohoutek, 2014) 

Mezi tradiční sociální role sestry patří role matky, manželky a domácí paní. Role 

matky je uplatňována ve vztahu k pacientovi, očekává se, že sestra bude o nemocného 
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pečovat, naslouchat mu, jednat v jeho zájmu, vysvětlí mu vše týkající se jeho osoby 

a situace a povede ostatní členy týmu ke spolupráci ve prospěch pacienta. 

Sestra jako domácí paní neboli hospodyně by měla plnit očekávání vedení 

nemocnice a pomocného zdravotnického personálu. Měla by být o všem a všech 

informována, za každé situace si dokázat poradit, nevznášet námitky, být schopna 

rozdělit a zkontrolovat práci, případně nahradit funkci chybějícího článku 

ošetřovatelského týmu. 

V roli manželky ve vztahu k lékaři se předpokládá naprosté respektování autority 

lékaře, plnění nařízených úkolů, loajalita ve smyslu souhlasného postoje. Lékař je ten, 

který činí zásadní rozhodnutí. Jedná se tedy o podřízenou roli a uplatňuje se zde 

paternalistický přístup vůči sestře. (Zvoníčková, 2006)  

Dle Bártlové (2006) může sestra vůči lékaři zaujímat čtyři typy postojů. 

 Bezprostřední podřízenost 

Tento způsob komunikace představuje tradiční interakci mezi sestrou 

a lékařem, sestra o ničem nerozhoduje, k ničemu se nevyjadřuje, 

vykazuje absolutní poslušnost. 

 Neformální skryté rozhodování 

Sestra vykazuje respekt k lékařům, nenabízí přímá doporučení, ale snaží 

se nepřímo ovlivnit rozhodovací proces.
9
 

 Neformální neskryté rozhodování 

Sestra nabízí své zkušenosti a názory, neskrývá svou roli v rozhodovacím 

procesu a otevřeně s lékařem komunikuje 

 Formální neskryté rozhodování 

Sestra využívá ošetřovatelský proces při rozhodování o léčbě pacienta. 

Jelikož však nastává postupná změna mezi zdravotnickým pracovníkem 

a pacientem, vztah paternalistický - autoritativní se nyní mění na vztah partnerský, 

stejně tak se mění i vztah mezi lékařem a sestrou. (Bártlová, 2005) Podle profesora 

Mareše již končí dominantní postavení lékaře vůči pacientovi i vůči sestře a místo 

orientace na nemoc nastupuje orientace na pacienta. Dle jeho slov je práce ve 

zdravotnictví týmová a setkávají se při ní odborníci různých profesí, je založená na 

                                                 
9
 Formou skrytého rozhodování sestry se zabývá studie Leonarda Steina „The Doctor - Nurse Game“ 

z roku 1967. Pojednává o vztahu mezi lékařem a sestrou, popisuje ho jako takzvanou „komunikační hru“, 

která sestře umožňuje, aby lékaře informovala a radila mu, aniž by ohrožovala jeho sociální pozici. 

Základním předpokladem je vyhnout se konfliktu mezi jednotlivými účastníky vztahu. Celý článek je 

dostupný zde: http://www.unc.edu/courses/2007spring/nurs/596/960/module8/stein.pdf 
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rozdělení úkolů a odpovědnosti, lékař je zodpovědný za diagnostiku a léčbu 

onemocnění a sestra za diagnostiku pacientových potřeb a ošetřovatelskou péči. 

(Mikšová, 2010) 

Nedílnou součástí profesního vztahu proto musí být kolegialita. Finkelman 

& Kenner (2012) ji popisují jako vztah založený na spolupráci, charakterizovaný 

vzájemnou důvěrou, odezvou a porozuměním názoru, kterým přispěje každý partner. 

Účastníci by si měli uvědomit, že se všichni podílejí na společném cíli, kterým je 

kvalitní péče o pacienta, a uznat vzájemnou závislost. 

3.2 Profesionální role sestry 

Profesionální funkce sestry se v současné době rozšířily. Dosud jí byly tradičně 

přisuzovány dvě základní role, sestra jako pečovatelka zajišťující základní 

ošetřovatelskou péči a role asistentky při zajišťování diagnosticko-terapeutických 

postupů. Moderní ošetřovatelství, jež je založené na spolupráci sestry s jednotlivcem, 

rodinou a komunitou, přináší další nové role. Sestra má také zastupovat funkci 

edukátorky, která poskytuje informace, instruuje, vzdělává, a roli advokátky neboli 

obhájkyně, jež hájí oprávněné zájmy pacienta. 

Tato rozšířená základna činností sestry je postavena na několika etických 

zásadách. Mezi ně například patří zvýšená samostatnost a převzetí větší odpovědnosti 

sestry, ochota aktivně hájit zájmy pacienta a při péči o něj maximálně akceptovat jeho 

důstojnost a potřebu intimity. (Staňková, 2000) 

Mezi další nové úlohy sestry patří role komunikátorky, kdy sestra ovládá veškeré 

zásady efektivní komunikace, využívá její verbální i neverbální složky a dokáže 

naslouchat i adekvátně odpovídat. 

Ve funkci manažerky sestra organizuje, řídí a kontroluje činnosti v souvislosti 

s ošetřovatelským procesem, pověřuje ošetřovatelskými úkoly jiné sestry a pomocný 

zdravotnický personál, dohlíží a vyhodnocuje jejich činnost. (Kozierová, 1995) 

Sestra jako nositelka změn, v zájmu rozvoje své profese by sestra měla být 

ztotožněna s touto rolí, neboť efektivita ošetřovatelské péče je závislá na kontinuálních 

změnách, bez nichž by se stalo ošetřovatelství stagnující profesí. 

Ve funkci mentorky zodpovídá za klinickou supervizi nad studenty 

ošetřovatelství a porodní asistence.  

Nyní je snaha rozvíjet ošetřovatelství jako praxi s výzkumnou základnou. Tato 

situace staví sestru do zcela nové pozice. V roli sestry jako výzkumnice je nutné 
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adekvátní vzdělání, možnosti a potenciál pro výzkumnou činnost v oblasti 

ošetřovatelské péče, což zaručuje její kvalitu. (Farkašová, 2006) 

3.3 Osvojení si role sestry 

Dokonalé osvojení neboli internalizace role je velmi důležité. Sestra je povinna 

znát svou profesní roli, protože poté může na jedné straně vyloučit striktní akceptování 

pravidel a na straně druhé vyloučit jejich porušování. 

Sociologicky se role sestry podílí na základní orientaci lékaře. Platí pro ni tytéž 

vzory chování uvedené u role lékaře, což jsou funkční specificita, univerzalismus, 

kolektivní orientace a emocionální neutralita. (Bártlová, 2005) V duchu těchto hodnot 

se požaduje, aby sestra své schopnosti uplatnila vůči každému, kdo je potřebuje, 

nerozlišovala mezi pacienty podle sympatií a sociálního postavení, upřednostňovala 

prospěch nemocného nad svými zájmy (Křížová, 2003). Základní orientace jednání 

u lékaře a sestry tedy zůstává v jejich specifických činnostech shodná, liší se však 

v odborných kompetencích čili věcně - specifickém obsahu těchto činností. (Bártlová, 

2005). 

Trochu konkrétněji znaky vymezující roli sestry, které vychází z již výše 

zmíněné základní orientace jednání, popisuje Farkašová (2006). Podle ní jsou pro roli 

sestry charakterizující zvláště tyto rysy, a to že sestra vychází během své práce z potřeb 

nemocného a pochopení jeho problémů, je schopna pacientovi zajistit pocit jistoty 

a vždy zachovává emocionální neutralitu, dokáže své emoce podřídit racionální 

kontrole. 
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4 IMAGE 

V Českém etymologickém slovníku (Rejzek, 2011) je uvedeno, že pojem image 

původem z latinského slova imāgō (obraz) označuje obraz člověka na veřejnosti. 

Farkašová (2006) v souvislosti s profesí charakterizuje image jako komplex 

názorů, pocitů a postojů jednotlivce či společnosti vázaný k určité profesi. 

Image ošetřovatelství je možné rozdělit na interní a externí. Interní image 

představuje individuální pohled sestry na sebe samu a na ošetřovatelství jako profesi. 

Externí image je způsob, jakým vnímá ošetřovatelství a sestry veřejnost, legislativní 

orgány či masmédia a dále jak prezentuje image sestry škola, která provádí nábor 

studentů ošetřovatelství. (Škrlová, 2000) 

Celková image může být tedy ovlivněna dvěma způsoby. Z velké části se na 

tvorbě image povolání podílejí samy sestry, především když přicházejí do styku 

s veřejností. Pohled veřejnosti na ošetřovatelství a profesi sestry je převážně založený 

na zkušenostech se sestrami. Pokud jsou však tyto zkušenosti založené na krátkém 

osobním setkání, někdy mohou vést k úzké představě o této profesi. Za zmínku stojí 

také to, že mnohdy pacienti od sebe nedokážou rozlišit různé členy pomocného 

zdravotnického personálu. Většina veřejnosti také nemá povědomí o tom, že existují 

i různé vzdělávací stupně v profesi sestry.  

Ale nejen osobní zkušenosti pacientů mají vliv na image sester. Také média 

ovlivňují pohled veřejnosti na tuto profesi. Média však vedou do značné míry ke 

zkreslenému vnímání ošetřovatelství. Většinou prezentují sestru jako osobu pečující o 

ostatní s omezeným základem požadovaných znalostí a kompetencí potřebných pro 

řešení komplexních potřeb pacientů. Tento obraz ošetřovatelství je ovšem v rozporu se 

snahou o vnímání ošetřovatelství jako vědního oboru.  

