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Abstrakt 

Bakalářská práce na téma „Pracovní spokojenost všeobecných sester na 

vybraných odděleních FN Motol je zaměřena na zjištění pracovní spokojenosti 

absolventů vysokých a vyšších odborných škol ve FN Motol. Práce je rozdělena na část 

teoretickou a empirickou. 

Teoretická část přináší stručný přehled o pracovní spokojenosti absolventu a jejich 

motivaci ve FN Motol a dále přínos a hodnocení školitele v jejich adaptačním procesu. 

V empirické části je vytvořeno dotazníkové šetření, které bylo aplikováno u všech 

absolventů vysokých a vyšších odborných škol s rozsahem praxe od 3 do 24 měsíců 

pracujících na všech klinikách a pracovištích FN Motol, ale pouze ve zdravotnických 

profesích.  

Dalším záměrem bylo provést primární analýzu dat a data dále srovnat s dříve 

realizovanými šetřeními, která na toto a podobná témata proběhla v minulých letech. 

V závěru práce jsou shrnuty nejdůležitější poznatky vyplývající z provedeného 

šetření a vyhodnoceny stanovené pracovní cíle. 
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Abstract 

Bachelor thesis on topic of „Job satisfaction of nurses on selected departments of 

FN Motol is aiming determine job satisfaction of university graduates and vocationally 

educated.  

The thesis is divided to theoretical and empirical parts. Theoretical part brings you 

a brief review about job satisfaction of graduates and their motivation in FN Motol, as 

well as contribution and assessment of aninstructor in their adaptati on process.  

Empirical part includes survey given to all graduates with professional experience 

ranging from 3 to 24 months, working on all clinics and workplaces of FN Motol, but 

only in medical professions.  

Further goal has been primary data analysis and comparison of obtained data with 

previous surveys on this or a similar topics in the past years.  

Conclusion of the thesis includes summary of the most important findings based 

on survey and evaluation of given career goals. 

 

Keywords 

Nurse; Job satisfaction; Turnover of nurses; Nurses job satisfaction; Job satisfaction at 

the University Hospital Motol 
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1 ÚVOD 

Vstup do profesního života je náročným kokem, který mě již v tomto roce čeká, a 

proto je pro mě toto téma velice aktuální. Také si myslím, že je to velmi zajímavé téma, 

které se netýká jen nás všeobecných sester, ale vlastně všech lidí ve všech profesích, 

kteří nastupují do nového zaměstnání, nebo se do něj po nějaké době vracejí.  

Vstup do zaměstnání je velmi náročným krokem v životě každého z nás, myslím 

si, že je velmi důležité správně využit znalostí a dovedností, které jsme získali studiem, 

také v praxi. V tomto směru hraje adaptační proces nezbytnou roli, bez správně 

fungujícího a vedeného adaptačního procesu se dnes žádný absolvent neobejde stejně 

tak bez správné motivace a podpory školitele. Jeho zapracování bude delší, 

komplikovanější a je možné, že nikdy nedosáhne takových pracovních výsledků, 

kterých by dosáhl pří správně řízeném a fungujícím adaptačním procesu. 

 Já osobně vnímám adaptační proces jako "most" který nám pomáhá překlenout 

náročný vstup do nového zaměstnání po ukončení studia. 

Fáze adaptace a zapracování v našem profesním životě není vůbec lehká. Sám se s 

pracovní adaptací v menší míře setkávám každý týden na praxi ve studiu a vím jak těžké 

adaptovat se do nového pracovního prostředí.  

Období adaptace je dobou, kdy jedinec po absolvování studia vstoupí do 

zaměstnání, učí se novým věcem, snaží se zorientovat v nové profesní roli a snaží se 

začlenit se do pracovního procesu a do fungujícího pracovního teamu.  

Jak bude absolvent přijat svými novými spolupracovníky, jak zvládne nové 

prostředí a jak rychle se zapracuje, přispívá k jeho dalšímu profesnímu růstu. Zájmem 

zaměstnavatele, by tedy mělo být mu tento proces co nejvíce usnadnit a pomoci mu s 

jeho co nejlepším zvládnutím. 

Pracovní adaptace absolventů vysokých a vyšších odborných škol u 

zdravotnických pracovníků, je a bude aktuálním tématem, které je pro fungování 

zdravotnických zařízení velmi důležité. 

Fakultní nemocnice v Motole patří mezi největší zdravotnická zařízení v České 

republice a pro jeho fungovaní je nezbytné mít dostatečný počet kvalifikovaného 

personálu, který zvládá svoje pracovní úkoly co nejlépe.  
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1.1 Cíle práce  

V bakalářské práci je řešena aktuální problematika absolventů vysokých a 

vyšších odborných škol a jejich vstup do profesního života, za použití odborné literatury 

v rozsahu 10 let zpět, několik zdrojů je staršího data, ale obsahově jsou stále aktuální a 

proto použitelné.  

Práce bude vycházet ze sebraných poznatků ve Fakultní nemocnici v Motole. 

Záměrem bakalářské práce je přinést základní informace o spokojenosti všeobecných 

sester, ale i jiných zdravotnických pracovníků na vybraných pracovištích FN Motol se 

zaměřením na pracovní spokojenost absolventů škol, včetně zjištění míry jejich 

spokojenosti s pracovní adaptací a s činností jim přiděleného školitele. 

1.1.1 Vlastní cíle práce 

V bakalářské práci byly stanoveny následující cíle 

 

1) Přinést základní přehled teoretických a praktických poznatků související s 

pracovní adaptací a se spokojeností zaměstnanců. 

2) Sestavit a zadat dotazník ke zjištění spokojenosti absolventů škol. 

3) Data získaná z dotazníkového šetření utřídit, provést jejich primární analýzu a 

statistické posouzení. 

4) Porovnat výsledky vlastního šetření s výsledky dříve realizovaných studií. 

5) Zjištěné výsledky vlastního šetření a poskytnout managementu FN Motol. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

V teoretické části bakalářské práce se bude věnováno stručně tématům, která se 

týkají pracovní adaptace, motivace, hodnocení pracovní spokojenosti a vstupu 

absolventů do profesního života. Práce je zaměřena na absolventy vysokých a vyšších 

odborných škol ve zdravotnictví, kteří nastoupili do praxe ve FN Motol a mají praxi v 

rozmezí od 3 měsíců do 2 let. Práce se týká nejen všeobecných sester, ale také například 

fyzioterapeutů, zdravotnických záchranářů, radiologických asistentů a všech jiných 

ostatních zdravotnických pracovníků. 

2.1 Profesní role 

2.1.1 Absolvent vyšší odborné a vysoké školy 

Samotný absolvent hraje v adaptačním procesu největší roli. Dle zákoníku práce 

je za absolventa považován: „Zaměstnanec vstupující do zaměstnání na práci 

odpovídající jeho kvalifikaci, jestliže celková doba jeho odborné praxe nedosáhla po 

řádném (úspěšném) ukončení studia (přípravy) 2 let, přičemž se do této doby 

nezapočítává doba mateřské nebo rodičovské dovolené.“ (Zákon č. 262/2006 Sb., 

zákoníku práce v platném znění) 

Jak absolvent zvládne samotný vstup do pracovního procesu, závisí na mnoha 

faktorech, na schopnostech, na osobnostních rysech jedince, na zvládnutí nové profesní 

role a v neposlední řadě na znalostech a dovednostech, které získal během studia a také 

na tom jak tyto znalosti dokáže uplatnit v praxi.  

2.1.2 Profesní role zdravotnického pracovníka 

Profesní roly definují Nový a Surynek jako: „Očekávaný standard pracovního 

jednání, sociálního chování, interakce a komunikace pracovníka v konkrétních 

pracovních situacích, směřující k plnění stanovených pracovních úkolů.“ (Nový, 

Surynek a kol., 2006, s. 147) Podle Frankla: „povolání dává člověku příležitost žít 

smysluplně.“(Křivohlavý, 2010, s. 100) 

 Špirudová a Králová (2006) píší o profesní roli obecněji: „specifické sociální role 

vázané na profesi (laické i odborné) odrážející očekávání veřejnosti vztahující se k 

profesionálnímu konání, aktivitám, chování a vystupování příslušníků dané profese v 

rámci výkonu této profese. Proměňují se v čase a jsou dynamické.“ (Králová, Špirudová 
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2006, s. 554). Závodná in Farkašová (2006) nahlíží na problematiku profesních rolí, 

také podle toho jak danou roli vnímá široká veřejnost, podle Závodné: „Každá profese 

zaujímá své místo ve společnosti, jde tedy o prestiž daného povolání."(Závodná in 

Farkašová, 2006) 

Profesní roli ovlivňuje image povolání. Jsou to především názory jedinců i celé 

společnosti, jak na danou profesí nahlíží. Zdravotnické profese vždy zaujímají první 

příčky při veřejných dotazníkových šetření, která se čas od času provádějí u široké 

veřejnosti. Tento fakt, může ovlivnit i výběr budoucího povolání. Proto si myslím, že 

dobrá image povolání je pro každou profesi velmi důležitá. (Farkašová, et al., 2006) 

2.2 Pracovní spokojenost 

2.2.1 Pracovní spokojenost a motivace 

Podle Lockeho: ,,Pracovní spokojenost (Job satisfaction) představuje 

multidimenzionální, komplexní, složitý, rozdílně definovaný a strukturovaný pojem. V 

rámci sociální psychologie je vymezena nejednoznačně – jako emocionální stav a jako 

postoj. Postoj představuje komplexnější pojem než emocionální stav nebo reakce. 

Zahrnuje tři komponenty – kognitivní, emocionální a konativní. Nejčastěji je pracovní 

spokojenost definována jako pozitivní emocionální stav, který vyplývá z hodnocení 

práce nebo z pracovních zkušeností." (Locke, 1969).  

Pracovní a životní spokojenost vyjadřuje subjektivní aspekt kvality života 

jednotlivce. Můžeme ji chápat jako charakteristiku, kterou tvoří spokojenost s prací a 

zaměstnáním, s vlastními dětmi, s vlastní osobou, se sexualitou, s přáteli, s bydlením 

zdravím, s finanční situací, s volným časem, s manželstvím a partnerstvím. Tato 

definice pojímá pojem pracovní spokojenost ze širšího úhlu (Mlčák, 2005).  

Naproti tomu Kollárik vnímá spokojenost jako: všeobecný pojem, podle něj 

spokojenost vyjadřuje určitou míru osobního vyrovnání se s životními okolnostmi, 

osobního štěstí a často i zařazení se ve společnosti. (Kollárik, 1986). Wagnerová (2008) 

píše o spokojenosti jako:„o produktu zajímavé práce a uvádí že: člověk je v souvislosti s 

prací spokojen jen tehdy, jestliže má takovou práci, která je pro něj zajímavá.“ 

(Wagnerová, 2008, s. 20) 

Na velmi blízký vztah motivace a pracovní spokojenosti poukazují i Bedrnová a 

Nový: „Ve vztahu mezi pracovní spokojeností a motivací platí, že dobré pracovní 
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podmínky ve většině případů alespoň nepřímo stimulují motivaci k práci.“(Bedrnová, 

Nový, 1998, s. 261) 

Pauknerová píše:„že pracovní spokojenost můžeme uchopit jako spokojenost 

zaměstnanců s prací a pracovními podmínkami, nebo jako nutnou podmínku pro 

efektivní využívání pracovní síly.“ (Pauknerová 2006, s. 181) Na různé významy 

pracovní spokojenosti názorně poukazuje TAB. 1: 

 

TAB. 1: Význam pojmu pracovní spokojenosti (Provazník, Komárková, 2004 in 

Pauknerová 2006) 

 

1. význam 2. význam 3. význam 

Subjektivní vyjádření 

ke kvalitě péče o 

zaměstnance podniku 

Vnitřní uspokojení z 

práce 
Nízká úroveň nároků 

  Vztahuje se   

K pracovním 

podmínkám 

pracovníka 

 

K prožitku aktivního 

naplnění pracovníka 

K pasivnímu 

sebeuspokojení 

pracovníka 

  Znamená   

Úroveň péče o 

zaměstnance 

Mobilizaci 

pracovních sil „Čím 

víc se snažím, tím 

víc!“ 

Demobilizaci 

pracovních sil „Mně to 

stačí, co bych se snažil!“ 

 

 

2.2.2 Pracovní spokojenost v zaměstnání 

V současné době trávíme v zaměstnání více jak polovinu svého života, pracovní 

nároky na jednotlivce stoupají a prohlubují se i specializace v jednotlivých oborech. 

Mimo to rostou i nároky na vzdělání, ve zdravotnických oborech je nutné se vzdělávat 

neustále. Medicína a ošetřovatelství se stále mění, doba hospitalizace se zkracuje, 

technologie se vyvíjejí a léčebné postupy se zlepšují. Prioritní ale stále zůstává, aby 

péče o pacienty byla co nejlepší a všichni pracovníci měli co nejlepší znalosti a mohli 

tak poskytovat odbornou péči na náležité úrovni.  

Je proto velmi důležité, aby se člověk v práci cítil spokojen, byl správně 

motivován a hodnocen. Každý z nás je většinou spokojen tam, kde se cítí dobře a kde 
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jsou uspokojovány jeho potřeby. Pouze za těchto předpokladů, může zaměstnavatel 

očekávat kvalitní pracovní výkon. 

Každý zaměstnavatel by měl sledovat pracovní spokojenost v organizaci 

(nemocnici) a udržovat podmínky, které vedou k pracovní spokojenosti každého 

zaměstnance, protože pokud nejsou na pracovišti kvalitní podmínky a necítí se v tomto 

pracovním prostředí dobře, nemůže očekávat kvalitní výkony a přichází na řadu různé 

formy nežádoucího chování např. snížení pracovního výkonu, zvýšení absence a v 

nejhorším případě odchod ze zaměstnání. 

Práce je pro všechny velmi důležitou součástí jejich života. Je to přirozená cesta k 

uspokojování lidských potřeb a ovlivňuje jeho veškeré stránky, jak v osobním tak v 

profesním životě. Vykonávaná profese také poukazuje na míru našich schopností a 

dovedností. Významnou hodnotou v životě lidí je pracovní spokojenost, to znamená být 

spokojen v zaměstnání se svou prací, kterou vykonáváme. 