Tématu, jak média ovlivňují image sester, se věnovalo několik studií. Například 

studie Davida J. Stanelyho (2008) se zaměřuje na to, jak je vypodobeno ošetřovatelství 

a sestry v celovečerních filmech od roku 1900 až 2007. Z analýzy 36 000 filmů bylo 

vybráno 280 se sestrou v hlavní roli. Studie popisuje několik stereotypů ve vztahu 

k ošetřovatelské profesi. Dříve byla ve filmech sestra vyobrazena především jako 

hrdinka (heroine), romantická duše (romantic), obětavá pečovatelka (self-sacrificial 

carer), což souviselo s obdobím první světové války. Dále jako sexuální objekt (sex 

object). S postupujícím stoletím se však měnila i role žen ve společnosti a s tím image 
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sester. Novější filmy se odchylují od klasických stereotypů a zobrazují sestry již jako 

silnou a sebevědomou profesionálku (strong and self-confident professional).
10

  

Jak uvádí Prudíková (2007), důvodů proč usilovat o novou image sester, je 

několik. Patří mezi ně především odstranění mýtů o sesterském povolání, probuzení 

zájmu veřejnosti o profesi sestry, získání kvalitních zájemců o studium, dosažení toho, 

aby byly sestry považovány za profesionály nikoli za pouhé zaměstnance a zajistit 

rovnocenné partnerské místo ve zdravotnickém týmu.  

Aby sestry dokázaly, že nejsou pouhými pomocnicemi, ale opravdu vzdělanými 

spolupracovnicemi, které zaujímají partnerské místo ve zdravotnickém týmu, je nutné si 

uvědomit, že vzdělanost nezahrnuje pouze vysokoškolské vzdělání. Do vzdělanosti dle 

Šimka (2000) patří také znalost cizího jazyka, kulturní rozhled, znalost historie 

vlastního oboru, aktivní zájem o novinky a rozvoj vlastní profese v rámci celoživotního 

vzdělávání. Uvádí, že v rámci moderní vzdělanosti by měla být sestra schopna 

porozumět výzkumným metodám, rozumět jejich podstatě a účelu. To následně souvisí 

se schopností diskuze, kde je důležité předložit solidní argumenty vypovídající 

o důkladných znalostech dané problematiky. Jestliže tato změna uvažování nad 

problémy začne být součástí praxe, může dojit také ke změně postavení sestry v týmu. 

 

                                                 
10

  Na toto téma existují ještě další studie, například  Kalisch B.J. & Kalisch P.A. (1982) The images of 

the nurse in motion pictures. American Journal of Nursing 82(4), 605–611. 
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EMPIRICKÁ ČÁST 

V této části práce jsou nejprve jasně definovány cíle a hypotézy vztahující se 

k řešené problematice. Dále je popsána metodika a organizace šetření, postup 

zpracování získaných dat a využití statistických metod. Poté následuje prezentace 

výsledků vlastního šetření a jejich komparace s výsledky průzkumu realizovaného 

CVVM a dále mezi vybranými skupinami studentů. 
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5 CÍLE A PRACOVNÍ HYPOTÉZY 

Cíl č. 2 

Sestavit dotazník vlastní konstrukce z části obsahující položky z dříve 

realizovaných šetření CVVM, poté funkci dotazníku nejprve ověřit a následně jej zadat 

studentům 3. a 6. ročníku magisterského studijního programu Všeobecné lékařství za 

účelem zjištění jejich postojů ve vztahu k sesterské profesi a identifikaci některých 

faktorů, které tento postoj ovlivňují. 

 

Cíl č. 3 

Získaná data utřídit, provést jejich primární a statistickou analýzu a její výsledky 

vhodně interpretovat. 

 

Cíl č. 4 

Porovnat výsledky vlastního šetření s výsledky dříve realizovaných průzkumů 

CVVM mezi vybranými skupinami studentů magisterského studijního programu 

Všeobecné lékařství. 

 

V návaznosti na stanovené cíle práce byly formulovány následující hypotézy. 

 

Hypotéza č. 1 

Lze předpokládat, že studenti všeobecného lékařství hodnotí prestiž povolání 

odlišně v porovnání s veřejnosti. 

 

Hypotéza č. 2 

Lze předpokládat odlišné hodnocení prestiže povolání mezi 3. a 6. ročníkem 

studentů všeobecného lékařství. 

 

Hypotéza č. 3 

Lze předpokládat, že hodnocení prestiže povolání je odlišné mezi souborem žen 

a mužů. 
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Hypotéza č. 4 

Lze předpokládat, že studenti mající kladný vztah k sesterské profesi, hodnotí 

prestiž povolání odlišně, nežli studenti, kteří zaujímají negativní postoj k této profesi. 

 

Hypotéza č. 5 

Lze se domnívat, že hodnocení prestiže povolání skupinou studentů, jež volí 

pracovně partnerský vztah mezi lékařskou a sesterskou profesí, a skupinou studentů 

preferující paternalistický neboli autoritativní vztah lékaře vůči sestře, je odlišné. 

 

Hypotéza č. 6 

Lze předpokládat, že studenti medicíny, kteří měli po absolvování ošetřovatelské 

praxe pozitivní názor na profesi sestry, vnímali zároveň tuto praxi jako přínosnou. 

 

Hypotéza č. 7 

Lze předpokládat, že studenti všeobecného lékařství, kteří se vyjádří pozitivně k 

potenciální integraci se studenty ošetřovatelství, mají zároveň kladný postoj 

k vzdělávání se studenty ošetřovatelství v rámci lékařské fakulty. 

 

Hypotéza č. 8 

Lze předpokládat, že studenti medicíny mající kladný vztah k ošetřovatelské 

profesi, se vyjádří ve prospěch potenciální integrace se studenty ošetřovatelství. 

 

Hypotéza č. 9 

Lze předpokládat, že studenti medicíny mající kladný vztah k ošetřovatelské 

profesi, se vyjádří pozitivně k společnému vzdělávání se studenty ošetřovatelství 

v rámci lékařské fakulty. 
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6 METODIKA ŠETŘENÍ 

Pro sběr dat nezbytných pro zpracování empirické části bakalářské práce byla 

použita metoda dotazníkového šetření. Dotazník byl určen 3. a 6. ročníku studentů 

magisterského studijního programu Všeobecné lékařství.  

Před vlastní distribucí dotazníku bylo provedeno probatorní vyplnění dotazníku 

a následná konzultace s náhodně vybranými studenty k vyloučení případných 

nejasností. Formulace otázek a odpovědí byla hodnocena jako srozumitelná. Obsahové 

zaměření dotazníku bylo vnímáno pozitivně. 

6.1 Konstrukce dotazníku 

Dotazník obsahuje celkem 14 položek. Využita byla forma uzavřených, polo-

uzavřených i otevřených otázek. Prostřednictvím dotazníku se zjišťovaly nejprve 

orientační údaje jako pohlaví, věk respondentů a ročník studia. Další otázky se 

zaměřovaly na zjištění postojů ve vztahu k sesterské profesi.  

Účelem bylo získat informace ohledně ošetřovatelské praxe, jejího případného 

přínosu pro studenty všeobecného lékařství, a zda ovlivnila jejich názor týkající se 

profese všeobecné sestry.  

Dále získat informace vypovídající o postojích k potenciální integraci studentů 

medicíny se studenty ošetřovatelství v rámci praktického cvičení v modelových 

učebnách a jejich společnému vzdělávání v rámci jedné instituce. 

Záměrem bylo také zjistit, jak studenti medicíny hodnotí prestiž povolání sestry 

ve srovnání s ostatními profesemi, a jaké okolnosti jsou pro ně obecně důležité při 

posuzování významnosti jednotlivých povolání. Tyto položky byly převzaty ze 

sociologického průzkumu CVVM provedeném v roce 2012 a v roce 2013. Na základně 

těchto položek měli studenti uvést, z jakého důvodu se domnívají, že veřejnost 

v uvedeném průzkumu řadí profesi sestry mezi prestižní povolání, a co podle nich 

přispívá k pozitivní image sesterské profese. 

Nakonec byl zjišťován názor studentů na profesní vztah mezi lékařem a sestrou a 

postoj týkající se kompetencí sester. 

Kompletní dotazník je uveden v příloze této práce. 
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7 ORGANIZACE ŠETŘENÍ 

Průzkum probíhal v měsících listopad až prosinec roku 2013 ve formě 

elektronického dotazníkového šetření zprostředkovaného pomocí studijního oddělení. 

Elektronické formy dotazníků byly rozeslány studentům 3. a 6. ročníku magisterského 

studijního programu Všeobecné lékařství na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. 

 Rozesláno bylo celkem 238 dotazníků v elektronické podobě, z toho 114 

dotazníků studentům 3. ročníku a 124 dotazníků studentům 6. ročníku. Přes opakované 

výzvy byla návratnost 42 dotazníků (36,84%) z 3. ročníku a 46 dotazníků (37,09%) z 6. 

ročníku, celková návratnost byla tedy 88 dotazníků (36,97%).  

Dotazníkový průzkum proběhl v souladu s písemným souhlasem děkana fakulty. 

Žádost o umožnění dotazníkového šetření a následně vyslovený písemný souhlas je 

možné nalézt v příloze této práce. 
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8 PRIMÁRNÍ A STATISTICKÁ ANALÝZA DAT  

K třídění a základnímu zpracování dat byla využita aplikace Microsoft Excel 

2007 a k statistické analýze program Statistica 12. 

Prostřednictvím aplikace Microsoft Excel 2007 byly vytvořeny tabulky četností 

nejprve společně pro 3. a 6. ročník. Následně pomocí filtrů pro každý ročník zvlášť a 

dále podle pohlaví. U všech skupin byla zjištěna absolutní i relativní četnost. 

Pomocí programu Statistica 12 byly vytvořeny kontingenční tabulky pro zvolené 

typy položek.  

Ze statistických metod byl využit Kendallův koeficient shody a testové kritérium 

chí-kvadrát k posouzení statistické významnosti Kendallova koeficientu shody. 

8.1 Kendallův koeficient shody 

Jedná se o neparametrickou metodu. Tyto metody nepředpokládají normální 

rozdělení jako je tomu například u Pearsonova koeficientu korelace. Kendallův 

koeficient shody je možné využít, pokud je třeba posoudit, jak těsný vztah je mezi více 

jak dvěma pořadími. Využívá se k posouzení shody hodnocení jednotlivých hodnotitelů.  

Kendallovo W může nabývat hodnot v intervalu od 0 do +1. Čím vyšší je jeho 

hodnota, tím větší je shoda mezi pořadím stanoveným jednotlivými respondenty. 

(Chráska, 2007) 

Kendallův koeficient shody lze vypočítat dle následujícího vzorce (Obrázek 1).  

 

Obrázek 1. Vzorec pro výpočet Kendallova koeficientu shody (Chráska, 

2007) 
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8.2 Chí-kvadrát 

Pro posouzení statistické významnosti Kendallova koeficientu shody lze použít 

testové kritérium chí-kvadrát.  

 = W · k (n-1) 

W je vypočítaný Kendallův koeficient shody, k znamená počet srovnávaných 

pořadí a n je počet posuzovaných objektů. 

Vypočítaná hodnota testového kritéria chí - kvadrát se srovnává s jeho kritickou 

hodnotou. K tomu je nutné znát stupeň volnosti f = n-1. Jestliže výsledná hodnota 

vypočítaného chí-kvadrátu je vyšší než hodnota kritická, jedná se statisticky významný 

rozdíl. 

V případě Pearsonova chí-kvadrátu se hovoří o statisticky významném vztahu či 

závislosti dvou proměnných tehdy, je-li výsledná hodnota menší než hladina 

významnosti 0,05. (Chráska, 2007) 
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9 CHARAKTERISTIKA A POPIS ZKOUMANÉHO VZORKU 

Soubor respondentů se skládal ze studentů 3. a 6. ročníku oboru Všeobecné 

lékařství na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Elektronická forma dotazníku byla 

rozeslána všem studentům uvedených ročníků prostřednictvím studijního oddělení. 

V následující tabulce (Tabulka 1) je zobrazen průměrný věk respondentů. 

 

Tabulka 1.  Průměrný věk vzorku respondentů 

 3. ročník 6. ročník Celkem 

Aritmetický průměr 21,09 24,77 23,26 

Směrodatná odchylka 3,47 1,08 1,9 

Maximální hodnota  25 27 27 

Minimální hodnota  20 23 20 

 

V další tabulce (Tabulka 2) je zobrazena absolutní (n) a relativní četnost (%) 

zastoupení studentů ve vybraných ročnících. 

 

Tabulka 2.  Absolutní (n) a relativní (%) četnost respondentů v souboru 

 n % 

3. ročník 42 47,73% 

6. ročník 46 52,27% 

Celkem 88 100% 

 

Níže (Tabulka 3) je zobrazena absolutní (n) a relativní (%) četnost zastoupení 

žen a mužů v jednotlivých ročnících.  

 

Tabulka 3.  Absolutní (n) a relativní (%) četnost žen a mužů v souboru 

respondentů 

 3. ročník 6. ročník Celkem 

n % n % n % 

Ženy 28 66,67% 28 60,87% 56 63,64% 

Muži 14 33,33% 18 39,13% 32 36,36% 

Celkem 42 100% 46 100% 88 100% 
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10 VÝSLEDKY VLASTNÍ PRÁCE 

Cíl č. 3 

Získaná data utřídit, provést jejich primární a statistickou analýzu a její výsledky 

vhodně interpretovat. 

 

V této kapitole jsou zobrazeny výsledky vlastního dotazníkového šetření. Tyto 

výsledky jsou prezentovány pomocí grafů vypovídajících o procentuálním zastoupení 

zvolených odpovědí studenty všeobecného lékařství na uvedené otázky. 

 

Obrázek 2. Jaký vliv měla ošetřovatelská praxe během studia na Váš názor 

týkající se profese všeobecné sestry? 

 

 

Z uvedeného grafu je patrné, že z celkového počtu studentů všeobecného 

lékařství má 69 studentů (78,41%) pozitivní názor na sesterskou profesi. Z toho 

32 studentů (36,36%) označilo možnost „Určitě pozitivní“ a 37 studentů (42,05%) 

„Spíše pozitivní“. Spíše negativní názor má 8 studentů (9,09%). Výrazně negativní 

postoj zaujímá pouze 1 respondent (1,14%). U 7 studentů (7,95%) ošetřovatelská praxe 

neměla vliv na jejich názor ve vztahu k sesterské profesi a 3 respondenti (3,41%) se 

nevyjádřili. 

32; 36,36% 

37; 42,05% 

8; 9,09% 

1; 1,14% 

7; 7,95% 

3; 3,41% 

Určitě pozitivní  Spíše pozitivní  Spíše negativní  

Určitě negativní  Žádný Nevyplněno 
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Obrázek 3. Byla pro Vás ošetřovatelská praxe přínosem? 

 

 

Ošetřovatelská praxe byla vnímána jako přínos u 70 studentů (79,55%). Z toho 

42 studentům (47,73%) byla tato praxe určitě přínosná a 28 studentům (31,82%) spíše. 

15 studentů (17,05%) v této praxi užitek neviděli a 3 respondenti (3,51%) nedokázali 

posoudit.  

V následující tabulce (Tabulka 4) je zobrazen počet studentů, kteří odpověděli na 

předchozí položku.  

 

Tabulka 4. Absolutní (n) a relativní (%) četnost odpovědí na otázku „Pokud 

pro Vás byla ošetřovatelská praxe během studia přínosem, napište prosím v čem.“   

 3. ročník 6. ročník Celkem 

n % n % n % 

Vyplněno 38 90,48% 28 60,87% 66 75% 

Nevyplněno 4 9,52% 18 39,13% 22 25% 

Celkem 42 100% 46 100% 88 100% 

 

Patrný je větší podíl nevyplněných odpovědí v 6. ročníku. Z celkového počtu 

respondentů tuto otázku nezodpovědělo 22 studentů (25%). 

Pro většinu studentů ošetřovatelská praxe představovala první kontakt 

s nemocničním prostředím a poznání provozu oddělení. Přínos ošetřovatelské praxe byl 

viděn především v možnosti komunikace s pacienty, seznámení se s náplní práce 

všeobecné sestry, výkonu odborných ošetřovatelský činnosti jako například odběr 

biologického materiálnu, příprava a aplikace infuzních přípravků, aplikace injekcí 

a podobně. Pro konkrétní představu jsou na další stránce uvedeny některé výroky 

studentů. Všechny výroky studentů je možno nalézt v příloze. 

42; 47,73% 

28; 31,82% 

3; 3,41% 

15; 17,05% 

Určině ano Spíše ano 

Nevím, nedokážu posoudit Spíše ne 

Určitě ne Nevyplněno 
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„Ukáže náročnost práce sestry, umožní nám tak v budoucnosti lepší pracovní 

vztah.“ 

 

„Zjistil jsem, jak to "chodí" na oddělení, v čem všem spočívá práce sestry a jaká 

jsou její úskalí. Všiml jsem i ne vždy dobře řešené komunikace, ať už mezi sestrou a 

pacientem, tak mezi lékaři a sestrami. Samozřejmě jsem se zlepšil ve spoustě 

dovedností.“ 

 

„Pyramida či dům se staví od základů. Zdravotnictví je postaveno na práci 

veškerého personálu, nejen zdravotnického ale třeba i technického. Pakliže se pohybuji 

dejme tomu ve vyšších patrech, neznamená to, že nemusím vědět, co se nachází pode 

mnou. Díky ošetřovatelské praxi si budoucí lékař má možnost uvědomit, proč není 

v nemocnici sám. Navíc se domnívám, že začít "od píky" je pro budoucí doktory velmi 

vhodnou školou úcty a pokory, a samozřejmě i praktických znalostí, které jsou pro 

jakéhokoliv zdravotníka nepostradatelné. A lékař, který je neovládá, je špatným 

lékařem.“ 

 

„Byla to pro mě v podstatě úplně první zkušenost s lůžkovou částí nemocnice, 

protože jsem zatím nebyl nikdy hospitalizován. Takže mě to celkově obohatilo a utvrdilo 

mě to v přesvědčení dál studovat medicínu.“ 
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Obrázek 4. Jste pro větší integraci studentů medicíny se studenty 

ošetřovatelství v rámci praktického cvičení v modelových učebnách 

s naprogramovanými klinickými scénáři (např. nácvik činnosti zdravotnických 

týmů při řešení neodkladných stavů atd.)? 

 

 

Studenti medicíny se pro potenciální integraci v rámci praktického cvičení se 

studenty ošetřovatelství vyjádřili vcelku pozitivně. 34 respondentů (38,64%) je 

rozhodně pro tuto integraci. 18 studentů (20,54%) zvolilo možnost „Spíše ano“. 

Negativní postoj zaujímá 15 respondentů (17,05%). Z toho 12 (13,64%) studentů 

volilo alternativu „Spíše ne“ a výhradně proti této potenciální integraci v rámci 

praktického cvičení jsou 3 respondenti (3,41%). 1 respondent (1,14%) položku 

nevyplnil. 

 

. 

  

34; 38,64% 

18; 20,45% 20; 22,73% 

12; 13,64% 

3; 3,41% 1; 1,14% 

Určitě ano  Spíše ano 
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Obrázek 5. Domníváte se, že by se studenti medicíny a studenti 

ošetřovatelství měli vzdělávat v rámci jedné instituce (lékařské fakulty), tzn. mít 

stejné vyučující? 

 

 

52 studentů (59,09%) se vyjádřilo ve prospěch vzdělávání se studenty 

ošetřovatelství v rámci lékařské fakulty. 34 studentů (38,64%) označilo variantu „Určitě 

ano“ a 18 studentů (20,45%) možnost „Spíše ano“. 15 respondentů (17,05%) se 

k společnému vzdělávání nepřiklání, z nichž 12 (13,64%) volilo alternativu „Spíše ne“ 

a 3 (3,41%) variantu „Určitě ne“. 20 studentů (22,73%), se k této záležitosti nedokázalo 

vyjádřit a 1 respondent (1,14%) položku nevyplnil. 
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Následující tabulka (Tabulka 5) poskytuje informace o výsledném umístění 

jednotlivých profesí na základě bodového hodnocení studentů. 