Dnes už práci chápeme nejen jako zdroj nutné obživy, ale i jako možnost, jak 

rozvíjet svoji osobnost, získávat nové dovedností a zkušenosti, navazování nových 

vztahů s lidmi apod. Práce je tedy prostředkem pro získávání financí, udržování 

společenské vážnosti, získání úcty, dosahování nových cílů apod. Pracovní spokojenost 

hraje velmi důležitou roli u většiny lidí ve společnosti. Dalším ukazatelem je i správná 

motivace k práci, která je v zaměstnání velmi důležitá a přispívá ke kvalitnímu 

pracovnímu výkonu. (Podroužková, 2013) 

2.2.3 Pracovní spokojenost zdravotnických pracovníků 

O motivaci a pracovní spokojenosti zaměstnanců ve zdravotnictví bylo již během 

minulých let napsáno mnoho studií. V této bakalářské práci bude věnována pozornost 

motivaci a pracovní spokojenost pracovníků ve zdravotnictví, ale pouze těm, kteří jsou 

absolventy vysokých a vyšších odborných škol a jejich praxe je do 2 let. 

Období nástupu do prvního zaměstnání po ukončení studia je obdobím, ve  kterém 

se absolventi orientují v novém pracovním prostředí, osvojují si specifika vlastní práce a 

pracovní podmínky, začleňuje se do nového sociálního prostředí a vytváří si vztahy 

s pracovním kolektivem.  

Práce ve zdravotnictví je velmi náročná a specifická práce ať už po fyzické, tak po 

psychické stránce. Její dobré zvládání závisí právě na dobré motivaci a spokojenosti, 

která v opačném případě může vést až k opuštění jak zaměstnání, tak i celé zdravotnické 
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profese. A tento fakt poté vede k nedostatku vzdělaného a zapracovaného 

zdravotnického personálu, který se pak odráží na úrovni poskytované péče.  

Nemalá část zaměstnavatelů si myslí, že je spokojenost samozřejmá záležitost, ale 

není tomu tak, je potřeba na ni neustále pracovat jak píše Lipczinský a Boerner. 

(Lipczinský a Boerner, 2008, s. 56-57) 

2.2.4 Pracovní nespokojenost zdravotníků 

Pracovní nespokojenost může mít různé příčiny, například je to manažerské 

chování, dále sem patří upřednostňování pracovníků na základě osobních sympatií, 

projevy nedůvěry a nezájmu, hodnocení, které je neobjektivní a na základě něho i 

nespravedlivé odměňování a hodnocení, jak ústní, tak i po finanční stránce.  

Dále zaměstnancům vadí, že se neřeší konflikty, které se na pracovišti vyskytují 

mezi pracovníky a stížnosti, které na pracovišti vzniknou. Jako další aspekt je 

především u zdravotníků uváděn nedostatek času na daný úkol anebo nedostatek 

personálu. Často zaměstnancům také chybí pochvala za dobře odvedenou práci. 

Největším a nejčastěji uváděným faktorem pracovní nespokojenosti je stránka finanční.  

Cílem vedení (managementu) by mělo být tyto rizikové faktory hodnotit, posuzovat a 

předcházet jim a vzniklé problémy řešit.  

Dlouhodobá pracovní nespokojenost tzv. chronická pracovní nespokojenost, vede 

ke ztrátě úsilí, zájmu a ke zvyšování absence. A tyto nežádoucí faktory mají vliv na 

správné fungování celé nemocnice (organizace) a tím pádem i na úroveň poskytované 

péče a přístupu všech pracovníků, kteří se na ní podílejí. (Podroužková, 2013) 

2.2.5 Faktory ovlivňující pracovní spokojenost 

Provazník (1997) popisuje faktory vnější, které jsou nezávislé na pracovníkovi a 

jsou v roli zaměstnavatele, který je může na rozdíl od zaměstnance ovlivnit. Jedná se 

především o níže uvedené elementy, které mají vliv na pracovní spokojenost a motivaci:  

 

 obsah a charakter vlastní práce,  

 finanční ohodnocení,  

 vedoucí pracovník (staniční, 

vrchní sestra),  

 pracovní postup,  

 kolegové,  

 organizace vlastní práce,  

 fyzická náročnost práce.  
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Dále Kollárik (1986) píše o další významné skupině, která ovlivňuje pracovní 

spokojenost a to jsou faktory osobnostní (vnitřní). S těmito dispozicemi přichází 

pracovník do zaměstnání. Patří sem především:  

 

 věk,  

 pohlaví,  

 dosažené vzdělání,  

 rodinný stav,  

 pracovní zkušenosti.  

Kollárik (1986) 

2.2.6 Teorie pracovní spokojenosti 

Herzberg (Herzberg in Kollárik 1986) ve své práci uvádí, že na pracovní 

spokojenost a pracovní motivaci působí 2 typy faktorů, které popisuje, také jako faktory 

vnější a faktory vnitřní, tyto faktory se ale od Kollárika liší:  

 

Faktory vnější  

Vnější faktory můžeme také nazvat jako faktory hygienické nebo dissatisfaktory, 

které působí v dimenzi mezi dvěma body pracovní spokojeností a pracovní 

nespokojeností: 

Mezi hygienické faktory řadíme především: 

 vedení a jeho politiku 

 dozorování 

 platové podmínky 

 mezilidské vztahy na pracovišti 

 pracovní podmínky obecně 

 bezpečí 

Faktory vnitřní  

Vnitřní faktory můžeme také nazvat jako motivátory nebo satisfaktory, které 

působí v dimenzi: Jsou-li motivátory v příznivé podobě, způsobují, že pracovníci jsou 

spokojeni a pozitivně ovlivní pracovní motivaci, mezi motivátory řadíme:  

 pracovní úspěch 

 uznání od vedení a kolegů 

 možnost kariérního postupu 

 samotnou práci jedince 

 zodpovědnost 

 (Kollárik, 1986) 



Bakalářská práce                Pracovní spokojenost všeobecných sester na vybraných pracovištích FN Motol 

19 

Další je teorie, která vychází z Maslowovy pyramidy potřeb (viz. Obrázek). Autor 

napsal: „Práce, která může uspokojit většinu uvedených potřeb, které uvádí, je takovou 

prací, která zajišťuje spokojenost každého zaměstnance. Maslowova hierarchie potřeb 

je známá také tím, že potřeby saturuje postupně směrem nahoru. Ovšem ve vztahu k 

pracovní spokojenosti se však směrem nahoru procento uspokojení snižuje". (Kollárik, 

1986 in Podroužková, 2013, s. 22)  

Obr. 1: Maslowova pyramida potřeb 

(Mikuláštík, 1986) 

2.3 Motivace 

Motivace je jako láska a štěstí. Je to vedlejší produkt. Pokud se do něčeho pustíte, 

motivace k tomu, abyste vytrvali, přijde sama a objeví se, když ji budete nejméně čekat.  

                                                                       (John Bruner) 

2.3.1 Motivace a její definice 

Pojem motivace má původ v latinském „moveo“, což znamená hýbat, pohybovat 

se. Jak píše Gosiorovský (2005), 

 

Obr. 1.1 Motivace jako řetězec návazných reakcí   (Juráková, 2009, s. 11) 

 

Definice pojmu motivace, motiv, motivování, motivační jednání, jako pojmu. 

Setkáváme se s ním v literatuře s mnoha definicemi. Motivace znamená chtít něčeho 

dosáhnout, něco udělat a dostat za to patřičnou odměnu. V literatuře ho každý autor 

popisuje jinak např.: Brooks hovoří o tom, že: „I když motivace je klíčovým faktorem 

individuálního, skupinového i organizačního úspěchu, vedou se debaty o tom jak ji 

POTŘEBA PŘÁNÍ USPOKOJENÍ 
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vlastně definovat. V nejširším smyslu motivace zahrnuje individuální úsilí, vytrvalost a 

určité zaměření toho úsilí." (Brooks, 2003, s. 42) 

Berelson a Steiner píší o motivaci takto: „Všechny vnitřní hnací síly člověka, 

např. přání, touhy, úsilí apod. Je to vnitřní stav duše člověka, který jej aktivuje nebo 

uvádí do pohybu.“ (Donnelly, Gibson, Ivancevich, 1997, s. 366). Podobně popsali 

pojem motivace také Weihrich a Koontz: „Motivace je obecný pojem, zahrnující celou 

třídu různých snažení, tužeb, potřeb, přání apod. Motivaci je možné chápat jako určitý 

řetězec návazných reakcí: Pocit potřeby dává vzniknout odpovídajícím přáním nebo 

cílům, které vytvářejí určité napětí a vedou ke vzniku aktivit směřujících k dosažení 

cílů.“(Weihrich, Koontz, 1993, s.  440–441) 

Krninská ve své knize navazuje na Nakonečného, který píše o motivaci: 

,‚Psychologické důvody, respektive jsou to psychologické příčiny jednání či chování 

obecně". (Krninská, 2012) 

Dále se například můžeme setkat s Armstrongovou definicí, Armstrong si klade 

otázku: „Co je motivace?“ Na odpověď odkazuje u (Arnolda a kol, 2007), jejich 

definice zní takto: 

Směr – co se nějaká osoba snaží udělat. 

Úsilí – s jakou pílí se o to pracovník pokouší. 

Vytrvalost – jak dlouhou dobu se o to pokouší. 

(Armstrong, 2007, s. 219) 

Další teorie podle Halffa, který píše o motivaci jako o faktoru, který může 

ovlivňovat celou organizaci: „Dostat kompetentní lidi do správného povolání rozhoduje 

o úspěchu celé dané organizace. Pokud dokážeme zaměstnance správně stratifikovat a 

následně vysvětlit, co se od nich požaduje a pokud dokážeme podnítit a rozproudit jejich 

zájem o práci a správným způsobem se nám podaří je  namotivovat, máme vyhráno.“ 

(Halff, 1993, s. 115)  

 

Většina autorů, jako například Kvasničková, Berka, Krninská a Armstrong a 

samozřejmě že i další., dělí motivaci podobně jako Pavlas: 

 

 vnitřní (instrictiv motivation) – jde o prožívání bez nároku či očekávaní nějaké 

odměny. 

 vnější (extrinsic motivation) – která znázorňuje vykonání nějaké činnosti za 

odměnu.“ (Pavlas, 2011, s. 15) 
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2.3.2 Motivace obecně 

Co nás vlastně v životě a v práci motivuje? Podle Rustomjiho a Sapreho (1993) je 

to uznání, když se nám něco dobře povede, máme pocit zvládnutí něčeho za pomoci 

vlastních sil a našimi schopnostmi a také mají i jistou odpovědnost, která posiluje naši 

sebeúctu a sebevědomí. 

Každá práce musí poskytovat i určitou příležitost k pracovnímu úspěchu a k 

profesnímu růstu to je základem Herzbergovy teorie motivační hygieny, protože bez 

možnosti úspěchu odpadá nutnost „snažit se" a výkonnost klesá. 

V poslední době je pojem motivace často užívaným pojmem. Všichni lidé potřebují 

najít smysl jejich snažení a úsilí, potřebují vidět smysl toho, co dělají a také musí být 

náležitě ohodnoceni. 

Pro každého člověka je důležité vědět, že jeho práce bude nějakým způsobem 

kladně hodnocena ať už po finanční, nebo jiné stránce. 

 Bez motivace se vlastně v dnešní době už žádný zaměstnavatel neobejde. Při 

hledání nového zaměstnání většinu lidí osloví především: plat, vzdálenost od místa 

bydliště, nástupní a jiné pracovní benefity a prestiž dané organizace.  

Zájmem zaměstnavatele je mít vždy dostatečný počet zaměstnanců, kteří budou 

schopni zvládnout práci dané firmy. Proto se vždy snaží nabídnout něco, co nenabízí ten 

druhý, aby si zájemce o práci vybral právě jeho. A to je prvním krokem motivace. 

Správně namotivovat již před vstupem do zaměstnání. 

Dalším krokem je správná motivace stávajících zaměstnanců, která vede k 

dobrému fungování celé organizace. Bez správné motivace pracovní výkonnost klesá a 

tím klesají i pracovní výsledky. Motivace se nedá vyřešit jednorázovým řešením, ale 

měla by být součástí každého pracovního dne. (Rustomji, Sapre, 1993)   

2.3.3 Motivace ve zdravotnictví 

Cílem zdravotnictví je poskytování služeb pacientům (klientům), tyto služby by 

měli být co nejefektivnější, nejlepší a nejdostupnější pro všechny spoluobčany. 

Poskytovaná péče by se měla stále inovovat a zaměstnavatel (poskytovatel) by se měl 

dále také zajímat o profesní růst a všestranný rozvoj svých pracovníků a podporovat 

jejich tvůrčí činnost.  

Nelékařští zdravotničtí pracovníci jsou nejpočetnější skupinou pracující v 

nemocničních zařízeních, z toho největší procento tvoří všeobecné sestry a zdravotničtí 

asistenti a další pomocný personál.  
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Klíčový význam má v dnešních nemocnicích tzv. management první linie. 

Management na úrovni první linie je tradičně v rukou staničních sester (sestrou se 

rozumí i další nelékařští zdravotničtí pracovníci, nejen všeobecné sestry). Právě ony 

mají zodpovědnost za dosahování pracovní produktivity u všech svých podřízených 

zaměstnanců. Je nezbytné, aby je uměly řádně instruovat, vést a dobře motivovat ke 

kvalitnímu pracovnímu výkonu v péči o klienty a zároveň se jim snažili vytvořit co 

nejlepší pracovní prostředí a dobré vztahy na pracovišti. 

2.3.4 Motivace k výkonu profese zdravotníka 

Motivace k výkonu profese zdravotního pracovníka přináší svým vykonavatelům 

zisk, který se, ale měří nejen výší platu. K výkonu tohoto povolání jedince obvykle 

nevedou pouze finanční nároky, ale důvodů bývá víc a jsou různé.  

Základním aspektem pro výkon tohoto povolaní, by měla být touha pomoci 

ostatním v jejich nelehké životní situaci, jakou nemoc nebo úraz dozajista je. Je tedy 

jasné, že pokud chce někdo toto náročné povolání vykonávat, musí k němu mít vřelí 

vztah a musí mu přinášet radost, uspokojení, vyrovnanost, možnost seberealizace apod. 

(Grohar, Murray, Helen, Dicroce, 2002) a (Marečková, Vránová, 2000, s. 119-121) 

2.3.5 Problematika fluktuace ve zdravotnictví 

Zdravotnická zařízení se potýkají neustále s problémem, jímž je udržení 

stávajících a získávání nových motivovaných pracovníků. Cílem nemocnice tedy není 

jen spokojenost pacientů (klientů), ale také spokojenost vlastních zaměstnanců a to ve 

všech profesích a na všech pracovních postech.  