Tabulka 5. Hodnocení prestiže povolání dle studentů medicíny 

Pořadí Povolání Průměr 

1. Lékař 92,59 

2. Vědec 80,75 

3. Učitel na vysoké škole 78,49 

4. Všeobecná sestra 73,08 

5. Učitel na základní škole 69 

6. Soudce 67,23 

7. Projektant 55,76 

8. Kněz 55,42 

9. Programátor 55,07 

10. Soukromý zemědělec 53,13 

11. Voják z povolání 51,44 

12. Policista 46,79 

13. Truhlář 46,15 

14. Majitel malého obchodu 45,95 

15. Starosta 45,66 

16. Manažer 45,32 

17. Ministr 42,16 

18. Novinář 41,89 

19. Účetní 40,42 

20. Profesionální sportovec 38,55 

21. Sekretářka 32,73 

22. Stavební dělník 31,84 

23. Poslanec 29,93 

24. Bankovní úředník 29,17 

25. Prodavač 28,33 

26. Uklízečka 21,79 
 

 

Studenti měli vybrat z 26 povolání jedno, kterého si nejvíce váží, a přidělit mu 

99 bodů. Pak vybrat takové, jehož si váží nejméně, a obodovat jej číslem 1. Následně 

ostatním profesím přiřadit body od 2 do 98 podle osobního uvážení. 

Na základě této instrukce, byl u každého povolání prostřednictvím aplikace 

Microsoft Excel 2007 vypočítán aritmetický průměr z bodového hodnocení jednotlivých 

studentů, a dle aritmetického průměru sestaveno pořadí profesí. 

Profese všeobecné sestry je studenty medicíny relativně dobře hodnocena, 

zařazena byla na 4. místo. Lékař zaujímá jednoznačně 1. pozici, následuje povolání 

vědce a dále učitele na vysoké škole. 
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Poté měli studenti z nabízených 12 okolností vybrat tři, které považují za 

důležité, při posuzování toho, jako moc si jednotlivých profesí váží, a zařadit je na 

první, druhé a třetí místo. Níže uvedené tabulky (Tabulka, 6, 7, 8) společné pro 3. i 6. 

ročník poskytují informace o tom, které okolnosti nejčastěji studenti umisťovali na 

první, druhé a třetí místo. Pořadí okolností na prvním, druhém a třetím místě je 

stanoveno na základě četnosti výskytu na daném umístění. 

 

Tabulka 6. Co je podle Vás nejdůležitější při posuzování toho, jak moc si 

jednotlivých povolání vážíte? 

NA PRVNÍM MÍSTĚ 

Pořadí Okolnost n % 

1. Důležitost pro společnost 38 43,18% 

2. Znalosti, které profese vyžaduje 17 19,32% 

3. Zodpovědnost, kterou pracovník má 14 15,91% 

4. Praktická potřebnost profese 5 5,68% 

5. Duševní náročnost 4 4,55% 

6. Rozhodovací pravomoci, moc, kterou pracovník má 3 3,41% 

7. 
Zručnost, šikovnost, kterou profese vyžaduje;  

To, zda profese vyžaduje nadání, zvláštní talent 

2 

2 

2,27% 

2,27% 

8. Jiná okolnost  1 1,14% 

Fyzická náročnost 0 0,00% 

Nezávislost, samostatnost profese 0 0,00% 

Výše příjmů v této profesi 0 0,00% 

Nevyplněno 2 2,27% 

Celkem 88 100,00% 

 

Na první místo studenti všeobecného lékařství nejčastěji zařazovali „Důležitost 

pro společnost“, následně „Znalosti, které profese vyžaduje“ a „Zodpovědnost, kterou 

pracovník má“. 

Z možných 12 okolností „Fyzickou náročnost“, „Nezávislost, samostatnost 

profese“ a „Výši příjmů v této profesi“ nezvolil v tomto případě žádný student. 

V případě, kdy byla jedním respondentem vybrána „Jiná okolnost“, jednalo se 

o časovou náročnost. 
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Tabulka 7. Co je podle Vás nejdůležitější při posuzování toho, jak moc si 

jednotlivých povolání vážíte? 

NA DRUHÉM MÍSTĚ 

Pořadí Okolnost n % 

1. Zodpovědnost, kterou pracovník má 33 37,50% 

2. Znalosti, které profese vyžaduje 19 21,59% 

3. Praktická potřebnost profese 14 15,91% 

4. Důležitost pro společnost 11 12,50% 

5. Zručnost, šikovnost, kterou profese vyžaduje 3 3,41% 

6. 
Duševní náročnost; 

Rozhodovací pravomoci, moc, kterou pracovník má 

2 

2 

2,27% 

2,27% 

7. 
Nezávislost, samostatnost profese; 

To, zda profese vyžaduje nadání, zvláštní talent 

1 

1 

1,14% 

1,14% 

Fyzická náročnost 0 0,00% 

Výše příjmů v této profesi 0 0,00% 

Jiná okolnost  0 0,00% 

Nevyplněno 2 2,27% 

Celkem 88 100,00% 

 

Na druhé místo nejčastěji zařazovali stejně jako na první místo, ovšem v jiném 

početním zastoupení, „Zodpovědnost, kterou pracovník má“ a Znalosti, které profese 

vyžaduje“, dále pak „Praktickou potřebnost profese“ a „Důležitost pro společnost“. 

 

Tabulka 8. Co je podle Vás nejdůležitější při posuzování toho, jak moc si 

jednotlivých povolání vážíte? 

NA TŘETÍM MÍSTĚ 

Pořadí Okolnost n % 

1. Zodpovědnost, kterou pracovník má 19 21,59% 

2. Duševní náročnost 16 18,18% 

 

3. 
Znalosti, které profese vyžaduje 

Praktická potřebnost profese 

15 

15 

17,05% 

17,05% 

4. Zručnost, šikovnost, kterou profese vyžaduje 6 6,82% 

5. Důležitost pro společnost 5 5,68% 

6. To, zda profese vyžaduje nadání, zvláštní talent 4 4,55% 

7. Výše příjmů v této profesi 2 2,27% 

8. 

Fyzická náročnost; 

Rozhodovací pravomoci, moc, kterou pracovník má; 

Nezávislost, samostatnost profese; 

Jiná okolnost 

1 

1 

1 

1 

1,14% 

1,14% 

1,14% 

1,14% 

Nevyplněno 2 2,27% 

Celkem 88 100,00% 
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Jak je patrné, na třetí místo byla každá okolnost zařazena minimálně jednou. 

Nejčastěji však studenti volili „Zodpovědnost, kterou pracovník má“ stejně jako je tomu 

v předchozím případě, dále „Duševní náročnost“ a ve stejném početním zastoupení 

„Znalosti, které profese vyžaduje“ a „Praktickou potřebnost profese“. V případě „Jiné 

okolnosti“ se jednalo o osobní prospěch. 

 

Podle výsledků šetření z Centra pro výzkum veřejného mínění 

Sociologického ústavu AV ČR řadí česká veřejnost profesi sestry mezi 5 

nejprestižnějších povolání. Uveďte prosím 3 aspekty, proč si myslíte, že tomu tak 

je. 

Na tento požadavek měli studenti všeobecného lékařství uvést ony 3 aspekty 

a seřadit je na první, druhé a třetí místo. 

Studenti v 3. ročníku na první místo nejčastěji uváděli potřebnost a důležitost 

profese sestry, altruismus, zodpovědnost, častý kontakt s pacienty či obdivuhodnost 

výkonu povolání. Na místo druhé uváděli náročnost profese, zručnost, nutnost 

odborných znalostí. Na třetí místo znovu zodpovědnost, fakt, že se jedná 

o zdravotnického pracovníka a obětavost. 

V 6. ročníku na první místo studenti zařazovali taktéž potřebnost a důležitost 

této profese pro společnost, její náročnost a zodpovědnost. Na druhé a třetí místo 

především zručnost a opět skutečnost, že se jedná o tzv. pomáhající profesi. 

Jako jeden z možných faktorů ovlivňující hodnocení prestiže povolání, byl 

uveden také níže uvedený výrok studentky 6. ročníku. 

 

„V podstatě každý se s profesí sestry nějakým způsobem setkal, umí si tedy zcela 

představit, co je její náplní práce a jaký to pro něj konkrétně má přínos. Naproti tomu 

s prací např. projektanta, manažera atp. tak blízce do styku nepřichází a to zkresluje 

jeho představu o spoustě jiných povolání.“ 

 

Všechny výroky studentů jsou uvedeny v příloze této práce. 
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Co podle Vás významně přispívá k pozitivní image profese všeobecné 

sestry? 

Podle studentů 3. ročníku k pozitivní image profese všeobecné sestry přispívá 

především způsob vystupování sester na veřejnosti. Důležitý je dle studentů přístup 

k pacientům, kam patří přívětivé chování, vlídná komunikace, ohleduplnost a ochota. 

Na druhé místo studenti uváděli profesionalitu, odbornou úroveň prováděných výkonů 

a vzdělání. Na místo třetí pečlivost, zručnost a úpravu zevnějšku. 

Studenti 6. ročníku uváděli na první místo taktéž způsob, jakým sestry prezentují 

svou profesi, dále vzdělání a profesionalitu. Na místo druhé přístup k pacientům, ochotu 

a empatii. Na třetí místo odborné znalosti, vzdělání a zručnost. Konkrétní výpovědi je 

možné nalézt v příloze. 

Obrázek 6. Jaký by měl být podle Vás vztah mezi lékařskou a sesterskou 

profesí? 

 

 

Ideu určitě pracovně partnerského vztahu mezi lékařskou a sesterskou profesí 

zvolilo 38 studentů (43,18%). 18 studentů (20,45%) je spíše pro pracovně partnerský 

vztah. Naopak 17 studentů (19,32%) je spíše pro pracovně podřízenou pozici sesterské 

profese lékařské profesi a 8 studentů (9,09%) volí jednoznačně paternalistický vztah 

lékařské profese vůči sesterské profesi. 3 respondenti (3,41%) nemají vyhraněný postoj 

a 4 respondenti (4,55%) položku nevyplnili. 
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Obrázek 7. Měly by mít sestry s vyšším stupněm vzdělání, v případech, kdy 

je to možné, například na oddělení JIP či ARO, více kompetencí než sestry s nižším 

stupněm vzdělání? 

 

 

 

Většina studentů se přiklání k alternativě, aby sestry s vyšším stupněm vzdělání, 

na oddělení JIP či ARO, měly více kompetencí nežli sestry s nižším stupněm vzdělání. 

51 studentů (57,95%) je rozhodně pro tuto alternativu. 24 studentů (27,27%) volí 

možnost „Spíše ano“. 4 respondenti (4,55%) mají spíše negativní postoj. 8 studentů 

(9,09%) nedokáže posoudit a 1 respondent (1,14%) položku nevyplnil. 
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11 DISKUZE 

Cíl č. 4 

Porovnat výsledky vlastního šetření mezi vybranými skupinami studentů 

magisterského studijního programu Všeobecné lékařství a s výsledky dříve 

realizovaného šetření CVVM. 

 

V návaznosti na tento cíl práce budou v této kapitole výsledky vlastního 

průzkumu komparovány s výsledky šetření CVVM SOÚ AV ČR realizovaného v roce 

2013, dále mezi vybranými skupinami studentů, a pomocí statistických metod 

posouzena jejich významnost. 

Jedním z účelů výše zmíněného cíle bylo zjistit, jaké je hodnocení prestiže 

povolání podle studentů medicíny a porovnat jej s výsledky výzkumného projektu Naše 

společnost zprostředkovaného CVVM v roce 2012 a 2013. Součástí tohoto projektu je 

i hodnocení prestiže povolání veřejností. V souvislosti s tímto byla stanovena 

následující hypotéza. 

 

Hypotéza č. 1 

Lze předpokládat, že studenti všeobecného lékařství hodnotí prestiž povolání 

odlišně v porovnání s veřejnosti. 

 

Pro zjištění, do jaké míry se shoduje hodnocení prestiže jednotlivých povolání 

studenty všeobecného lékařství s hodnocením prestiže veřejností, a mezi vybranými 

skupinami studentů byl použit Kendallův koeficient shody (W). Na další stránce je 

uvedena tabulka (Tabulka 9), sestavena pro výpočet onoho koeficientu. První sloupec 

obsahuje seznam 26 profesí. V řádcích druhého sloupce je pořadí dané profese dle 

studentů všeobecného lékařství a v sloupci třetím podle veřejnosti. 
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Tabulka 9. Hodnocení prestiže povolání – pořadí profesí dle studentů 

medicíny a veřejnosti 

Profese Medici Veřejnost Součet pořadí X X
2 

Bankovní úředník 24 19 43 1849 

Novinář 18 21 39 1521 

Stavební dělník 22 17 39 1521 

Učitel na vysoké škole 3 4 7 49 

Soukromý zemědělec 10 7 17 289 

Majitel malého obchodu 14 12 26 676 

Uklízečka 26 25 51 2601 

Projektant 7 8 15 225 

Lékař 1 1 2 4 

Učitel na základní škole 5 5 10 100 

Voják z povolání 11 16 27 729 

Prodavač 25 20 45 2025 

Policista 12 10 22 484 

Truhlář 13 11 24 576 

Vědec 2 2 4 16 

Všeobecná sestra 4 3 7 49 

Soudce 6 6 12 144 

Ministr 17 24 41 1681 

Programátor 9 9 18 324 

Profesionální sportovec 20 18 38 1444 

Účetní 19 14 33 1089 

Manažer 16 15 31 961 

Sekretářka 21 22 43 1849 

Kněz 8 23 31 961 

Poslanec 23 26 49 2401 

Starosta 15 13 28 784 

 

∑ 702 ∑ 24352 

 

H0 Vypočítaný Kendallův koeficient nevypovídá o shodě hodnocení prestiže 

povolání mezi studenty všeobecného lékařství a veřejností. 

 

HA Vypočítaný Kendallův koeficient vypovídá o shodě hodnocení prestiže 

polování mezi studenty všeobecného lékařství a veřejností. 
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Po dosazení do vzorce pro výpočet Kendallova koeficientu shody byla výsledná 

hodnota W = 0,923.  

Pro posouzení statistické významnosti Kendallova koeficientu bylo použito 

testové kritérium chí-kvadrát. 

 = W · k (n-1) 

Po dosazení do vzorce  = 0,923 · 2 (26-1) výsledná hodnoty vychází = 

46,15. Kritická hodnota testového kritéria chí-kvadrát pro hladinu významnosti 0,05 

a stupeň volnosti 25 je 0,05 (25) = 37,652. Výsledná hodnota je tedy vyšší než 

hodnota kritická, proto lze přijmout alternativní hypotézu a to, že vypočítaný Kendallův 

koeficient vypovídá o statisticky významné shodě hodnocení prestiže polování mezi 

studenty všeobecného lékařství a veřejností.  

Vzhledem k uvedeným výsledkům lze pracovní hypotézu č. 1, s platností pro 

vlastní soubor respondentů, odmítnout, to znamená, že hodnocení prestiže studenty 

všeobecného lékařství a veřejností, je vcelku shodné. Mezi umístěním jednotlivých 

profesí nejsou patrné výrazné rozdíly, většinou se jedná o rozdíl jednoho až dvou míst 

jako u povolání učitele na vysoké škole, všeobecné sestry, manažera a dalších. U 

některých profesí je tomu o pět až sedm míst například bankovní úředník, voják 

z povolání, ministr. Největší rozdíl je možné pozorovat u kněze, a to vzestup o osmnáct 

příček výše u hodnocení studentů medicíny v porovnání s hodnocením veřejnosti. 

Na dalších stranách je na stejném principu srovnáváno hodnocení prestiže 

povolání mezi vybranými skupinami studentů a to, mezi 3. a 6. ročníkem, mezi 

souborem žen a mužů, dále na základě toho, jaký mají studenti názor na profesi sestry, 

a podle preference pracovního vztahu mezi lékařskou a sesterskou profesí.  
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Hypotéza č. 2 

Lze předpokládat odlišné hodnocení prestiže povolání mezi 3. a 6. ročníkem 

studentů všeobecného lékařství. 

 

Tabulka 10. Hodnocení prestiže povolání – pořadí profese dle 3. a 6. 

ročníku studentů 

Profese 3. ročník 6. ročník Součet pořadí X X
2 

Bankovní úředník 25 23 48 2304 

Novinář 18 17 35 1225 

Stavební dělník 19 24 43 1849 

Učitel na vysoké škole 2 3 5 25 

Soukromý zemědělec 7 11 18 324 

Majitel malého obchodu 14 16 30 900 

Uklízečka 24 25 49 2401 

Projektant 8 8 16 256 

Lékař 1 1 2 4 

Učitel na základní škole 5 5 10 100 

Voják z povolání 10 10 20 400 

Prodavač 22 24 46 2116 

Policista 12 19 31 961 

Truhlář 15 15 30 900 

Vědec 4 2 6 36 

Všeobecná sestra 3 4 7 49 

Soudce 6 6 12 144 

Ministr 20 13 33 1089 

Programátor 9 9 18 324 

Profesionální sportovec 23 14 37 1369 

Účetní 17 20 37 1369 

Manažer 16 12 28 784 

Sekretářka 21 22 43 1849 

Kněz 11 7 18 324 

Poslanec 26 21 47 2209 

Starosta 13 18 31 961 

   

∑ 700 ∑ 24272 

 

H0 Vypočítaný Kendallův koeficient nevypovídá o shodě hodnocení prestiže 

povolání mezi 3. a 6. ročníkem studentů všeobecného lékařství. 

 

HA Vypočítaný Kendallův koeficient vypovídá o shodě hodnocení prestiže 

polování mezi 3. a 6. ročníkem studentů všeobecného lékařství. 
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Výsledná hodnota Kendallova koeficientu je W = 0,927. Po dosazení do vzorce 

pro posouzení statistické významnosti  = 0,927 · 2 (26-1) výsledná hodnota vychází 

= 46,35. Kritická hodnota je 0,05 (25) = 37,652. Výsledná hodnota je tedy vyšší 

než hodnota kritická, lze proto přijmout alternativní hypotézu a to, že vypočítaný 

Kendallův koeficient vypovídá o statisticky významné shodě hodnocení prestiže 

polování mezi 3. a 6. ročníkem studentů studenty všeobecného lékařství.  

Vzhledem k uvedeným výsledkům lze pracovní hypotézu č. 2, s platností pro 

vlastní soubor respondentů, odmítnout, to znamená, že hodnocení prestiže 3. ročníkem 

a 6. ročníkem studentů medicíny, je vcelku shodné.  
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Hypotéza č. 3 

Lze předpokládat, že hodnocení prestiže povolání je odlišné z pohledu žen a 

mužů. 

Tabulka 11. Hodnocení prestiže povolání – pořadí profesí dle žen a mužů 

Profese Ženy Muži Součet pořadí X X
2 

Bankovní úředník 21 26 47 2209 

Novinář 18 18 36 1296 

Stavební dělník 23 23 46 2116 

Učitel na vysoké škole 3 3 6 36 

Soukromý zemědělec 10 9 19 361 

Majitel malého obchodu 13 15 28 784 

Uklízečka 26 25 51 2601 

Projektant 7 10 17 289 

Lékař 1 1 2 4 

Učitel na základní škole 6 5 11 121 

Voják z povolání 8 14 22 484 

Prodavač 24 24 48 2304 

Policista 14 11 25 625 

Truhlář 16 12 28 784 

Vědec 2 2 4 16 

Všeobecná sestra 4 4 8 64 

Soudce 5 6 11 121 

Ministr 19 16 35 1225 

Programátor 9 8 17 289 

Profesionální sportovec 20 19 39 1521 

Účetní 17 20 37 1369 

Manažer 12 17 29 841 

Sekretářka 22 22 44 1936 

Kněz 11 7 18 324 

Poslanec 25 21 46 2116 

Starosta 15 13 28 784 

   

∑ 702 ∑ 24620 

 

 

H0 Vypočítaný Kendallův koeficient nevypovídá o shodě hodnocení prestiže 

povolání mezi studentkami a studenty všeobecného lékařství. 