Jedním z mnoha způsobů na řešení nedostatku personálu jsou tzv. náborové 

strategie, snaží se oslovit zájemce různými benefity a zaměstnaneckými výhodami. V 

Praze je velký počet pracovních příležitostí, a proto je pro zaměstnavatele nutná správná 

motivace. Zdravotnická zařízení se snaží navzájem trumfovat a přetahovat si 

kvalifikované pracovníky právě na základě benefitů snaží se zájemcům o práci 

nabídnout něco, co žádný jiný zaměstnavatel nenabízí.  

Ovšem pro nemocnice je mnohem výhodnější udržovat si stávající a zapracované 

zaměstnance a to hlavně pro náročnost a zdlouhavost zapracování a adaptace nově 

příchozích zaměstnanců.  

Náklady spojené s fluktuací jsou nemalé, i když často podceňované. Absolventi i 

jiní zájemci o zaměstnání často hledají víc, než jen adekvátní finanční ohodnocení. Láká 
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je mimo jiné i možnost kariérního postupu, prohlubování znalostí nebo kvalitní a lidské 

prostředí.  

V poslední době v ČR chybí velké množství nelékařských zdravotnických 

pracovníků především sester. Tento problém už nějaký čas přetrvává a podle odhadů 

ještě dlouho přetrvávat bude. Faktory, které vedou ke zvýšené fluktuaci, jsou různé 

například: špatná, nebo dokonce žádná motivace, únava z přepracování, pocit vyhoření 

a další.  

2.4 Pracovní adaptace a začlenění se do adaptačního procesu 

2.4.1 Adaptační proces definice 

V metodickém pokynu Ministerstva zdravotnictví ČR je adaptační proces 

definován jako: Proces začlenění nově nastupujícího nelékařského zdravotnického 

pracovníka, který má usnadnit období zapracování v novém pracovním prostředí, 

orientaci a seznámení se snovou prací, vytvořit vztahy ke spolupracovníkům včetně 

vztahu k nadřízeným a podřízeným a pochopit styl a organizaci práce. V neposlední 

řadě zahájit formování pocitu zodpovědnosti, samostatnosti a sounáležitosti k 

zaměstnavateli. V průběhu by si měl nelékařský zdravotnický pracovník ověřit soubor 

základních znalostí a získat zkušenosti pro výkon práce, včetně seznámení se 

prostředím, spolupracovníky a pracovním týmem.“ (Metodický pokyn k realizaci a 

ukončení adaptačního procesu pro nelékařské zdravotnické pracovníky, 2009) 

„Adaptací rozumíme v psychologii proces, ve kterém je člověk konfrontován se 

subjektivně (tj. z jeho hlediska) novými nároky a požadavky, které na něj kladou 

podmínky a okolnosti vnějšího světa.“(Provazník, 1997, s. 190) 

Dále adaptaci definuje Rymeš jako: „Proces kontinuální interakce člověka 

s objektivní realitou, v jehož průběhu dochází k aktivní konfrontaci člověka, vybaveného 

jistým potenciálem, s naléhavostí působení vlivů a podmínek vnějšího světa“. (Rymeš, 

1985, str. 28). 

Koubek (2005) píše o adaptačním procesu jako o: „Řízeném procesu seznamování 

pracovníka s organizací, jejími úkoly, stylem a systémem práce, technologií, 

specifickými předpisy organizace i jinými předpisy a celkovými podmínkami, za kterých 

bude zaměstnanec vykonávat svou práci.“ (Koubek, 2005, s. 181) 

Jirkovský o pracovní adaptaci píše: „Je totiž běžné, že nový zaměstnanec (a zvláště 

pak absolvent školy) pociťuje v novém prostředí určitou nejistotu a vítá, pokud mu 
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zaměstnavatel v tomto období poskytne pomocnou ruku prostřednictvím vhodně 

nastaveného systému pracovní adaptace. (Jirkovský, 2008, s. 21) 

Škrábek píše o pracovní adaptaci jako o: „Průběžnou konfrontaci mezi souborem 

specifických požadavků, které vyplývají z daného profesionálního zařazení (požadavky 

na odbornou přípravu a praktické zkušenosti pracovníka, na osobní vlastnosti, 

motivovanost atd.) s nároky, které vyplývají z fyzických, sociálních a provozních 

podmínek práce“ (Škrábek, 1990, str. 188).  

 Období bezprostředně po nástupu do prvního zaměstnání je pro jedince těžkým 

obdobím, v němž se absolvent orientuje v novém pracovním prostředí, osvojuje si 

specifika vlastní práce a pracovní podmínky pracoviště, začleňuje se do pracovního 

týmu. A stává se součástí nového pracovního kolektivu. (Jirkovský, 2008) 

 

Charakteristika absolventů vysokých a vyšších odborných škol 

1. poměrně bohaté teoretické poznatky v oboru; 

2. relativně slabá osobní praktická zkušenost; 

3. značné rozdíly ve znalostech a dovednostech mezi absolventy škol nejen 

podle stupně absolvovaného vzdělání, ale i podle konkrétní vzdělávací 

instituce a to dokonce i v základní ošetřovatelské péči; 

4. příliš jednoznačné a zjednodušující vnímání problémů bez zhodnocení, resp. 

přijetí spektra souvislostí a vztahů; 

5. nesprávné vnímání sociálních situací;  

6. neadekvátní reagování nebo řešení problémů;  

7. nereálné představy, ambice a očekávání ve vztahu k zaměstnavateli a k jeho 

možnostem.  

(Jirkovský, 2008) 

 

2.4.2 Vnitřní a vnější faktory ovlivňující pracovní adaptaci 

Zatímco vnitřní faktory (tzv. faktory dispozice zaměstnance), které může 

zaměstnavatel ovlivňovat velmi obtížně například správným zařazením absolventa na 

pracovní pozici, která odpovídá jeho vzdělání a schopnostem. Naopak vnější faktory, 

které přímo souvisí s  klimatem na pracovišti ovlivňovat, může a ovlivňovat by je měl. 

(Lukášová, 2002) 
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Na výsledky adaptačního procesu, neboli na úroveň adaptovanosti, má vliv celá 

řada aspektů, které lze rozdělit do dvou skupin. První skupina je soubor dispozic – 

subjektivních předpokladů na straně absolventa (vnitřní faktory). Do druhé skupiny 

patří faktory prostředí a okolnosti, za kterých je práce vykonávána (vnější faktory).  

2.4.3 Vnější faktory 

Jirkovský ve své rigorózní práci odkazuje na Rymeše (1985), který popsal vnitřní 

faktory jako faktory subjektivní povahy jedince a k nim přiřadil:  

 

1) Odbornou připravenost, která vytváří soubor znalostí, dovedností, schopností a 

zkušeností zaměstnance a jejíž profil je určen profesní přípravou, provozními a 

životními zkušenostmi.  

2) Výkonovou připravenost zaměstnance, jež zahrnuje jeho fyzickou a psychickou 

zdatnost, odolnost proti únavě, osobní životní tempo apod. Podle M. Rymeše výkonová 

připravenost zaměstnance: „Do značné míry vyplývá z režimu výcviku, jímž pracovník 

prošel (získává návyky pečlivosti, vytrvalosti, či nikoliv).“ (Rymeš, 1985, s. 50). Z 

čehož jasně vyplývá, že je velmi důležité, jaké studium zaměstnanec absolvoval. 

3) Osobní vyhraněnost jako soubor osobnostních vlastností člověka, tento soubor má vliv 

na plnění pracovních úkolů, například pracovní tempo, samostatnost, přesnost, 

důslednost, pečlivost apod.  

4) Hodnotovou orientaci  

5) Motivaci zaměstnance  

6) Postojové zaměření zaměstnance k objektivním faktorům, tj. k vnějším faktorům 

pracovního prostředí v širším slova smyslu (např. k péči o zaměstnance, k organizaci 

práce, stylu jejího řízení apod.). (Jirkovský, 2008) 

2.4.4 Vnitřní faktory 

Vnější faktory popisuje M. Rymeš jako objektivní faktory povahy, které 

„vytvářejí pro pracovníka podstatný soubor vlivů, které pramení z vykonávané práce 

samotné a z podmínek vytvářených pro vlastní činnost. Odrážejí se v jeho prožívání, 

osobní spokojenosti a v pracovní ochotě.“(Rymeš, 1985, s. 47) 

 Do objektivních faktorů pak autor zařadil tyto: 

 Vnější pracovní podmínky 

 Technické vybavení 
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 Sociální vybavení pracoviště 

 Způsob řízení 

 Organizace práce 

 Sociální klima 

 Mimopracovní vlivy související se životem v dané lokalitě 

 

Vnitřní faktory, vlastní dispozice absolventů, je velmi obtížné jakýmkoli 

způsobem korigovat či je dokonce měnit. Naopak v případě vnějších faktorů, které se 

velmi významnou měrou podílejí na spokojenosti zaměstnanců, je to o mnoho snazší. 

Mimo mzdové ohodnocení, mohou mít pozitivní změny  pracovního prostředí velký vliv 

na spokojenost, ale také na relativně rychlý efekt při stabilizaci spokojenosti jedince tak 

i celých týmů pracovníků. (Jirkovský, 2008) 

2.4.5 Nástupní praxe  

Význam nástupní praxe pro všechny zdravotnické pracovníky. Cílem nástupní 

praxe podle vyhlášky je, aby si absolvent v časově vymezeném období (obvykle 6-12 

měsíců) prohloubil a upevnil znalosti získané studiem. Klíčovou roli v nástupní praxi 

hraje jednoznačně školitel. Nástupní praxe absolventů představuje velkou výzvu pro 

ošetřovatelský management. Nově příchozí mají mít dostatek času, prostoru a podpory, 

aby se mohli na novou situaci adaptovat. (Jirkovský, 2008) 

Každý člověk má svou pyramidu situací a podle toho je i vyhodnocuje. Je jasné, že 

tyto faktory„mohou směřovat k optimálnímu zvládnutí úkolu nebo také k jeho nesplnění 

nebo obcházení.“  (Krninská, 2012, s. 57) 
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2.5 Školitel 

„Nikdo nebyl nikdy schopen vyučovat, který nebyl schopen se učit." 

Florence Nightingalová 

2.5.1 Role školitele v adaptačním procesu 

V adaptačním procesu má velmi důležitou roli školitel, na dobré adaptování 

absolventa do pracovního procesu. Dle organizační směrnice Fakultní nemocnice v 

Motole je za školitele považován: „Zaměstnanec vysokých odborných i pracovních 

kvalit, určený vedoucím zaměstnancem, který vede nového zaměstnance celým procesem 

zaškolení.“ (Organizační směrnice, 2008, s. 4) 

V metodickém pokynu MZ ČR z roku 2009 je napsáno:„Školícím pracovníkem lze 

určit takového pracovníka, který: získal odbornou způsobilost podle zákona č. 96/2004 

Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, a získal Osvědčení k výkonu 

zdravotnického povolání bez odborného dohledu, eventuálně specializovanou 

způsobilost v daném oboru nebo zvláštní odbornou způsobilost." K dalším činnostem a 

roli školícího pracovníka je uvedeno toto: „Doporučené činnosti školících pracovníků: v 

rámci adaptačního procesu bude každému účastníkovi tohoto procesu přidělen školící 

pracovník. Školící pracovník bude v přímém kontaktu s účastníkem adaptačního 

procesu, bude pravidelně informovat vedoucího pracovníka příslušného úseku o 

průběhu adaptačního procesu a bude provádět pravidelně hodnocení a zápis do 

dokumentace. Školící pracovník odborně vede účastníky adaptačního procesu. 

(Špirudová, 2015, s. 79) 

Příprava školitelů není v ČR legislativě prakticky vůbec upravena, protože 

standard vzdělávání mentorů neodpovídá potřebám školícího pracovníka, který vede 

adaptační proces u začínajících sester. Ve vzdělávání jsou zařazeny a vyučovány pouze 

pedagogické aktivity pro školní vyučovací proces, nikoli však aktivity, které jsou přímo 

určeny začínajícím pracovníkům. Role školitele začínajících nebo navracejících se 

zdravotnických pracovníků je postavena na profesní odbornosti a zkušenosti, na velmi 

dobré znalosti pracovního prostředí nemocnice, na loajalitě k organizaci a na zájmu 

angažovat se jak ve prospěch organizace, tak také ve prospěch nových kolegů, kteří v 

profesi začínají anebo se do ní po nějaké době vracejí. 

Požadavky na školícího pracovníka jsou různé, zejména potřebuje aktuální 

poznatky z dané oblasti (oboru), musí mít adekvátní odbornost, k pacientům musí 

přistupovat v komplexním holistickém pojetí. Dále musí znát současnou legislativu 
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vztahující se k oboru, vnitropodnikové směrnice, nařízení a standardy a jiná doporučení, 

které se k povolání nelékařského zdravotnického pracovníka vztahují.  

Školící pracovník by měl být orientovaný prostřednictvím různých kurzů v 

systému celoživotního vzdělání a také by měl ovládat základy moderní personalistiky a 

managementu a dále třeba také v oborové etice. Také by měl mít znalosti v podnikové 

kultuře, které jsou pro správné fungování v dané organizaci nezbytné. (Špirudová, 2015) 

2.5.2 Požadavky na školícího pracovníka 

K základním povinným kritériím, která uvádí aktuální metodický pokyn MZ ČR z 

roku 2009. A k dalším požadavkům, které si mohou jednotlivé nemocnice nastavit, patří 

například: 

 Délka výkonu praxe v organizaci 

 Hierarchie podpůrných profesních rolí 

 Povinnost absolvovat semináře pro školící pracovníky  

 Povinnost aktivně se účastnit práce v oborové skupině školitelů 

 Školitel by měl také publikovat anebo realizovat výzkum 

 Školitel by měl být také pozitivně hodnocen od managementu pracoviště a 

vedoucího pracovníka jednotlivého úseku 

 

Nemocnice by také měla aktivitu školitele a jeho dobré výsledky ve vedení 

absolventů průběžně hodnotit, oceňovat a zahrnout ji do základních kritérií pro 

odměňování, protože i pro školitele je správná motivace velmi důležitá. (Špirudová, 

2015) 

2.5.3 Cíle školitele 

Cílem školitele je seznámení a zapracování nového pracovníka v pracovním 

prostředí, do kterého absolvent vstoupil. V adaptačním procesu se právě absolvent stává 

mentee a školitel jeho mentorem. Kdy povinností školitele je správně vést a podporovat 

absolventa v jeho nelehké životní situaci. Absolvent by měl zase svého školitele 

poslouchat a řídit se jeho radami, učit se systematicky novým věcem a snažit se co 

nejdříve pracovat samostatně. Cílem školitele tedy je, během adaptačního procesu z 

absolventa vytvořit plnohodnotného pracovníka, který bude přínosem pro pracovní 

kolektiv a samotné oddělení. 
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2.5.4 Školitel ve zdravotnictví 

V současnosti se funkce školitele ve zdravotnictví začíná více využívat. V 

zapracování nových zaměstnanců v různých zdravotnických profesích má velmi 

příznivý vliv na jejich další uplatnění v profesi a rozvoji jeho znalosti a dovedností v 

oboru. 

Vhodný zaměstnanec pro tuto funkci je takový, který má praxi v oboru delší než 

dva roky (tato hranice je pouze nejnižší možná). Má řadu pracovních zkušeností, jeho 

vzdělání je stejné nebo vyšší, nikoli nižší, jak tomu občas bývá. Tento fakt bývá pro 

některé absolventy velmi frustrující.  Dále by tento pracovník měl mít věk úměrný práci 

s absolventy, aby se mohl vcítit do jejich role. Tuto pozici, by měl vykonávat řadový 

pracovník, nikoli staniční nebo vrchní sestra, jejich role v adaptačním procesu by měla 

být pouze hodnotící ať už v průběhu nebo v závěru tohoto procesu.  

Měla by to být, silná, vyrovnaná osobnost a hlavně ochotna pomáhat novému 

pracovníkovi v začlenění, její přístup by měl být lidský, ale i profesionální a odborný. 

(Špirudová, 2015, s. 80) 

2.5.5 Význam školitele 

Pro absolventa je školitel důležitým a nepostradatelným pracovníkem při jeho 

nástupu do praxe, obohacuje jeho názory, posiluje jeho pracovní pozici a chválí ho za 

dobře odvedenou práci. V adaptačním procesu každého jednotlivce by měl být školitel 

přítomný téměř nepřetržitě, a proto je vhodné dávat absolventa se školitelem, pokud to 

jde do společných služeb, alespoň v první fázi procesu. Při správném fungování vztahu 

mezi školitelem a nově příchozím zaměstnancem bude jeho zapracování rychlejší 

efektnější. (Dusíková, 2009) 

Školitel hraje velmi důležitou roli v adaptačním procesu a ovlivňuje tím tedy 

vstup absolventa do náročné profese zdravotnického pracovníka. Jeho přínos například 

v některých těchto oblastech: 

 

 Nabízí nápady spojené s rozvojem osobnosti 

 Poskytuje absolventovi životní a pracovní zkušenosti 

 Povzbuzuje k co nejlepšímu výkonu 

 Umožňuje mu profesní růst  

 Působí jako spojnice mezi novým pracovním prostředím a absolventem 
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 Upevňuje nového zaměstnance v novém pracovním teamu 

 Stává se vzorem  

 Vysvětluje fungování organizace 

 Vždy poskytuje odborné rady 

 Vede k odpovědnému přístupu k profesi a pomáhá mu v jeho kariéře 

(Jirkovský, 2009) 

2.6 Vstup do profesního života jako náročná životní situace 

2.6.1 Samotný vstup 

Vstup do profesního života po absolvování vysoké a vyšší odborné školy je 

velmi náročnou životní situací, která představuje zvýšenou zátěž, při které nemusí běžné 

způsoby zvládání těchto problémů stačit. Každý pracovník se s touto situaci vypořádává 

jinak, některý lépe některý hůře, pro všechny je to stále velký životní krok v jeho 

profesním životě. Podle Noguerové (2006) a Křížové (1992) na základě těchto životních 

událostí se mohou ve zvýšené míře objevovat stavy velkého emocionálního napětí, 

excesivní neurohormonální a patofyziologické reakce, tyto reakce mohou být základem 

pro organického či psychického onemocnění a na jejich základě mohou propuknout 

různé nemoci. Proto je důležité tento fakt nepodceňovat a zaměřit se na něj. 

Z dotazníku o životních událostech, který sestavili Raheho a Holmes (Křížová, 

1992) vyplývá, že se vstupem do profesního života je adaptační zátěž spojená 

s následujícími událostmi:  

 

 změna profesionální orientace – adaptační zátěž 39 bodů,   

 změna pracovní náplně - adaptační zátěž 36 bodů,   

 změna pracovní odpovědnosti - adaptační zátěž 29 bodů,   

 změněné životní podmínky – adaptační zátěž 25 bodů,  

 změněná pracovní doba či pracovní podmínky – adaptační zátěž 20 bodů.  

(Křížová, 1992) 

 

Nejméně třetina absolventů vysokých a vyšších odborných škol odchází za prací 

ze svého přirozeného sociálního prostředí. Práce ve zdravotnictví je směnová, což může 

velmi narušovat dosavadní biorytmus. Vstupem do profesního života zdravotníka tedy 

jedinec musí dokázat schopnost vysoké adaptability na změny a nové pracovní 
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podmínky jak práce, ale mimo to se musí i připravit na velké změny jeho vlastního 

života. (Jirkovský, 2008) 

2.6.2 Očekávání absolventů 

Jaké očekávání absolventi vlastně mají při vstupu do jejich náročné profese? Co je 

pro ně při vstupu do zaměstnání nejtěžší? Má vliv na adaptaci absolventů vysokých a 

vyšších odborných škol dosaženého vzdělání a věku? Na tyto otázky jsem hledal 

odpovědi jak v odborné literatuře, v dřívějším šetření, ale také ve své empirické části 

práce a z odborné literatury. Bedrnová a Nový (2004) a podobně i Kleibl (2002) shrnuli 

očekávání zaměstnance od pracovní adaptace do následujících oblastí:  

 

 „Co nejlépe a co nejrychleji zvládnout pracovní požadavky; 

 získat perspektivu svého dalšího odborného růstu a pracovní kariéry;  

 přiměřeně se začlenit do struktury mezilidských vztahů v pracovní skupině a do 

sociálního systému podniku.“ (Bedrnová, Nový, 2002, s. 342). 

2.6.3 Očekávání zaměstnavatele 

Podle Nového a Bedrnové zaměstnavatel posuzuje a sleduje pracovní adaptaci ze 

dvou hledisek, které jsou pro něj nejpodstatnější:  

 

Z hlediska podniku (nemocnice): 

 rychlé zvládnutí pracovní činnosti zaměstnancem  

 identifikaci zaměstnance s prací a samostatné zvládání úkolů 

 

Z hlediska zaměstnance: 

 rozvoj osobnosti, jak po profesní tak po osobní stránce 

 uspokojování potřeb a požadavků,  

 pracovní spokojenost, ale i pracovní nespokojenost 

(Bedrnová, Nový, 2002, s. 341 – 342). 
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2.6.4 Profesní mala adaptace 

U absolventů se často můžeme setkávat s adaptačními problémy, které často 

souvisejí s jejich novým  pracovním režimem. Další velmi častý problém souvisí 

s odchodem z domova (cca 45% absolventů škol), jedinec ztrácí přirozené sociální 

prostředí a sociální oporu, kterou mu až do této chvíle poskytovali jeho rodiče. 

(Pečenková, 2002; Křivohlavý a Pečenková, 2004), další problémy mohou souviset se 

zvládáním, resp. s nezvládáním, nových obtížných situací, souvisejícími především se 

změnami biorytmu při práci na směny, velkou zodpovědností, či silnými emotivními 

prožitky. 

Pokud je tedy pracovní adaptace absolventů škol špatně vedena a má nevhodné 

řízení může mít zásadní vliv na odchod absolventů od zaměstnavatele a z profese vůbec 

což není přínosem ani pro jednotlivá zdravotnická zařízení, tak ani pro společnost a 

dostupnost kvalitní zdravotní péče. (Jirkovský, 2008) 

2.7 Dříve realizovaná šetření na podobné téma 

2.7.1 Dříve realizovaná šetření 

Danou problematikou se v posledních letech zabývalo několik autorů například 

Mayerová (2007), Jirkovský (2008), Kořínková (2010), Šimáková (2010). Dalším 

autorem práce na podobné téma byla Šimáčková (2011). Z této práce jsem získal mnoho 

zajímavého materiálu, který jsem ve své bakalářské práci použil. 

2.7.2 Pracovní adaptace absolventů na odděleních JIP ve Fakultní nemocnici 

v Motole 

Kořínková (2010) ve své práci píše adaptačním procesem, o jeho cílech a 

faktorech, které jeho průběh ovlivňují. V empirické části popisuje výsledky vlastního 

dotazníkového šetření realizovaného u vybrané skupiny všeobecných sester. Dotazník 

se ale týká jen sester, které pracují na JIPECH ve FN Motol. Soubor respondentů tvořilo 

46 všeobecných sester. 

Z výsledků šetření vyplývá: 

 všeobecné sestry se cítí být teoreticky připraveny, ale praktické dovednosti 

získávají až v samotném zaměstnání 
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 novým zaměstnancům po ukončení studia dělá při nástupu do nového 

zaměstnání největší potíže obsluha techniky (injektomatů, infuzních perfurzorů 

apod., 

 85% dotazovaným byla sdělena doba zaškolení  

 74% absolventek mělo přiděleno svého vlastního školitele, 

 u většiny sester byl zakončen adaptační proces buď to teoretickým 

přezkoušením, nebo vypracováním písemné práce (Kořínková, 2010) 

2.7.3 Profesní start všeobecné sestry 

Ve své práci Mayerová píše o roli a funkci zdravotní sestry, dále o socializaci a 

vzdělávání zdravotnických pracovníků a také o vlastní adaptaci sester v pracovním 

procesu apod.  

V empirické části práce popisuje tyto zjištěné skutečnosti: 

  Kvalifikační přípravu z pohledu samotných všeobecných sester 

  Dosažené vzdělání 

  Přínos adaptačního procesu 

  Kvalita vztahů a jejich vlivy v pracovním kolektivu mezi všeobecnými sestrami 

  Vliv profesionálního vztahu mezi lékařem a sestrou 

  Profesní vztah s přímým nadřízeným (staniční sestrou) 

  Typ oddělení, na kterém jednotliví respondenti pracují 

  Typ ubytování - ubytovna a odloučení od rodiny 

  Byla hodnocena míra pracovní zátěže    (Mayerová, 2007) 

 

Celkový počet byl 114 respondentů pracujících ve Fakultní nemocnici v Motole. 

Výsledky jejího dotazníkového šetření byly velmi překvapivé. Mayerová se domnívala, 

že: „problémy způsobující psychosociální zátěž při profesním startu vycházejí z oblastí, 

jako jsou především interpersonální vztahy, typ bydlení sester nebo i finanční 

ohodnocení.“ Zjistila, však že psychosociální zátěž ovlivňuje sestry jen z části. Dále ve 

svém šetření předpokládala, že: „znalosti sester a jejich pregraduální příprava, bude 

mít své místo v potížích nových sester v začátcích profesní kariéry,“ ale ze šetření bylo 

zjištěno že: „hraje velmi významnou roli.“(Mayerová, 2007) 
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2.7.4 Adaptace pracovníků pomáhajících profesí 

Šimáková (2010) cílem její bakalářské práce bylo zjistit pomocí provedeného 

dotazníkového šetření pracovní adaptaci u vybraných skupin pracovníků pomáhajících 

profesí. Dále porovnat rozdíly vzhledem k proměnným: věku respondentů, délce jejich 

praxe a dosaženým profesním zkušenostem a také zjistit míru empatie ostatních 

pracovníků vůči nově příchozímu a také jejich ochotu podílet se na zaškolení a 

zapracování tohoto pracovníka. Toto dotazníkové šetření bylo provedeno u 85 

respondentů. 

Výsledky empirické části práce: 

 Více jak 50% respondentů mělo přidělenou školitelku a většina respondentů s ní 

bylo spokojeno 

 Většina respondentů se v průběhu svého zaškolování nesetkala s nežádoucím 

chováním od svých spolupracovníků. 

 Mezi největší stresory patřila velká zodpovědnost a neznalost nového prostředí. 

 25,88% respondentek se bohužel setkalo se šikanou, mobbingem, bossingem ze 

strany spolupracovníků 

 Více jak polovina oslovených sester pracuje na svém profesním  

 Většina dotazovaných je empatická k nově příchozím kolegyním a snaží se jim 

pomáhat se zvládnutím problémů 

 89,41% respondentů se plně adaptovalo na svou novou profesi. Cože je velmi 

uspokojivý výsledek (Šimáková, 2010) 

2.7.5 Pracovní adaptace všeobecných sester ve FNKV očima absolventů a 

jejich školitelů 

Jirkovský (2008) ve své práci píše o pracovní adaptaci všeobecných sester očima 

absolventů škola a o hodnocení školitele druhá část práce byla zaměřena na 

autoevaluaci školitelů. V rámci svého šetření Jirkovský oslovil soubor respondentů (60 

absolventů a 82 školitelů) odpovědi těchto respondentů byly posuzovány v oblasti 

obecné spokojenosti a v hodnocení školitele.  

Většinu kritérií obě skupiny respondentů hodnotily kladně, více jak 50% z nich 

uvedlo, že jsou s hodnocenou oblastí „spokojeni“ nebo „spokojeni.“ (Jirkovský, 2008, s. 

109) Celkovém jde tedy říci, že ve FNKV bylo spokojeno více jak 78% absolventů škol 

a 62 % školitelů jejich pracovní adaptace. (Jirkovský, 2008) 
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3 EMPIRICKÁ ČÁST 

Empirická část bakalářské práce má obvyklou strukturu. V úvodní kapitole jsou 

uvedeny hypotézy a obecné cíle práce. Dále je popsána metodika šetření, charakteristika 

a organizace vlastního šetření a zkoumaného materiálu. V tabelárních přehledech a 

v grafech jsou dále prezentovány jak výsledky primární analýzy zjištěných údajů, tak i 

výsledky statistického zpracování dat. Empirickou část práce zakončuje krátká diskuse 

nad zjištěnými výsledky.  

3.1 Cíle pro empirickou část bakalářské práce a pracovní 

hypotézy 

1. Přinést základní přehled teoretických a praktických poznatků související s 

pracovní adaptací a se spokojeností zaměstnanců.  

2. Sestavit a zadat dotazník ke zjištění spokojenosti absolventů škol. 

3. Data získaná z dotazníkového šetření utřídit, provést jejich primární analýzu a 

statistické posouzení. 