 

HA Vypočítaný Kendallův koeficient vypovídá o shodě hodnocení prestiže 

polování mezi studentkami a studenty všeobecného lékařství. 
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Výsledná hodnota Kendallova koeficientu je W = 0,968. Po dosazení do vzorce 

pro posouzení statistické významnosti  = 0,968 · 2 (26-1) výsledná hodnota vychází 

= 48,4. Kritická hodnota je 0,05 (25) = 37,652. Výsledná hodnota je tedy vyšší než 

hodnota kritická, lze proto přijmout alternativní hypotézu a to, že vypočítaný Kendallův 

koeficient vypovídá o statisticky významné shodě hodnocení prestiže polování mezi 

studentkami a studenty všeobecného lékařství.  

Vzhledem k uvedeným výsledkům lze pracovní hypotézu č. 3, s platností pro 

vlastní soubor respondentů, odmítnout, to znamená, že hodnocení prestiže dle žen a 

mužů, je vcelku shodné.  
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Hypotéza č. 4 

Lze předpokládat, že studenti mající kladný vztah k sesterské profesi, hodnotí 

prestiž povolání odlišně, nežli studenti, kteří zaujímají negativní postoj k této profesi. 

 

Tabulka 12. Hodnocení prestiže povolání – pořadí profesí stanovené dle 

studentů s pozitivním názorem na profesi sestry a dle studentů s negativním 

názorem na profesi sestry 

Profese 
Pozitivní 

názor 

Negativní 

názor 

Součet pořadí 

X 
X

2 

Bankovní úředník 23 25 48 2304 

Novinář 19 12 31 961 

Stavební dělník 22 18 40 1600 

Učitel na vysoké škole 2 3 5 25 

Soukromý zemědělec 11 6 17 289 

Majitel malého obchodu 13 13 26 676 

Uklízečka 26 24 50 2500 

Projektant 9 5 14 196 

Lékař 1 1 2 4 

Učitel na základní škole 5 4 9 81 

Voják z povolání 10 16 26 676 

Prodavač 24 21 45 2025 

Policista 16 10 26 676 

Truhlář 14 8 22 484 

Vědec 3 2 5 25 

Všeobecná sestra 4 6 10 100 

Soudce 6 7 13 169 

Ministr 17 19 36 1296 

Programátor 7 9 16 256 

Profesionální sportovec 20 14 34 1156 

Účetní 18 22 40 1600 

Manažer 15 15 30 900 

Sekretářka 21 23 44 1936 

Kněz 8 11 19 361 

Poslanec 25 20 45 2025 

Starosta 12 17 29 841 

   

∑ 682 ∑ 23162 
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H0 Vypočítaný Kendallův koeficient nevypovídá o shodě hodnocení prestiže 

povolání mezi skupinou studentů, která měla pozitivní názor na profesi sestry, 

a skupinou, která měla negativní názor na profesi sestry po absolvování ošetřovatelské 

praxe. 

 

HA Vypočítaný Kendallův koeficient vypovídá o shodě hodnocení prestiže 

polování mezi skupinou studentů, která měla pozitivní názor na profesi sestry, 

a skupinou, která měla negativní názor na profesi sestry po absolvování ošetřovatelské 

praxe. 

 

Výsledná hodnota Kendallova koeficientu je W = 0,901. Po dosazení do vzorce 

pro posouzení statistické významnosti  = 0,901 · 2 (26-1) výsledná hodnota vychází 

= 45,05. Kritická hodnota je 0,05 (25) = 37,652. Výsledná hodnota je tedy vyšší 

než hodnota kritická, lze proto přijmout alternativní hypotézu a to, že vypočítaný 

Kendallův koeficient vypovídá o statisticky významné shodě hodnocení prestiže 

polování mezi skupinou studentů, která měla pozitivní názor na profesi sestry, 

a skupinou, která měla negativní názor na profesi sestry po absolvování ošetřovatelské 

praxe.  

Vzhledem k uvedeným výsledkům lze pracovní hypotézu č. 4, s platností pro 

vlastní soubor respondentů, odmítnout, to znamená, že hodnocení prestiže studenty 

majícími kladný vztah k sesterské profesi, je převážně stejné jako u studentů, kteří 

zaujímají negativní postoj k této profesi. 
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Hypotéza č. 5 

Lze se domnívat, že hodnocení prestiže povolání skupinou studentů, jež volí 

pracovně partnerský vztah mezi lékařskou a sesterskou profesí, a skupinou studentů 

preferující paternalistický neboli autoritativní vztah lékaře vůči sestře, je odlišné. 

 

Tabulka 13. Hodnocení prestiže povolání – pořadí profesí je sestaveno na 

základě toho, jaký volí ty pracovního vztahu mezi lékařem a sestrou 

Profese 
Partnerský 

vztah 

Paternalistický 

vztah 

Součet 

pořadí X 
X

2 

Bankovní úředník 25 22 47 2209 

Novinář 17 18 35 1225 

Stavební dělník 23 21 44 1936 

Učitel na vysoké škole 2 3 5 25 

Soukromý zemědělec 10 10 20 400 

Majitel malého obchodu 14 13 27 729 

Uklízečka 26 26 52 2704 

Projektant 9 7 16 256 

Lékař 1 1 2 4 

Učitel na základní škole 5 4 9 81 

Voják z povolání 11 9 20 400 

Prodavač 24 25 49 2401 

Policista 16 12 28 784 

Truhlář 13 15 28 784 

Vědec 3 2 5 25 

Všeobecná sestra 4 5 9 81 

Soudce 6 6 12 144 

Ministr 18 18 36 1296 

Programátor 8 8 16 256 

Profesionální sportovec 19 19 38 1444 

Účetní 20 16 36 1296 

Manažer 15 14 29 841 

Sekretářka 21 23 44 1936 

Kněz 7 11 18 324 

Poslanec 22 24 46 2116 

Starosta 12 20 32 1296 

   

∑ 703 ∑ 24993 
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H0 Vypočítaný Kendallův koeficient nevypovídá o shodě hodnocení prestiže 

povolání mezi skupinou studentů, která volí pracovně partnerský vztah mezi lékařskou a 

sesterskou profesí, a skupinou studentů preferující paternalistický vztah lékařské profese 

vůči sesterské profesi. 

 

HA Vypočítaný Kendallův koeficient vypovídá o shodě hodnocení prestiže 

polování mezi skupinou studentů, která volí pracovně partnerský vztah mezi lékařskou a 

sesterskou profesí, a skupinou studentů preferující paternalistický vztah lékařské profese 

vůči sesterské profesi. 

 

Výsledná hodnota Kendallova koeficientu je W = 1,02. Po dosazení do vzorce 

pro posouzení statistické významnosti  = 0,1,02 · 2 (26-1) výsledná hodnota vychází 

= 51. Kritická hodnota je 0,05 (25) = 37,652. Výsledná hodnota je tedy vyšší než 

hodnota kritická, lze proto přijmout alternativní hypotézu a to, že vypočítaný Kendallův 

koeficient vypovídá o statisticky významné shodě hodnocení prestiže polování mezi 

skupinou studentů, která volí pracovně partnerský vztah mezi lékařskou a sesterskou 

profesí, a skupinou studentů preferující paternalistický vztah lékařské profese vůči 

sesterské profesi. 

Vzhledem k uvedeným výsledkům lze pracovní hypotézu č. 5, s platností pro 

vlastní soubor respondentů, odmítnout, to znamená, že hodnocení prestiže skupinou 

studentů, jež volí pracovně partnerský vztah mezi lékařskou a sesterskou profesí, a 

skupinou studentů preferující paternalistický neboli autoritativní vztah lékaře vůči 

sestře, je převážně shodné. 

Na následujících stranách jsou testovány hypotézy týkající se vzájemné 

závislosti dvou proměnných. V prvním případě konkrétně vztahu mezi názorem na 

profesi sestry a přínosem ošetřovatelské praxe, a v případě druhém, vztahu mezi 

potencionální integrací studentů medicíny se studenty ošetřovatelství v rámci praktické 

výuky a jejich společnému vzdělávání na lékařské fakultě. 
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Hypotéza č. 6 

Lze předpokládat, že studenti medicíny, kteří měli po absolvování ošetřovatelské 

praxe pozitivní názor na profesi sestry, vnímali zároveň tuto praxi jako přínosnou. 

 

Tabulka 14. Dvourozměrná tabulka: Pozorované četnosti 

Jaký vliv měla 

ošetřovatelská praxe 

během studia na Váš 

názor týkající se profese 

všeobecné sestry? 

Byla pro Vás ošetřovatelská praxe přínosem? 

Řádkové 

součty  Určitě ano  Spíše ano  

Nevím, 

nedokážu 

posoudit 

Spíše ne  

Určitě pozitivní (n): 22 8 0 2 32 

Sloupcová relativní četnost 52,38% 28,57% 0,00% 13,33%  

Řádková relativní četnost 68,75% 25,00% 0,00% 6,25%  

Spíše pozitivní (n): 15 17 2 3 37 

Sloupcová relativní četnost 35,71% 60,71% 66,67% 20,00%  

Řádková relativní četnost 40,54% 45,95% 5,41% 8,11%  

Spíše negativní (n): 1 1 0 6 8 

Sloupcová relativní četnost 2,38% 3,57% 0,00% 40,00%  

Řádková relativní četnost 12,50% 12,50% 0,00% 75,00%  

Určitě negativní (n): 0 0 0 1 1 

Sloupcová relativní četnost 0,00% 0,00% 0,00% 6,67%  

Řádková relativní četnost 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%  

Žádný (n): 1 2 1 3 7 

Sloupcová relativní četnost 2,38% 7,14% 33,33% 20,00%  

Řádková relativní četnost 14,29% 28,57% 14,29% 42,86%  

Nevyplněno (n): 3 0 0 0 3 

Sloupcová relativní četnost 7,14% 0,00% 0,00% 0,00%  

Řádková relativní četnost 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%  

Celkem 42 28 3 15 88 

 

H0 Mezi pozitivním názorem na profesi sestry a přínosem ošetřovatelské 

praxe neexistuje statisticky významná závislost. 