4. Porovnat výsledky vlastního šetření s výsledky dříve realizovaných studií. 

5. Zjištěné výsledky vlastního šetření a poskytnout managementu FN Motol. 

 

Po prostudování literatury jsem si stanovil následující pracovní hypotézy: 

1. Lze předpokládat, že odpovědi na jednotlivé otázky se nebudou lišit podle délky 

praxe respondentů. 

2. Lze předpokládat, že odpovědi na jednotlivé otázky se nebudou lišit podle typu 

pracoviště dotazovaných. 

3. Lze předpokládat, že odpovědi na jednotlivé otázky se nebudou lišit podle typu 

profese respondentů. 

3.2 Metodika šetření 

Ve své bakalářské práci se zabývám pouze absolventy vysokých a vyšších 

odborných škol, použil jsem dotazník sestavený na základě dotazníku z FNKV. 

Jirkovský (2009) charakterizuje použitý dotazník takto v dotazníku: „Byly zařazeny 

položky obsahové - zaměřené na zjišťování údajů nezbytných pro splnění záměru šetření 

a položky funkcionální, tedy kontaktní, psychologické a kontrolní. Dále Jirkovský 
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(2009) píše: Z hlediska formy položek byly použity jak otázky nestrukturované 

(otevřené), tak i strukturované (uzavřené). Ze strukturovaných položek byly v dotazníku 

zařazeny položky výběrové uzavřené a výběrové polozavřené. Při konstrukci dotazníků 

byla věnována maximální pozornost srozumitelnosti a jednoznačnosti jednotlivých 

otázek.“ (Jirkovský, 2008, s. 52)  

Prostřednictvím vlastního dotazníku byly zjišťovány následné informace. Tyto 

informace jsou stejné, jaké použila ve svém dotazníku Šimáčková (2011) a vycházela z 

Jirkovského (2008), proto využívám řazení otázek z jejich prácí: 

 Vykonávané povolání 

 Datum nástupu do FN Motol; 

 Stupeň nejvyššího dosaženého odborného vzdělání; 

 Věk; 

 Údaje o pracovním zařazení (klinický obor a typ pracoviště); 

 Položky ověřující identifikaci absolventky školy se zaměstnavatelem; 

 Spokojenost absolventky školy se vstupem na pracoviště; 

 Obecné faktory spokojenosti absolventky ve FN Motol; 

 Problémy související s pracovní adaptací a návrhy změn k jejímu zlepšení; 

 Informace o školiteli pracovní adaptace; 

 Hodnocení školitele absolventkou; 

 Připomínky a náměty k systému pracovní adaptace absolventek škol ve FN 

Motol     (Jirkovský, 2008, s. 53) a (Šimáčková, 2011, s. 34)  

3.3 Organizace vlastního šetření 

Cílovou skupinou byli absolventi vyšších a vysokých škol pracující ve Fakultní 

nemocnici v Motole déle než 3 měsíce ale méně než 24 měsíců. Tento časový úsek jsem 

zvolil záměrně, podobně jako Jirkovský. Zákoníku práce definuje absolventa 

jako:„Zaměstnance vstupující do zaměstnání na práci odpovídající jeho kvalifikaci, 

jestliže celková doba jeho odborné praxe nedosáhla po řádném (úspěšném) ukončení 

studia (přípravy) 2 let, přičemž se do této doby nezapočítává doba mateřské nebo 

rodičovské dovolené.“ (Zákon č. 262/2006 Sb., § 229, odst. (2)) Vzhledem k tomu, že 

tato metoda již byla ověřena Jirkovským (2008) neprováděl jsem pilotní studii. 
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Dotazníky byly zadány v termínu 6. 1. 2016 - 1. 2. 2016, pomocí intranetové 

aplikace Vema-VZD, do které byly zadány potřebné údaje, a dotazník byl rozeslán 

pouze těm zaměstnancům FN Motol, kteří splňovali shora uvedená kritéria. 

Oslovení absolventi dostali dotazník s průvodním popisem, který jim popsal 

důvod prováděného šetření. Sběr dotazníků byl ukončen 1. 2. 2016.  

Z celkového počtu 88 dotazovaných vyplnilo dotazník 61 respondentů. Celková 

návratnost tedy činí skoro 70% přesněji (69,32%), což odpovídá běžným standardům při 

dotazníkových šetření a k interpretaci závěrů vlastního šetření je plně postačující.  

K primární analýze a utřídění dat a také k vypracování tabulek a obrázkových 

přehledů (grafů) byl využit program Excel a Word z řady Microsoft Office 2007. 

Dalším programem použitým k vyhodnocování výsledků byl program Statistica CZ 12, 

který je ve zkušební verzi (1 měsíce) volně dostupný na webových stránkách 

společnosti DELL. 

3.4 Materiál stručná charakteristika souboru respondentů 

V této části práce bude popsán soubor respondentů, u kterých proběhlo 

dotazníkové šetření. Jak již bylo uvedeno, soubor respondentů tvořilo celkem 61 

absolventů škol, s průměrným věkem 24,81roku kteří zahájili pracovní adaptaci v roce 

2014 nebo v roce 2015. Šlo tedy o absolventy škol, jejichž pracovní adaptace ve FN 

Motol probíhala již podle nových pravidel.  

Následující obrázek obsahuje informaci o době nástupu absolventů do pracovního 

poměru. 

Obr. 2: Rok nástupu absolventů do FN Motol 

 

9; 14,75% 

49; 80,33% 

3; 4,92% 

2014 2015 Neuvedeno
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Z obrázku je patrné že největší procento dotazovaných (80,33%) nastoupilo do FN 

Motol v roce 2015. Tři respondenti tuto otázku vůbec nezodpověděli. 

 

Obr. 3: Histogram četnosti respondentů délka praxe  

Histogram: Měsíců praxe

K-S d=,25290, p<,01 ; Lilliefors p<,01
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Z histogramu četnosti je patrné, že respondenti byli rozděleni na základě vrcholu 

Gaussovy křivky na dvě skupiny a to na respondenty s praxí menší než 8 měsíců a na 

respondenty, kteří mají praxi ve FN Motol delší než 9 měsíců. 

 

Obr. 4: Dosažené vzdělání. 

 

. 

4; 6,56% 

14; 22,95% 

31; 50,82% 

12; 19,67% 

úplné střední odborné vzdělání vyšší odborné vzdělání

vysokoškolské vzdělání - bakalářské vysokoškolské vzdělání - magisterské



Bakalářská práce                Pracovní spokojenost všeobecných sester na vybraných pracovištích FN Motol 

39 

 

 

Z obrázku je hezky vidět, že největší podíl mezi absolventy vysokých a vyšších 

odborných škol měli vysokoškolsky vzdělaní respondenti a to v bakalářském studiu 

(50,82%) 

TAB. 2: Prosím uveďte váš věk 

Kategorie:  Četnost Rel.četnost (v %) 

21 let 1 1,64 

22 let 8 13,11 

23 let 11 18,03 

24 let 12 19,67 

25 let 11 18,03 

26 let  12 19,67 

27 let  3 4,92 

28 let  1 1,64 

29 let  1 1,64 

51 let 1 1,64 

CELKEM:  61 100,00 

 

Z tabulky č. 2 je zřejmé, že respondenti byli rozděleni na 10 kategorií. Nejčastěji 

uváděný věk byl 24 a 26 let. Nejnižším uvedeným věkem bylo 21 let. Oproti tomu 

nejvyšším uvedeným věkem bylo 51 let. 

 

Obr. 5: Pracovní zařazení absolventů škol – klinický obor: 

 

 
Z druhů výše zmíněných pracovišť jsou nejvíce zastoupena oddělení jiného než 

interního a chirurgického typu. Na interních pracovištích pracovalo pouze 9 

dotazovaných (14,75%) z celkového počtu 61 respondentů. A  14 (22,95%) respondentů 

9; 14,75% 

14; 22,95% 

5; 8,20% 

33; 54,10% 

interní chirurgický komplement (vč. oborů lab. medicíny) jiný
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zvolilo odpověď, že pracují na chirurgickém typu pracoviště. U této otázky je možné, že 

respondenti správně nepochopili význam. Že se nejedná o internu a chirurgii, ale o 

oddělení chirurgického a interního typu, protože většinu respondentů tvořily všeobecné 

sestry. 

Obr. 6: Pracovní zařazení absolventů škol – typ pracoviště: 

 

Z obrázku je patrné, že nejčetnější zastoupení měli absolventi škol se zařazení na 

jiných typech odděleních (31,15%) na standardních odděleních a jednotkách intenzívní 

péče je poměr vyrovnaný (29,51%).  

 

TAB. 3: Vykonávané povolání ve  FN Motol: 

Kategorie:  Četnost 
Rel.četnost 

(v %) 

Biomedicínský inženýr 2 3,28 

Všeobecná sestra  28 45,9 

Nutriční terapeut  2 3,28 

Porodní asistentka 2 3,28 

Zdravotnický záchranář 6 9,84 

Sociální pracovnice 2 3,28 

Radiologický asistent 6 9,84 

Odb. pracovník v laboratorních metodách 5 8,2 

Zubní technik 1 1,64 

Ergoterapeut 2 3,28 

Jiný odborný pracovník  2 3,28 

Fyzioterapeut 2 3,28 

Radiologický technik  1 1,64 

CELKEM:  61 100,00 

18; 29,51% 

18; 29,51% 

6; 9,84% 

19; 31,15% 

standardní lůžkové oddělení jednotka intenzivní / resuscitační péče

ambulantní jiné
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Z tabulky je zřejmé, že nejčastěji vykonávaným povoláním mezi absolventy je 

všeobecná sestra (45,9%). Další skupiny jsou zastoupeny pouze malým počtem 

pracovníků. 

3.4.1 Výsledky šetření okolnosti při volbě zaměstnavatele 

TAB. 4: Jaké okolnosti jste zvažoval/a při volbě 

zaměstnavatele (FN Motol)? Na základě předchozí pozitivní 

zkušenosti odborné praxe během studia 

Kategorie - okolnost  Četnost 
Rel.četnost 

(v %) 

velmi významná 10 16,39 

spíše významná 20 32,79 

neutrální  12 19,67 

spíše nevýznamná 4 6,56 

nevýznamná 15 24,59 

CELKEM:  61 100,00 

 

Z tabulky je zřejmé, že pro (32,79%) absolventů byla praxe během studia 

významným bodem pro výběr zaměstnavatele. Ale pro (24,59%) byla tato skutečnost 

nevýznamná. 

TAB. 5: Jaké okolnosti jste zvažoval/a při volbě 

zaměstnavatele (FN Motol)? Na základě příznivých referencí o 

FN Motol od jiných osob nebo z tisku 

Kategorie - okolnost  Četnost 
Rel.četnost 

(v %) 

velmi významná 5 8,20 

spíše významná 16 26,23 

neutrální  21 34,43 

spíše nevýznamná 11 18,03 

nevýznamná 8 13,11 

CELKEM:  61 100,00 

 
Z tabulky vyplývá, že pro (34,43%) byla informace získaná z tisku nebo od jiných 

osob neutrální. Jako spíše významnou ji označilo (26,23%). 
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TAB. 6: Jaké okolnosti jste zvažoval/a při volbě 

zaměstnavatele (FN Motol)? Zařazení na pracoviště, které 

odpovídá mým profesním zájmům 

Kategorie - okolnost  Četnost 
Rel.četnost 

(v %) 

velmi významná 31 50,82 

spíše významná 19 31,15 

neutrální  8 13,11 

spíše nevýznamná 2 3,28 

nevýznamná 1 1,64 

CELKEM:  61 100,00 

 

Pro 31 (50,82%) respondentů byl velmi významným ukazatelem fakt, jestli jejich 

zařazení odpovídá jejím profesním zájmům. 

 
TAB. 7 : Jaké okolnosti jste zvažoval/a při volbě 

zaměstnavatele (FN Motol)? Snadná dostupnost pracoviště 

Kategorie - okolnost  Četnost 
Rel.četnost 

(v %) 

velmi významná 17 27,87 

spíše významná 20 32,79 

neutrální  18 29,51 

spíše nevýznamná 3 4,92 

nevýznamná 3 4,92 

CELKEM:  61 100,00 

 

Snadná dostupnost pracoviště byla velmi významná pro 17 respondentů (27,87%) 

a spíše významná pro 20 respondentů (32,79%). Pro 3 respondenty (4,92%) byl tento 

bod nevýznamným. 

 
TAB. 8: Jaké okolnosti jste zvažoval/a při volbě 

zaměstnavatele (FN Motol)? Možnost ubytování v Praze 

Kategorie - okolnost  Četnost 
Rel.četnost 

(v %) 

velmi významná 14 22,95 

spíše významná 13 21,31 

neutrální  7 11,48 

spíše nevýznamná 4 6,56 

nevýznamná 23 37,70 

CELKEM:  61 100,00 

 

Pro 23 dotazovaných (37,70%) byla možnost ubytování v Praze spíše nevýrazným 

ukazatelem. Pro 14 (22,95%) respondentů, byla naopak tato možnost velmi významnou. 
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TAB. 9: Jaké okolnosti jste zvažoval/a při volbě 

zaměstnavatele (FN Motol)? Nemožnost pracovního uplatnění 

v místě bydliště 

Kategorie - okolnost  Četnost 
Rel.četnost 

(v %) 

velmi významná 6 9,84 

spíše významná 5 8,20 

neutrální  19 31,15 

spíše nevýznamná 9 14,75 

nevýznamná 22 36,07 

CELKEM:  61 100,00 

 
Nemožnost uplatnění v místě bydliště označilo (36,07%) jako nevýznamnou. A 

pro 19 dotazovaných (31,15%) byla tato možnost neutrální, tedy v jejich rozhodování 

nehrála takovou roli. 

 

TAB. 10: Jaké okolnosti jste zvažoval/a při volbě 

zaměstnavatele (FN Motol)? Nemožnost pracovního uplatnění 

v jiné pražské nemocnici 

Kategorie - okolnost  Četnost 
Rel.četnost 

(v %) 

velmi významná 1 1,64 

spíše významná 2 3,28 

neutrální  23 37,70 

spíše nevýznamná 5 8,20 

nevýznamná 30 49,18 

CELKEM:  61 100,00 

 

Nemožnost uplatnění v jiné nemocnici v Praze byla pro 49,18% dotazovaných 

nevýznamnou směrnicí. Dalších (37,70%) ji označilo za neutrální. 