 

HA Mezi pozitivním názorem na profesi sestry a přínosem ošetřovatelské 

praxe existuje statisticky významná závislost. 
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Následně byl pomocí programu Statistica 12 vypočítán Pearsonův chí-kvadrát 

pro vybrané položky (Tabulka 12). 

 

Tabulka 15. Pearsonův chí - kvadrát 

Statist. 

Jaký vliv měla ošetřovatelská praxe 

během studia na Váš názor týkající se 

profese všeobecné sestry? 

x 

Byla pro Vás ošetřovatelská praxe 

přínosem? 

Chí-kvadr. sv p 

Pearsonův chí-kv. 45,63301 df=15 p=,00006 

 

p = 0,00006 < než 0,05  

 

Výsledná hodnota Pearsonova chí-kvadrátu p = 0,00006 je nižší než 0,05 hladina 

významnosti, jedná se tedy o statisticky významnou závislost mezi proměnnými.  

Lze přijmout alternativní hypotézu, to znamená, že na 5 % hladině významnosti 

existuje signifikantní závislost mezí pozitivním názorem na profesi sestry a přínosem 

ošetřovatelské praxe. 

Ve vztahu k pracovní hypotéze č. 6 je možno konstatovat, s platností pro vlastní 

soubor respondentů, že studenti, kteří měli kladný postoj ve vztahu k sesterské profesi, 

vnímali zároveň ošetřovatelskou praxi jako přínosnou. 
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Hypotéza č. 7 

Lze předpokládat, že studenti všeobecného lékařství, kteří se vyjádří pozitivně k 

potenciální integraci se studenty ošetřovatelství, mají zároveň kladný postoj 

k vzdělávání se studenty ošetřovatelství v rámci lékařské fakulty. 

 

Tabulka 16. Dvourozměrná tabulka: Pozorované četnosti 

Jste pro větší integraci 

studentů medicíny se 

studenty ošetřovatelství 

v rámci praktického 

cvičení v modelových 

učebnách 

s naprogramovanými 

klinickými scénáři 

(např. nácvik činnosti 

zdravotnických týmů 

při řešení 

neodkladných stavů 

atd.)? 

Domníváte se, že by se studenti medicíny a studenti 

ošetřovatelství měli vzdělávat v rámci jedné instituce 

(lékařské fakulty) tj. mít stejné vyučující?  

Řádk. 

součty 
Určitě 

ano  
Spíše 

ano  

Nevím, 

nedokážu 

posoudit 

Spíše 

ne  
Určitě 

ne 
Nevypl. 

Určitě ano (n): 12 7 9 4 1 1 34 

Sloupcová relativní čet. 57,14% 25,93% 42,86% 26,67% 33,33% 100,00%   

Řádková relativní čet. 35,29% 20,59% 26,47% 11,76% 2,94% 2,94%   

Spíše ano (n): 4 7 2 5 0 0 18 

Sloupcová relativní čet. 19,05% 25,93% 9,52% 33,33% 0,00% 0,00%   

Řádková relativní čet. 22,22% 38,89% 11,11% 27,78% 0,00% 0,00%   

Nevím, nedokážu 

posoudit (n): 
5 8 5 2 0 0 20 

Sloupcová relativní čet. 23,81% 29,63% 23,81% 13,33% 0,00% 0,00%   

Řádková relativní čet. 25,00% 40,00% 25,00% 10,00% 0,00% 0,00%   

Spíše ne (n): 0 5 3 3 1 0 12 

Sloupcová relativní čet. 0,00% 18,52% 14,29% 20,00% 33,33% 0,00%   

Řádková relativní čet. 0,00% 41,67% 25,00% 25,00% 8,33% 0,00%   

Určitě ne (n): 0 0 2 1 0 0 3 
Sloupcová relativní čet. 0,00% 0,00% 9,52% 6,67% 0,00% 0,00%   

Řádková relativní čet. 0,00% 0,00% 66,67% 33,33% 0,00% 0,00%   

Nevyplněno (n): 0 0 0 0 1 0 1 
Sloupcová relativní čet. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00%   

Řádková relativní čet. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%   

Celkem 21 27 21 15 3 1 88 

 

H0 Mezi potenciální integrací studentů medicíny se studenty ošetřovatelství 

v rámci praktického cvičení a vzděláváním studentů medicíny a studentů ošetřovatelství 

v rámci jedné instituce neexistuje statisticky významná závislost. 
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HA Mezi potenciální integrací studentů medicíny se studenty ošetřovatelství 

v rámci praktického cvičení a vzděláváním studentů medicíny a studentů ošetřovatelství 

v rámci jedné instituce existuje statisticky významná závislost. 

 

Tabulka 17. Pearsonův chí - kvadrát 

Statist. 

Jste pro větší integraci studentů medicíny se studenty 

ošetřovatelství v rámci praktického cvičení v modelových 

učebnách s naprogramovanými klinickými scénáři (např. 

nácvik činnosti zdravotnických týmů při řešení 

neodkladných stavů atd.)? 

x 

Domníváte se, že by se studenti medicíny a studenti 

ošetřovatelství měli vzdělávat v rámci jedné instituce 

(lékařské fakulty), tzn. mít stejné vyučující? 

Chí-kvadr. sv p 

Pearsonův chí-kv. 48,04945 df=25 p=,00368 

 

p = 0, 00368 < než 0,05  

 

Vypočítaná hodnota Pearsonova chí-kvadrátu p = 0,00368 je nižší než 0,05 

hladina významnosti.  

Lze přijmout alternativní hypotézu, to znamená, že na 5 % hladině významnosti 

existuje signifikantní závislost mezí potenciální integrací studentů medicíny se studenty 

ošetřovatelství v rámci praktického cvičení a vzděláváním studentů medicíny a studentů 

ošetřovatelství v rámci jedné instituce. 

Ve vztahu k pracovní hypotéze č. 7 je možno konstatovat, s platností pro vlastní 

soubor respondentů, že studenti všeobecného lékařství, kteří se vyjádřili pozitivně k 

potenciální integraci se studenty ošetřovatelství, měli zároveň kladný postoj 

k vzdělávání se studenty ošetřovatelství v rámci lékařské fakulty. 
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Hypotéza č. 8 

Lze předpokládat, že studenti medicíny mající kladný vztah k ošetřovatelské 

profesi, se vyjádří ve prospěch potenciální integrace se studenty ošetřovatelství. 

 

Tabulka 18. Dvourozměrná tabulka: Pozorované četnosti 

Jaký vliv měla 

ošetřovatelská 

praxe během 

studia na Váš 

názor týkající 

se profese 

všeobecné 

sestry? 

Jste pro větší integraci studentů medicíny se studenty 

ošetřovatelství v rámci praktického cvičení v 

modelových učebnách s naprogramovanými klinickými 

scénáři (např. nácvik činnosti zdravotnických týmů při 

řešení neodkladných stavů atd.)? 

Řádkové 

součty  

Určitě 

ano  

Spíše 

ano  

Nevím, 

nedokážu 

posoudit 

Spíše 

ne  

Určitě 

 ne 
Nevypl. 

Určitě 

pozitivní (n): 15 3 11 3 0 0 32 

Sloupcová % 44,12% 16,67% 55,00% 25,00% 0,00% 0,00%   

Řádková % 46,88% 9,38% 34,38% 9,38% 0,00% 0,00%   

Spíše pozitivní 

(n): 12 13 5 6 1 0 37 

Sloupcová % 35,29% 72,22% 25,00% 50,00% 33,33% 0,00%   

Řádková % 32,43% 35,14% 13,51% 16,22% 2,70% 0,00%   

Spíše 

negativní (n): 3 1 2 1 1 0 8 

Sloupcová % 8,82% 5,56% 10,00% 8,33% 33,33% 0,00%   

Řádková % 37,50% 12,50% 25,00% 12,50% 12,50% 0,00%   

Určitě 

negativní (n): 0 0 1 0 0 0 1 

Sloupcová % 0,00% 0,00% 5,00% 0,00% 0,00% 0,00%   

Řádková % 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%   

Žádný (n): 1 1 1 2 1 1 7 

Sloupcová % 2,94% 5,56% 5,00% 16,67% 33,33% 100,00%   

Řádková % 14,29% 14,29% 14,29% 28,57% 14,29% 14,29%   

Nevyplněno 

(n): 3 0 0 0 0 0 3 

Sloupcová % 8,82% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%   

Řádková % 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%   

Celkem 34 18 20 12 3 1 88 

 

H0 Mezi názorem studentů medicíny týkající se profese sestry a potenciální 

integrací se studenty ošetřovatelství v rámci praktického cvičení neexistuje statisticky 

významná závislost. 
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HA Mezi názorem studentů medicíny týkající se profese sestry a potenciální 

integrací se studenty ošetřovatelství v rámci praktického cvičení existuje statisticky 

významná závislost. 

 

Tabulka 19. Pearsonův chí-kvadrát 

Statist. 

Jaký vliv měla ošetřovatelská praxe 

během studia na Váš názor týkající se 

profese všerob. sestry? 

x 

Jste pro větší integraci studentů 

medicíny se studenty ošetřovatelství v 

rámci praktického cvičení v 

modelových učebnách s 

naprogramovanými klinickými 

scénáři (např. nácvik činnosti 

zdravotnických týmů při řešení 

neodkladných stavů atd.)? 

Chí-kvadr. sv p 

Pearsonův chí-kv. 38,69792 df=15 p=,03949 

 

p = 0, 03949 < než 0,05  

 

Vypočítaná hodnota Pearsonova chí-kvadrátu p = 0,03949 je nižší než 0,05 

hladina významnosti.  

Lze proto přijmout alternativní hypotézu, to znamená, že na 5 % hladině 

významnosti existuje signifikantní závislost mezí názorem studentů medicíny týkající se 

profese sestry a potenciální integrací se studenty ošetřovatelství v rámci praktického 

cvičení. 