 

TAB. 11: V případě, že by Váš známý hledal/a zaměstnání, 

doporučil/a byste jí na základě Vaší zkušenosti FN Motol? 

Kategorie Četnost 
Rel.četnost 

(v %) 

určitě ano 13 21,31 

asi ano 40 65,57 

váhala bych 6 9,84 

asi ne 2 3,28 

CELKEM:  61 100,00 
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Většina respondentů 65,57% by spíše doporučilo FN Motol svým známým. A 

(21,13%) by ho doporučilo určitě. 

 

3.4.2 Obecná spokojenost absolventů 

Obecná spokojenost absolventů škol byla zjišťována pomocí 15 otázek uvedených 

v dotazníku, které budou uvedeny v následujícím přehledu. 

 

TAB. 12: Spokojenost absolventa/absolventky - vstup do 

zaměstnání: Přijetí spolupracovníky: a) vrchní sestrou (vrchní 

sestrou se rozumí i další nelékařští zdravotničtí pracovníci, 

nejen všeobecné sestry) 

Kategorie Četnost 
Rel.četnost 

(v %) 

velmi spokojen/a 31 50,82 

spíše spokojen/a 23 37,70 

těžko říci  5 8,20 

spíše nespokojen/a 2 3,28 

CELKEM:  61 100,00 

 

Většina respondentů byla spokojena s přístupem vrchní sestry a to (50,82%) velmi 

spokojených a (37,70%) spíše spokojených. 

 

TAB. 13: Spokojenost absolventa/absolventky - vstup do 

zaměstnání: Přijetí spolupracovníky: Staniční sestrou (sestrou 

se rozumí i další nelékařští zdravotničtí pracovníci, nejen 

všeobecné sestry) 

Kategorie Četnost 
Rel.četnost 

(v %) 

velmi spokojen/a 26 42,62 

spíše spokojen/a 27 44,26 

těžko říci  5 8,20 

spíše nespokojen/a 3 4,92 

CELKEM:  61 100,00 

 

Spokojenost s přijetím staniční sestrou byla také velmi kladně hodnocena a to 

(42,62%) dotazovaných bylo velmi spokojeno a (44,26%) bylo spíše spokojeno. 
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TAB. 14: Spokojenost absolventa/absolventky - vstup do 

zaměstnání: Přijetí spolupracovníky: Školitelem/kou 

Kategorie Četnost 
Rel.četnost 

(v %) 

velmi spokojen/a 31 50,82 

spíše spokojen/a 20 32,79 

těžko říci  8 13,11 

velmi nespokojen/a 2 3,28 

CELKEM:  61 100,00 

 

S přijetím školitelkou byla většina respondentů spokojena, (50,82%) 

dotazovaných bylo velmi spokojeno a (32,79%) bylo spíše spokojeno. 

 

TAB. 15: Spokojenost absolventa/absolventky - vstup do 

zaměstnání: Přijetí spolupracovníky: Ostatními sestrami 

(sestrou se rozumí i další nelékařští zdravotničtí pracovníci, 

nejen všeobecné sestry) 

Kategorie Četnost 
Rel.četnost 

(v %) 

velmi spokojen/a 25 40,98 

spíše spokojen/a 22 36,07 

těžko říci  10 16,39 

spíše nespokojen/a 4 6,56 

CELKEM:  61 100,00 

 

Přijetí ostatními sestrami na pracovišti hodnotí přes (70%) respondentů kladně. Z 

toho (40,98%) je s přijetím velmi spokojeno a (36,07%) spíše spokojeno. 

 

TAB. 16: Spokojenost absolventa/absolventky - vstup do 

zaměstnání: Přijetí spolupracovníky: Lékaři 

Kategorie Četnost 
Rel.četnost 

(v %) 

velmi spokojen/a 18 29,51 

spíše spokojen/a 28 45,90 

těžko říci  12 19,67 

spíše nespokojen/a 2 3,28 

velmi nespokojen/a 1 1,64 

CELKEM:  61 100,00 

 

Z přijetí na pracoviště ze stran lékařů je 18 (29,51%) dotazovaných velmi 

spokojeno dalších 28 (45,90) velmi spokojeno. 
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TAB. 17: Spokojenost absolventa/absolventky - vstup do 

zaměstnání: Spokojenost s dobou poskytnutou k zapracování 

Kategorie Četnost 
Rel.četnost 

(v %) 

velmi spokojen/a 25 40,98 

spíše spokojen/a 22 36,07 

těžko říci  10 16,39 

spíše nespokojen/a 4 6,56 

CELKEM:  61 100,00 

 

S dobou, kterou FN Motol poskytuje k zapracování je (40,98%) velmi 

spokojených a (36,07%) spíše spokojených. Jen (6,56%) je spíše nespokojených. 

3.4.3 Přijetí spolupracovníky 

Měření spokojenosti absolventů škol bylo doplněno o oblast spokojenosti se 

vstupem do nového pracovního prostředí a s přijetím ostatními pracovníky a také 

atmosférou na pracovišti v této části bylo použito 12 otázek.Výsledky této části šetření 

budou uvedeny v následujícím tabelárním přehledu. 

 

TAB. 18: Spokojenost absolventa/absolventky - vstup do 

zaměstnání: Seznámení s vnitřními předpisy FN Motol 

Kategorie Četnost 
Rel.četnost 

(v %) 

velmi spokojen/a 10 16,39 

spíše spokojen/a 31 50,82 

těžko říci  20 32,79 

CELKEM:  61 100,00 

 

Na seznámení s vnitřními předpisy bylo (50,82%) spíše spokojeno. Oproti tomu 

20 dotazovaných tedy (32,79%) se k této otázce vyjádřili spíše neutrálně a zvolili 

odpověď "těžko říci". 

 
TAB. 19: Spokojenost absolventa/absolventky - vstup do 

zaměstnání: Přijetí spolupracovníky: Spoluprací na pracovišti 

Kategorie Četnost 
Rel.četnost 

(v %) 

velmi spokojen/a 18 29,51 

spíše spokojen/a 32 52,46 

těžko říci  8 13,11 

spíše nespokojen/a 3 4,92 

CELKEM:  61 100,00 
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Se spoluprací na jednotlivých odděleních je 32 (52,46%) respondentů spokojena. 

A 18 respondentů tj. (29,51%) dokonce velmi spokojena. 

 

TAB. 20: Spokojenost absolventa/absolventky - vstup do 

zaměstnání: Přijetí spolupracovníky: Předávání informací 

Kategorie Četnost 
Rel.četnost 

(v %) 

velmi spokojen/a 10 16,39 

spíše spokojen/a 32 52,46 

těžko říci  15 24,59 

spíše nespokojen/a 4 6,56 

CELKEM:  61 100,00 

 

Spíše spokojena je téměř polovina dotazovaných (52,46%) s předáváním 

informací. Dalších 15 dotazovaných zvolili odpověď "těžko říci". 

 

TAB. 21: Spokojenost absolventa/absolventky - vstup do 

zaměstnání: Přijetí spolupracovníky: Úrovní komunikace mezi 

sestrami navzájem (sestrou se rozumí i další nelékařští 

zdravotničtí pracovníci, nejen všeobecné sestry) 

Kategorie Četnost 
Rel.četnost 

(v %) 

velmi spokojen/a 14 22,95 

spíše spokojen/a 31 50,82 

těžko říci  8 13,11 

spíše nespokojen/a 8 13,11 

CELKEM:  61 100,00 

 

Úroveň komunikace mezi sestrami hodnotili respondenti většinou kladně, 

(50,82%) dotazovaných je spíše spokojeno a (22,95%) je dokonce velmi spokojeno. 

TAB. 22: Spokojenost absolventa/absolventky - vstup do 

zaměstnání: Přijetí spolupracovníky: Úrovní komunikace mezi 

sestrami a pacienty (sestrou se rozumí i další nelékařští 

zdravotničtí pracovníci, nejen všeobecné sestry) 

Kategorie Četnost 
Rel.četnost 

(v %) 

velmi spokojen/a 11 18,03 

spíše spokojen/a 30 49,18 

těžko říci  18 29,51 

spíše nespokojen/a 2 3,28 

CELKEM:  61 100,00 
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Z komunikace mezi sestrami je (30 49,18%) dotazovaných spíše spokojeno a 11 

(18,03%) respondentů dokonce velmi spokojeno. 

 

TAB. 23: Spokojenost absolventa/absolventky - vstup do 

zaměstnání: Přijetí spolupracovníky: Úrovní komunikace mezi 

sestrami a lékaři (sestrou se rozumí i další nelékařští 

zdravotničtí pracovníci, nejen všeobecné sestry) 

Kategorie Četnost 
Rel.četnost 

(v %) 

velmi spokojen/a 15 24,59 

spíše spokojen/a 35 57,38 

těžko říci  8 13,11 

spíše nespokojen/a 3 4,92 

CELKEM:  61 100,00 

 

V souvislosti s komunikací s lékaři byla většina dotazovaných spokojena. Přesněji 

35 respondentů (57,38%) spíše spokojeno a 15 dotazovaných (24,59%) velmi 

spokojeno. 

TAB. 24: Co je pro Vás v profesním životě nejdůležitější? 

Kategorie Četnost 
Rel.četnost 

(v %) 

uspokojivý plat 9 14,75 

dobré vztahy v kolektivu 38 62,30 

potřebnost mé práce 14 22,95 

CELKEM:  61 100,00 

 

Na otázku: „Co je pro vás v profesním životě nejdůležitější?" Odpovědělo největší 

procento (62,30%) respondentů odpovědí „Dobré vztahy v kolektivu." V této otázce se 

nejvíce ztotožňuji s respondenty.  

 

TAB. 25: Spokojenost absolventa/absolventky - obecné 

faktory: charakter vlastní práce 

Kategorie Četnost 
Rel.četnost 

(v %) 

velmi spokojen/a 25 40,98 

spíše spokojen/a 30 49,18 

těžko říci  4 6,56 

spíše nespokojen/a 2 3,28 

CELKEM:  61 100,00 
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S charakterem vlastní práce bylo spokojeno téměř 90 % dotazovaných. Přesně to 

bylo 30 respondentů (49,18%) spíše spokojeno a 25 respondentů (40,98) bylo dokonce 

velmi spokojeno. 

 

TAB. 26: Spokojenost absolventa/absolventky - pracovní 

prostředí na oddělení 

Kategorie Četnost 
Rel.četnost 

(v %) 

velmi spokojen/a 18 29,51 

spíše spokojen/a 33 54,10 

těžko říci  9 14,75 

spíše nespokojen/a 1 1,64 

CELKEM:  61 100,00 

 

S pracovním prostředím je z dotazovaných absolventů spokojeno (54,10%) spíše 

spokojeno a (29,51%) velmi spokojeno. Jen jeden respondent (1,64%) odpověděl 

záporně. 

 
TAB. 27: Spokojenost absolventa/absolventky - jednání 

přímých nadřízených 

Kategorie Četnost 
Rel.četnost 

(v %) 

velmi spokojen/a 22 36,07 

spíše spokojen/a 26 42,62 

těžko říci  9 14,75 

spíše nespokojen/a 3 4,92 

velmi nespokojen/a 1 1,64 

CELKEM:  61 100,00 

 

S jednáním přímých nadřízených je spokojena většina dotazovaných a to 

(36,07%) velmi spokojeno a (42,62%) spíše spokojeno. Několik respondentů (14,75%) 

zvolilo neurčitou odpověď. 

TAB. 28: Spokojenost absolventa/absolventky - chování lékařů 

Kategorie Četnost 
Rel.četnost 

(v %) 

velmi spokojen/a 11 18,03 

spíše spokojen/a 35 57,38 

těžko říci  10 16,39 

spíše nespokojen/a 5 8,20 

CELKEM:  61 100,00 
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S chováním lékařů je nespokojeno pouze (8,20%) dotazovaných. Většina je spíše 

spokojena (57,38%) a 11 (18,03%) respondentů je dokonce velmi spokojeno. 

 

TAB. 29: Spokojenost absolventa/absolventky - mezilidské 

vztahy na oddělení 

Kategorie Četnost 
Rel.četnost 

(v %) 

velmi spokojen/a 11 18,03 

spíše spokojen/a 30 49,18 

těžko říci  11 18,03 

spíše nespokojen/a 8 13,11 

velmi nespokojen/a 1 1,64 

CELKEM:  61 100,00 

 

Jeden respondent na tuto otázku uvedl, že je velmi nespokojen s mezilidskými 

vztahy na pracovišti. Zbytek se vyjádřil spíše pozitivně a to (49,18%) dotazovaných je 

„spíše spokojeno" a (18,03%) označilo odpověď „velmi spokojen". 

 

TAB. 30: Spokojenost absolventa/absolventky - výše 

měsíčního platu 

Kategorie Četnost 
Rel.četnost 

(v %) 

velmi spokojen/a 2 3,28 

spíše spokojen/a 18 29,51 

těžko říci  11 18,03 

spíše nespokojen/a 18 29,51 

velmi nespokojen/a 12 19,67 

CELKEM:  61 100,00 

 

S výší měsíčního platu jsou „velmi spokojeni" pouze 2 dotazovaní (3,28%). Větší 

zastoupení měly otázky se zápornou odpovědí a to skoro 50 %. Kdy (19,67%) 

dotazovaných označilo odpověď „velmi nespokojen" a (29,51%) odpověď „spíše 

nespokojen". 

TAB. 31: Spokojenost absolventa/absolventky - ochota 

nadřízených přijmout mé připomínky a návrhy 

Kategorie Četnost 
Rel.četnost 

(v %) 

velmi spokojen/a 12 19,67 

spíše spokojen/a 27 44,26 

těžko říci  18 29,51 

spíše nespokojen/a 4 6,56 

CELKEM:  61 100,00 
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Z celkového počtu 61 respondentů označilo odpovědi na otázku týkající 

připomínek a návrhů 49 respondentů kladné odpovědi a to (19,67%) bylo „velmi 

spokojeno" a (44,26%) spíše spokojeno. 

 

TAB. 32: Spokojenost absolventa/absolventky - informovanost 

o dění a o chystaných změnách na oddělení 

Kategorie Četnost 
Rel.četnost 

(v %) 

velmi spokojen/a 8 13,11 

spíše spokojen/a 27 44,26 

těžko říci  19 31,15 

spíše nespokojen/a 7 11,48 

CELKEM:  61 100,00 

 

O podávání informací o chystaných změnách jsou absolventi z celkového počtu 

61 „spíše spokojeni" (44,26%) a 7 z nich označilo odpověď „spíše nespokojen. 