Ve vztahu k pracovní hypotéze č. 8 je možno konstatovat, s platností pro vlastní 

soubor respondentů, že studenti všeobecného lékařství, kteří vnímali pozitivně profesi 

sestry, se vyjádřili ve prospěch potenciální integrace v rámci praktického cvičení se 

studenty ošetřovatelství. 
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Hypotéza č. 9 

Lze předpokládat, že studenti medicíny mající kladný vztah k ošetřovatelské 

profesi, se vyjádří pozitivně k společnému vzdělávání se studenty ošetřovatelství 

v rámci lékařské fakulty. 

 

Tabulka 20. Dvourozměrná tabulka: Pozorované četnosti 

Jaký vliv měla 

ošetřovatelská 

praxe během 

studia na Váš 

názor týkající 

se profese 

všeobecné 

sestry? 

Domníváte se, že by se studenti medicíny a studenti 

ošetřovatelství měli vzdělávat v rámci jedné instituce 

(lékařské fakulty), tzn. mít stejné vyučující? 

Řádkové 

součty  
Určitě 

ano  

Spíše 

ano  

Nevím, 

nedokážu 

posoudit 

Spíše 

ne  

Určitě 

 ne 
Nevypl. 

Určitě pozitivní 

(n): 8 13 6 5 0 0 32 

Sloupcová % 38,10% 48,15% 28,57% 33,33% 0,00% 0,00%   

Řádková % 25,00% 40,63% 18,75% 15,63% 0,00% 0,00%   

Spíše pozitivní 

(n): 10 12 7 7 1 0 37 

Sloupcová % 47,62% 44,44% 33,33% 46,67% 33,33% 0,00%   

Řádková % 27,03% 32,43% 18,92% 18,92% 2,70% 0,00%   

Spíše negativní 

(n): 0 2 4 2 0 0 8 

Sloupcová % 0,00% 7,41% 19,05% 13,33% 0,00% 0,00%   

Řádková % 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00% 0,00%   

Určitě 

negativní (n): 0 0 1 0 0 0 1 

Sloupcová % 0,00% 0,00% 4,76% 0,00% 0,00% 0,00%   

Řádková % 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%   

Žádný (n): 1 0 3 1 2 0 7 

Sloupcová % 4,76% 0,00% 14,29% 6,67% 66,67% 0,00%   

Řádková % 14,29% 0,00% 42,86% 14,29% 28,57% 0,00%   

Nevyplněno 

(n): 2 0 0 0 0 1 3 

Sloupcová % 9,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%   

Řádková % 66,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33%   

Celkem 21 27 21 15 3 1 88 

 

H0 Mezi názorem studentů medicíny týkající se profese sestry a společném 

vzdělávání se studenty ošetřovatelství na téže lékařské fakultě neexistuje statisticky 

významná závislost. 
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HA Mezi názorem studentů medicíny týkající se profese sestry a společném 

vzdělávání se studenty ošetřovatelství na téže lékařské fakultě existuje statisticky 

významná závislost. 

 

Tabulka 21. Pearsonův chí-kvadrát 

Statist. 

Jaký vliv měla ošetřovatelská praxe 

během studia na Váš názor týkající se 

profese všerob. sestry? 

x 

Domníváte se, že by se studenti 

medicíny a studenti ošetřovatelství 

měli vzdělávat v rámci jedné instituce 

(lékařské fakulty), tzn. mít stejné 

vyučující? 

Chí-kvadr. sv p 

Pearsonův chí-kv. 60,65496 df=25 p=,00008 

 

p = 0, 00008 < než 0,05  

 

Vypočítaná hodnota Pearsonova chí-kvadrátu p = 0,00008 je nižší než 0,05 

hladina významnosti.  

Lze proto přijmout alternativní hypotézu, to znamená, že na 5 % hladině 

významnosti existuje signifikantní závislost mezí názorem studentů medicíny týkající se 

profese sestry a společným vzděláváním se studenty ošetřovatelství na téže lékařské 

fakultě.   

Ve vztahu k pracovní hypotéze č. 9 je možno konstatovat, s platností pro vlastní 

soubor respondentů, že studenti všeobecného lékařství, kteří vnímali pozitivně profesi 

sestry, se vyjádřili kladně ke společnému vzdělávání se studenty ošetřovatelství na téže 

lékařské fakultě.   
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Již v kapitole Výsledky vlastní práce byla zobrazena v tabulkách absolutní 

a relativní četnost okolností, které studenti medicíny zvolili na první, druhé a třetí místo. 

Nyní je pro lepší představu relativní četnost zvolených okolností prezentována pomocí 

grafů a zároveň porovnávána s výsledky šetření CVVM  z roku 2012.  
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Obrázek 8.  Co je podle Vás nejdůležitější při posuzování toho, jak moc si 

jednotlivých povolání vážíte? – Studenti medicíny X Veřejnost 
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Obrázek 9. Co je podle Vás nejdůležitější při posuzování toho, jak moc si 

jednotlivých povolání vážíte? – Studenti medicíny X Veřejnost 

 
Obrázek 10.  Co je podle Vás nejdůležitější při posuzování toho, jak moc si 

jednotlivých povolání vážíte? – Studenti medicíny X Veřejnost 
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ZÁVĚR 

Nejprve byly čtenáři poskytnuty informace týkající se profesionalizace 

ošetřovatelství, sociálním postavení profese sestry a její image ve společnosti. 

V souvislosti s tím bylo cílem odhalit postoje studentů všeobecného lékařství ve vztahu 

k této profesi.  

Pro zjištění potřebných informací byla využita metoda elektronického 

dotazníkového šetření. Dotazník byl rozeslán studentům 3. a 6. ročníku magisterského 

studijního programu Všeobecné lékařství. Rozesláno bylo celkem 238 dotazníků, i přes 

opakované výzvy byla nakonec celková návratnost pouze 88 dotazníků (36,97%). 

Na základě analýzy získaných dat měla většina studentů příznivé postoje ve 

vztahu k sesterskému povolání. Většina studentů měla kladný vztah k absolvované 

ošetřovatelské praxi během studia a hodnotila ji jako přínosnou v 79,55%. Z výsledků 

analýzy v programu Statistica 12 lze rovněž usuzovat, s platností pro vlastní soubor 

respondentů, na závislost mezi názorem na profesi sestry a hodnocením ošetřovatelské 

praxe. Tato závislost byla ve smyslu pozitivním, to je, že studenti s kladným názorem 

na povolání sestry, zároveň označovali ošetřovatelskou praxi jako přínosnou a to 

v 93,75%. 

Dále ze zpracovaných dat v tomto programu vyplynulo, že studenti mající 

pozitivní názor na ošetřovatelskou profesi, se v 56,26 % staví kladně k potenciální 

integraci, a v 65,63% pozitivně ke společnému vzdělávání na téže fakultě.  

Hodnocení prestiže povolání sestry v porovnání s ostatními profesemi dopadlo 

taktéž vcelku příznivě. Zajímavé bylo vidět, že na základě hodnocení mužů 3. ročníku 

byla profese sestry zařazena na 2. druhé místo hned za povolání lékaře, kdežto u mužů 

6. ročníku byla sestra zařazena na místo 5. V průměru se profese sestry umísťovala 

většinou na 4. pozici, což se tolik neliší od hodnocení veřejnosti, která povolání sestry 

z roku 2013 řadí na 3. místo.  

Za významné okolnosti při posuzování prestiže povolání studenti medicíny 

považovali na prvním místě „Důležitost pro společnost“. Na místě druhém 

„Zodpovědnost, kterou pracovník má“ a „Znalosti, které profese vyžaduje“. Na třetí 

místo znovu zodpovědnost a znalosti, a dále „Duševní náročnost“ nebo „Praktickou 

potřebnost profese“. 
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Důvodem proč veřejnost profesi sestry hodnotí jako prestižní, dle studentů byl 

jednak fakt, že se jedná o zdravotnického pracovníka, dále, že se jedná o zodpovědné a 

náročné povolání či spojitost s altruismem.  

V neposlední řadě studenti medicíny uvedli jako aspekty podílející se na 

pozitivní image povolání sestry především přístup k pacientům, profesionalitu, vzdělání 

a úpravu zevnějšku. 

Jako typ pracovního vztahu mezi lékařem a sestrou studenti volili ve většině 

případů (63,63%) typ pracovně partnerského vztahu. Ráda bych však podotkla, že 

pokládám za svou chybu, že obsah tohoto vztahu nebyl dostatečně studentům přiblížen. 

Fakt, že se v tomto pracovním vztahu jedná o formální neskryté rozhodování sestry, 

která využívá ošetřovatelský proces při rozhodování o léčbě pacienta. Nejedná se tedy 

o bezprostřední podřízenost sestry vůči lékaři, jako je tomu u paternalistického neboli 

autoritativního vztahu, který volilo 28,41% studentů. 

V případě kompetencí sester se studenti medicíny v 85,22% shodli ve prospěch 

jejich zvyšování u sester s vyšším stupněm vzdělání například na oddělení JIP či ARO. 

Vzhledem k tomu, že chci nadále pokračovat ve studiu a v budoucnu se profesi 

sestry věnovat, není mi lhostejné, jak je toto povolání společností vnímáno. Jeden 

z problémů spatřuji také ve vnímání vlastní profese některými sestrami. Proto je dle 

mého názoru důležité budovat především zdravou interní image, od které se následně 

odvíjí image externí. Velký podíl na utváření pozitivní image profese, a to platí 

o kterémkoliv povolání, má provádění této profese s ochotou vykonávat ji a prezentovat 

svůj pozitivní vztah k danému povolání veřejnosti. V případě sester především 

pacientům. Tímto způsobem mohou z velké části ovlivnit svůj obraz na veřejnosti. 

Proto, chtějí – li sestry v povědomí laické ale i odborné veřejnosti zlepšit reputaci 

a společenskou prestiž, musí se o to zasloužit především samy.  

Touto prací bych rovněž chtěla poukázat na větší podporu možnosti vzdělávání 

nelékařských oborů v rámci lékařských fakult a podpořit tak multidisciplinární 

spolupráci a vzájemnou kolegialitu již v rámci studia. Komunikace, souhra, 

profesionální a týmová spolupráce nejen mezi jednotlivými zdravotnickými zařízeními 

a klinikami, ale i mezi personálem samotným, je nezbytnou součástí poskytování co 

nejkvalitnější péče. 
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