 

TAB. 33: Spokojenost absolventa/absolventky - psychická 

náročnost práce 

Kategorie Četnost 
Rel.četnost 

(v %) 

velmi spokojen/a 3 4,92 

spíše spokojen/a 29 47,54 

těžko říci  21 34,43 

spíše nespokojen/a 7 11,48 

velmi nespokojen/a 1 1,64 

CELKEM:  61 100,00 

 

Na otázku týkající se psychické náročnosti práce odpovědělo 34,43% 

dotazovaných neutrální odpovědí „těžko říci". Oproti tomu skoro 50% jejich kolegů 

(47,54%) je s psychickou náročností práce „spíše spokojeno. 

 
TAB. 34: Spokojenost absolventa/absolventky - fyzická 

náročnost práce 

Kategorie Četnost 
Rel.četnost 

(v %) 

velmi spokojen/a 5 8,20 

spíše spokojen/a 34 55,74 

těžko říci  14 22,95 

spíše nespokojen/a 7 11,48 

velmi nespokojen/a 1 1,64 

CELKEM:  61 100,00 
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S fyzickou náročností práce je nespokojen pouze jeden absolvent (1,64%). „velmi 

spokojeno" je (8,20%) a (55,74%) dotazovaných je „spíše spokojeno." 

 

TAB. 35: Spokojenost absolventa/absolventky - využití Vašich 

schopností a dovedností 

Kategorie Četnost 
Rel.četnost 

(v %) 

velmi spokojen/a 16 26,23 

spíše spokojen/a 32 52,46 

těžko říci  9 14,75 

spíše nespokojen/a 3 4,92 

velmi nespokojen/a 1 1,64 

CELKEM:  61 100,00 

 

Ze všech dotazovaných respondentů je (52,46%) „velmi spokojeno s využíváním 

jejich dovedností a dalších (26,23%) je dokonce „velmi spokojeno." 

 

TAB. 36: Spokojenost absolventa/absolventky - spokojenost s 

řešením konfliktů na pracovišti 

Kategorie Četnost 
Rel.četnost 

(v %) 

velmi spokojen/a 6 9,84 

spíše spokojen/a 28 45,90 

těžko říci  22 36,07 

spíše nespokojen/a 5 8,20 

CELKEM:  61 100,00 

 

Jen 5 respondentů je „spíše nespokojeno" s řešením konfliktů na pracovišti, zbylí 

respondenti buď zvolili odpověď „těžko říct" (36,07%) anebo, jsou„spíše spokojeni" 

(45,90%). 

TAB. 37: Spokojenost absolventa/absolventky - informovanost 

o chodu nemocnice 

Kategorie Četnost 
Rel.četnost 

(v %) 

velmi spokojen/a 2 3,28 

spíše spokojen/a 28 45,90 

těžko říci  26 42,62 

spíše nespokojen/a 5 8,20 

CELKEM:  61 100,00 
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Na tuto otázku reagovalo 45,90% dotazovaných odpovědí „spíše spokojen". 

Druhou nejčastější odpovědí byla odpověď „ těžko říct". A jen (8,20%) označilo 

odpověď „spíše nespokojen". 

 

TAB. 38: Spokojenost absolventa/absolventky - informovanost 

z oboru v rámci FN Motol 

Kategorie Četnost 
Rel.četnost 

(v %) 

velmi spokojen/a 5 8,20 

spíše spokojen/a 22 36,07 

těžko říci  28 45,90 

spíše nespokojen/a 5 8,20 

velmi nespokojen/a 1 1,64 

CELKEM:  61 100,00 

 

S informace vycházející z oboru v rámci FN Motol je „spíše spokojeno" (36,07%) 

z dotazovaných. V záporných odpovědí se 5x objevila odpověď „spíše nespokojen" a 1x 

odpověď „velmi nespokojen". 

 

TAB. 39: Spokojenost absolventa/absolventky - celková 

spokojenost ve FN Motol 

Kategorie Četnost 
Rel.četnost 

(v %) 

velmi spokojen/a 6 10,00 

spíše spokojen/a 42 70,00 

těžko říci  9 15,00 

spíše nespokojen/a 3 5,00 

CELKEM:  61 100,00 

 

Celkově je ve FN Motol „spíš spokojeno" (70%) dotazovaných a (10%) „velmi 

spokojeno. Záporná odpověď se objevila pouze 3x (5%) dotazovaných. 
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3.4.4 Hodnocení školitelky 

V této kapitole budou prezentovány výsledky spokojenosti absolventů vysokých a 

vyšších odborných škol se svými školitelkami. 

 

 

TAB. 40: Školitelem/kou Vaší pracovní adaptace byl/a: 

Kategorie Četnost 
Rel.četnost 

(v %) 

školitel/ka s úplným středním 

odborným vzděláním (SZŠ) bez 

specializace v oboru 

6 9,84 

školitel/ka s úplným středním 

odborným vzděláním (SZŠ) se 

specializací v oboru 

14 22,95 

školitel/ka s vyšším odborným 

vzděláním (VZŠ) bez specializace 

v oboru 

2 3,28 

školitel/ka s vyšším odborným 

vzděláním (VZŠ) se specializací 

v oboru 

8 13,11 

školitel/ka s vysokoškolským 

vzděláním (Bc., Mgr.) bez 

specializace v oboru 

11 18,03 

školitel/ka s vysokoškolským 

vzděláním (Bc., Mgr.) se specializací 

v oboru 

20 32,79 

CELKEM:  61 100,00 

 

Z této tabulky vyplývá, že nejčastější zastoupení měl školitel s Bc. nebo Mgr. 

titulem (32,79%) druhou nejčastější odpovědí byla odpověď SZŠ se specializací 

(22,95%). 

TAB. 41: Hodnocení školitele/ky absolventem/kou: Můj 

školitel/školitelka: Byla mým vzorem 

Kategorie Četnost 
Rel.četnost 

(v %) 

ano  26 42,62 

spíše ano  13 21,31 

nevím 12 19,67 

spíše ne  6 9,84 

ne 4 6,56 

CELKEM:  61 100,00 
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Z celkového počtu respondentů byl/a školitel/ka vzorem pro (42,62%) 

dotazovaných a jen 10 odpovědí bylo záporných (9,84%) respondentů uvedlo odpověď 

„spíš ne" a (6,56%) dotázaných uvedlo odpověď „ne." 

 

TAB. 42: Hodnocení školitele/ky absolventem/kou: Vedl/a 

mne k odpovědnému přístupu k profesi 

Kategorie Četnost 
Rel.četnost 

(v %) 

ano  36 59,02 

spíše ano  18 29,51 

nevím 3 4,92 

spíše ne  3 4,92 

ne 1 1,64 

CELKEM:  61 100,00 

   
K odpovědnému přístupu k profesi uvádí (59,02%) respondentů odpověď „ano" 

dalších (29,51%) označilo odpověď „spíše ano". Jen 4 odpovědi byli záporné a to 

(1,64%) „ne" a (4,92%) spíše ne. 

 

TAB. 43: Hodnocení školitele/ky absolventem/kou: 

Povzbuzoval/a mne a pomáhal/a mi při úvahách nad mou prací 

kritickým myšlením 

Kategorie Četnost 
Rel.četnost 

(v %) 

ano  27 44,26 

spíše ano  16 26,23 

nevím 11 18,03 

spíše ne  5 8,20 

ne 2 3,28 

CELKEM:  61 100,00 

 

Na otázku v tabulce číslo 43 odpovědělo (44,26%) dotazovaných „ano" dalších 

(26,23%) respondentů označilo otázku „spíše ano" a dalších jedenáct si vybralo 

odpověď „nevím". 
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TAB. 44: Hodnocení školitele/ky absolventem/kou: Rozvíjel/a 

mé schopnosti aplikovat a integrovat znalosti, teoretické 

vědomosti a postoje v praxi 

Kategorie Četnost 
Rel.četnost 

(v %) 

ano  32 52,46 

spíše ano  19 31,15 

nevím 5 8,20 

spíše ne  3 4,92 

ne 2 3,28 

CELKEM:  61 100,00 

 

Ve schopnosti aplikovat a integrovat znalosti, teoretické vědomosti a postoje v 

praxi vnímá přínos školitele (52,46%) respondentů, dalších (31,15%) označilo odpověď 

„spíše ano". 

TAB. 45: Hodnocení školitele/ky absolventem/kou: Kladl/a 

důraz na propojení teoretických znalostí, praktických 

dovedností a postojů v průběhu adaptačního procesu 

Kategorie Četnost 
Rel.četnost 

(v %) 

ano  30 49,18 

spíše ano  17 27,87 

nevím 6 9,84 

spíše ne  6 9,84 

ne 2 3,28 

CELKEM:  61 100,00 

 
Na tuto otázku odpovědělo (49,18%) respondentů „ano" a (27,87%) „spíše ano". 

 

TAB. 46: Hodnocení školitele/ky absolventem/kou: 

Podporoval/a moji kreativitu a seberealizaci 

Kategorie Četnost 
Rel.četnost 

(v %) 

ano  26 42,62 

spíše ano  16 26,23 

nevím 8 13,11 

spíše ne  8 13,11 

ne 3 4,92 

CELKEM:  61 100,00 

 
Z 61 dotazovaných odpovědělo kladně 42 respondentů a to (42,62%) „ano" a 

(26,23%) „spíše ano". 
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TAB. 47: Hodnocení školitele/ky absolventem/kou: Choval/a 

se ke mně kolegiálně – partnersky 

Kategorie Četnost 
Rel.četnost 

(v %) 

ano  40 65,57 

spíše ano  14 22,95 

nevím 3 4,92 

spíše ne  2 3,28 

ne 2 3,28 

CELKEM:  61 100,00 

 
Na otázku „Hodnocení školitele/ky absolventem/kou: Choval/a se ke mně 

kolegiálně – partnersky" odpovědělo (65,57%) dotázaných „ano" a (22,95%) „spíše 

ano." 

TAB. 48: Hodnocení školitele/ky absolventem/kou: Choval/a 

se proaktivně 

Kategorie Četnost 
Rel.četnost 

(v %) 

ano  33 54,10 

spíše ano  12 19,67 

nevím 13 21,31 

spíše ne  1 1,64 

ne 2 3,28 

CELKEM:  61 100,00 

 
Na otázku v tabulce číslo 48 odpověděla většina dotázaných kladně a to (54,10%) 

„ano" a (19,67%) „spíše ano". 

TAB. 49: Hodnocení školitele/ky absolventem/kou: Efektivně 

se mnou spolupracoval/a a vzbuzoval/a můj zájem o konkrétní 

dovednost 

Kategorie Četnost 
Rel.četnost 

(v %) 

ano  30 49,18 

spíše ano  16 26,23 

nevím 9 14,75 

spíše ne  4 6,56 

ne 2 3,28 

CELKEM:  61 100,00 

 

Efektivní spolupráce se svým školitelem vnímá (49,18%) respondentů a dalších 

(26,23%) spíše souhlasí. Jen (3,28%) dotázaných označilo odpověď „ne". 
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TAB. 50: Hodnocení školitele/ky absolventem/kou: Při 

stanování priorit v adaptačním procesu se mnou úzce 

spolupracoval/a 

Kategorie Četnost 
Rel.četnost 

(v %) 

ano  26 42,62 

spíše ano  19 31,15 

nevím 8 13,11 

spíše ne  5 8,20 

ne 3 4,92 

CELKEM:  61 100,00 

 
Se spoluprácí se svým školitelem byla spokojena většina dotázaných odpověď  -

„ano“ označilo (42,62%) dalších (31,15%) dotazovaných zaškrtla odpověď „spíše ano". 

TAB. 51: Hodnocení školitele/ky absolventem/kou: Jeho / její 

hodnocení mne posilovalo, povzbuzovalo a motivovalo k 

dalšímu zdokonalení a rozvoji 

Kategorie Četnost 
Rel.četnost 

(v %) 

ano  25 40,98 

spíše ano  20 32,79 

nevím 7 11,48 

spíše ne  7 11,48 

ne 2 3,28 

CELKEM:  61 100,00 

 
Z 61 dotázaných označilo kladnou odpověď 45 z nich a to (40,98%) „ano" a 

(32,79%) „spíše ano". Jen 9 odpovědí bylo negativních. 

TAB. 52: Hodnocení školitele/ky absolventem/kou: 

Prokazoval/a komunikační dovednosti vedoucí k efektivnímu 

zvládání problémů 

Kategorie Četnost 
Rel.četnost 

(v %) 

ano  24 39,34 

spíše ano  21 34,43 

nevím 10 16,39 

spíše ne  5 8,20 

ne 1 1,64 

CELKEM:  61 100,00 

 
Na výše zmíněnou otázku odpovědělo (39,34%) respondentů „ano" a dalších 

(34,43%) spíše souhlasí. Dalších (16,39%) označilo odpověď „nevím". 
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TAB. 53: Hodnocení školitele/ky absolventem/kou: Využíval/a 

účinku sociálního učení 

Kategorie Četnost 
Rel.četnost 

(v %) 

ano  18 30,00 

spíše ano  13 21,67 

nevím 22 36,67 

spíše ne  6 10,00 

ne 1 1,67 

CELKEM:  61 100,00 

 

Na otázku „ Hodnocení školitele/ky absolventem/kou: „Využíval/a účinku 

sociálního učení" odpovědělo (10%) „spíše ne" dalších (1,67%) dotázaných „ne". 

Ostatní odpovědi jsou kladné a to (30%) respondentů označilo odpověď „ano" a dalších 

(21,67%) „spíše ano". 

3.4.5 Autentické výpovědi pracovní adaptace absolventů škol 

Součástí dotazníku, bylo také několik otevřených odpovědí. Z analýzy odpovědí 

jednotlivých respondentů a z jejich názorů, je zřejmé že k lepšímu fungování 

jednotlivých oddělení by přispělo zvýšení zdravotnických pracovníků, dále lepší 

finanční ohodnocení či více pomůcek a méně papírování a tím pádem více času na 

pacienty. 

Ve prospěch zdravotníků by dotazovaní dále uvítali lepší technické vybavení 

pracovišť či v rámci některých dětských oddělení zbudování herny pro děti. Zároveň 

také respondenti uváděli jisté rezervy ve sdělování informací na pracovišti, lepší 

předávání informací mezi personálem navzájem a pacienty by podle nich přispělo ke 

zlepšení adaptačního procesu a lepšímu fungování jednotlivých pracovišť. 

Z otevřených odpovědí je patrné, že absolventi jsou s adaptačním procesem ve FN 

Motol ve většině spokojeni až na několik výjimek, kdy uváděli dílčí problémy, které 

během procesu nastaly. Jedná se o individuální problémy, podle oddělení na kterém 

respondenti pracují. 
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3.5 Diskuze 

V poslední podkapitole empirické části budou diskutovány výsledky vlastního 

šetření ve vztahu ke stanoveným hypotézám a k porovnání vlastních výsledků šetření s 

obdobnými dříve realizovanými studiemi. 

S využitím Pearsonova chí – kvadrátu byly posuzovány jednotlivé položky v 

dotazníku ve vztahu k délce praxe, typu pracoviště a typu vykonávaného povolání. 

 

1.) Soubor respondentů byl rozdělen do dvou kategorií podle délky praxe:  

 kategorie č. 1, praxe do 8 měsíců včetně  

 kategorie č. 2, praxe 9 a více měsíců 

 

2.) Soubor respondentů byl rozdělen do dvou kategorií podle typu vykonávaného 

povolání: 

kategorie č. 1, ošetřovatelská povolání (všeobecná sestra, porodní asistentka, 

zdravotnický záchranář apod.) 

kategorie č. 2, ostatní profese  

 

3.) Soubor respondentů byl rozdělen do dvou kategorií podle typu pracoviště: 

kategorie č. 1, lůžková pracoviště (standardy a JIP)  

kategorie č. 2, ostatní pracoviště  

 

Výsledky statistické analýzy jsou uvedeny v následujících tabelárních přehledech. 

Tučně zvýrazněné p hodnoty jsou menší než statistická hladina významnosti 0,005. V 

těchto případech lze usuzovat na statistickou významnost zjištěnou z dat. 
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Tab. 54: Výsledky Pearsonova - chí kvadrátu vztahující se pracovní spokojenosti 

absolventů ve vazbě na vykonávané povolání, délku praxe a typ pracoviště. 

 

proměnná  

vykonávané 

povolání  

délka 

praxe  

typ 

pracoviště  

p p p 

Jaké okolnosti jste zvažoval/a při volbě 

zaměstnavatele (FN Motol)? Na základě předchozí 

pozitivní zkušenosti odborné praxe během studia 

0,170 0,082 0,621 

Jaké okolnosti jste zvažoval/a při volbě 

zaměstnavatele (FN Motol)? Na základě příznivých 

referencí o FN Motol od zaměstnanců nemocnice 

0,870 0,538 0,886 

Jaké okolnosti jste zvažoval/a při volbě 

zaměstnavatele (FN Motol)? Na základě příznivých 

referencí o FN Motol od jiných osob nebo z tisku 

0,151 0,197 0,043 

Jaké okolnosti jste zvažoval/a při volbě 

zaměstnavatele (FN Motol)? Zařazení na pracoviště, 

které odpovídá mým profesním zájmům 

0,071 0,469 0,284 

Jaké okolnosti jste zvažoval/a při volbě 

zaměstnavatele (FN Motol)? Snadná dostupnost 

pracoviště 

0,438 0,312 0,45 

Jaké okolnosti jste zvažoval/a při volbě 

zaměstnavatele (FN Motol)? Možnost ubytování v 

Praze 

0,444 0,308 0,042 

Jaké okolnosti jste zvažoval/a při volbě 

zaměstnavatele (FN Motol)? Nemožnost pracovního 

uplatnění v místě bydliště 

0,863 0,741 0,229 

Jaké okolnosti jste zvažoval/a při volbě 

zaměstnavatele (FN Motol)? Nemožnost pracovního 

uplatnění v jiné pražské nemocnici 

0,550 0,119 0,029 

V případě, že by Váš známý hledal/a zaměstnání, 

doporučil/a byste jí na základě Vaší zkušenosti FN 

Motol? 

0,645 0,792 0,013 

Spokojenost absolventa/absolventky - vstup do 

zaměstnání: Přijetí spolupracovníky: a) vrchní sestrou 

(vrchní sestrou se rozumí i další nelékařští 

zdravotničtí pracovníci, nejen všeobecné sestry) 

0,822 0,302 0,883 

Spokojenost absolventa/absolventky - vstup do 

zaměstnání: Přijetí spolupracovníky: Staniční sestrou 

(sestrou se rozumí i další nelékařští zdravotničtí 

pracovníci, nejen všeobecné sestry) 

0,215 0,659 0,624 

Spokojenost absolventa/absolventky - vstup do 

zaměstnání: Přijetí spolupracovníky: Školitelem/kou 
0,375 0,3 0,34 

Spokojenost absolventa/absolventky - vstup do 

zaměstnání: Přijetí spolupracovníky: Ostatními 

sestrami (sestrou se rozumí i další nelékařští 

0,440 0,548 0,015 
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zdravotničtí pracovníci, nejen všeobecné sestry) 

Spokojenost absolventa/absolventky - vstup do 

zaměstnání: Přijetí spolupracovníky: Lékaři 
0,517 0,315 0,222 

Spokojenost absolventa/absolventky - vstup do 

zaměstnání: Spokojenost s dobou poskytnutou k 

zapracování 

0,439 0,892 0,867 

Spokojenost absolventa/absolventky - vstup do 

zaměstnání: Seznámení s vnitřními předpisy FN 

Motol 

0,725 0,770 0,770 

Spokojenost absolventa/absolventky - vstup do 

zaměstnání: Spoluprací na pracovišti 
0,250 0,478 0,447 

Spokojenost absolventa/absolventky - vstup do 

zaměstnání: Předávání informací 
0,032 0,606 0,407 

Spokojenost absolventa/absolventky - vstup do 

zaměstnání: Úrovní komunikace mezi sestrami 

navzájem (sestrou se rozumí i další nelékařští 

zdravotničtí pracovníci, nejen všeobecné sestry) 

0,210 0,152 0,003 

Spokojenost absolventa/absolventky - vstup do 

zaměstnání: Úrovní komunikace mezi sestrami a 

pacienty (sestrou se rozumí i další nelékařští 

zdravotničtí pracovníci, nejen všeobecné sestry) 

0,027 0,357 0,046 

Spokojenost absolventa/absolventky - vstup do 

zaměstnání: Úrovní komunikace mezi sestrami a 

lékaři (sestrou se rozumí i další nelékařští 

zdravotničtí pracovníci, nejen všeobecné sestry) 

0,831 0,345 0,086 

Co je pro Vás v profesním životě nejdůležitější? 0,879 0,696 0,236 

Spokojenost absolventa/absolventky - obecné faktory: 

Charakter vlastní práce 
0,003 0,578 0,897 

Spokojenost absolventa/absolventky - obecné faktory: 

Pracovní prostředí na oddělení 
0,180 0,036 0,202 

Spokojenost absolventa/absolventky - obecné faktory: 

Jednání přímých nadřízených 
0,174 0,636 0,866 

Spokojenost absolventa/absolventky - obecné faktory: 

Chování lékařů 
0,582 0,788 0,221 

Spokojenost absolventa/absolventky - obecné faktory: 

Mezilidské vztahy na oddělení 
0,848 0,624 0,408 

Spokojenost absolventa/absolventky - obecné faktory: 

Výše měsíčního platu 
0,110 0,427 0,196 

Spokojenost absolventa/absolventky - obecné faktory: 

Ochota nadřízených přijmout mé připomínky a 

návrhy 

0,571 0,079 0,982 

Spokojenost absolventa/absolventky - obecné faktory: 

Informovanost o dění a o chystaných změnách na 

oddělení 

0,368 0,909 0,048 
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Spokojenost absolventa/absolventky - obecné faktory: 

Psychická náročnost práce 
0,698 0,478 0,906 

Spokojenost absolventa/absolventky - obecné faktory: 

Fyzická náročnost práce 
0,236 0,614 0,292 

Spokojenost absolventa/absolventky - obecné faktory: 

Využití Vašich schopností a dovedností 
0,254 0,427 0,220 

Spokojenost absolventa/absolventky - obecné faktory: 

Spokojenost s řešením konfliktů na pracovišti 
0,612 0,488 0,273 

Spokojenost absolventa/absolventky - obecné faktory: 

Informovanost o chodu nemocnice 
0,545 0,764 0,308 

Spokojenost absolventa/absolventky - obecné faktory: 

informovanost z oboru v rámci FN Motol 
0,543 0,149 0,504 

Spokojenost absolventa/absolventky - obecné faktory: 

Celková spokojenost ve FN Motol 
0,178 0,500 0,500 

Školitelem/kou Vaší pracovní adaptace byl/a: 0,526 0,914 0,553 

Hodnocení školitele/ky absolventem/kou: Můj 

školitel/školitelka: Byla mým vzorem 
0,974 0,672 0,239 

Hodnocení školitele/ky absolventem/kou: Vedl/a mne 

k odpovědnému přístupu k profesi 
0,699 0,538 0,433 

Hodnocení školitele/ky absolventem/kou: 

Povzbuzoval/a mne a pomáhal/a mi při úvahách nad 

mou prací kritickým myšlením 

0,567 0,191 0,286 

Hodnocení školitele/ky absolventem/kou: Rozvíjel/a 

mé schopnosti aplikovat a integrovat znalosti, 

teoretické vědomosti a postoje v praxi 

0,997 0,849 0,695 

Hodnocení školitele/ky absolventem/kou: Kladl/a 

důraz na propojení teoretických znalostí, praktických 

dovedností a postojů v průběhu adaptačního procesu 

0,386 0,454 0,483 

Hodnocení školitele/ky absolventem/kou: 

Podporoval/a moji kreativitu a seberealizaci 
0,633 0,186 0,067 

Hodnocení školitele/ky absolventem/kou: Choval/a se 

ke mně kolegiálně – partnersky 
0,354 0,733 0,525 

Hodnocení školitele/ky absolventem/kou: Choval/a se 

proaktivně 
0,489 0,583 0,061 

Hodnocení školitele/ky absolventem/kou: Efektivně 

se mnou spolupracoval/a a vzbuzoval/a můj zájem o 

konkrétní dovednost 

0,245 0,354 0,191 

Hodnocení školitele/ky absolventem/kou: Při 

stanování priorit v adaptačním procesu se mnou úzce 

spolupracoval/a 

0,387 0,514 0,141 

Hodnocení školitele/ky absolventem/kou: Jeho / její 

hodnocení mne posilovalo, povzbuzovalo a 

motivovalo k dalšímu zdokonalení a rozvoji 

0,888 0,588 0,27 

Hodnocení školitele/ky absolventem/kou: 

Prokazoval/a komunikační dovednosti vedoucí k  
0,665 0,260 0,360 
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efektivnímu zvládání problémů 

Hodnocení školitele/ky absolventem/kou: Využíval/a 

účinku sociálního učení 
0,881 0,881 0,565 

 

Na základě provedeného šetření a z výsledků analýzy lze přijmout hypotézu č. 1 „ 

Lze předpokládat, že odpovědi na jednotlivé otázky se nebudou lišit podle délky praxe 

respondentů". Až na otázku: „Spokojenost absolventa/absolventky - obecné faktory: 

Pracovní prostředí na oddělení." U této otázky byl zjištěný statisticky významný rozdíl 

na základě délky praxe. 

Hypotézu č. 2 „Lze předpokládat, že odpovědi na jednotlivé otázky se nebudou 

lišit podle typu pracoviště dotazovaných." Tuto hypotézu, můžeme přijmout až na 

několik výjimek: 

1.) Jaké okolnosti jste zvažoval/a při volbě zaměstnavatele (FN Motol)? Na 

základě příznivých referencí o FN Motol od jiných osob nebo z tisku 

2.) Jaké okolnosti jste zvažoval/a při volbě zaměstnavatele (FN Motol)? Možnost 

ubytování v Praze 

3.) V případě, že by Váš známý hledal/a zaměstnání, doporučil/a byste jí na 

základě Vaší zkušenosti FN Motol? 

4.) Spokojenost absolventa/absolventky - vstup do zaměstnání: Přijetí 

spolupracovníky: Ostatními sestrami (sestrou se rozumí i další nelékařští 

5.) Spokojenost absolventa/absolventky - vstup do zaměstnání: Úrovní 

komunikace mezi sestrami navzájem (sestrou se rozumí i další nelékařští zdravotničtí 

pracovníci, nejen všeobecné sestry) 

6.) Spokojenost absolventa/absolventky - vstup do zaměstnání: Úrovní 

komunikace mezi sestrami a pacienty (sestrou se rozumí i další nelékařští zdravotničtí 

pracovníci, nejen všeobecné sestry) 

7.) Spokojenost absolventa/absolventky - obecné faktory: Informovanost o dění a 

o chystaných změnách na oddělení 

U těchto otázek byl zjištěný vztah mezi odpověďmi na jednotlivé otázky a typem 

pracoviště, kde respondenti pracují. 

 

Na základě provedeného šetření lze přijmout hypotézu č. 3 „Lze předpokládat, že 

odpovědi na jednotlivé otázky se nebudou lišit podle typu profese respondentů." S 

výjimkou u odpovědí: 
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1.) Spokojenost absolventa/absolventky - vstup do zaměstnání: Předávání 

informací 

2.) Spokojenost absolventa/absolventky - vstup do zaměstnání: Úrovní 

komunikace mezi sestrami a pacienty (sestrou se rozumí i další nelékařští zdravotničtí 

pracovníci, nejen všeobecné sestry) 

3.) Spokojenost absolventa/absolventky - obecné faktory: Charakter vlastní práce 

U těchto odpovědí byly zjištěny statisticky významné rozdíly mezi jednotlivými 

odpověďmi a typem vykonávané profese.  

  

V následujících kontingenčních tabulkách jsou tyto odpovědi se statisticky významnými 

rozdíly znázorněny:  

 

TAB. 55: Spokojenost absolventa/absolventky - obecné faktory: charakter vlastní práce 

 

Proměnná 
Ošetř. 

povolání   

Jiná 

povolání  

Řádk. 

součty 

Velmi spokojen/a 8 17 25 

Sloupcová relativní četnost  22,22% 68,00%  

Řádková relativní četnost  32,00% 68,00%  

Spíše spokojen/a 23 7 30 

Sloupcová relativní četnost  63,89% 28,00%  

Řádková relativní četnost  76,67% 23,33%  

Těžko říci  4 0 4 

Sloupcová relativní četnost  11,11% 0,00%  

Řádková relativní četnost  100,00% 0,00%  

Spíše nespokojen/a  1 1 2 

Sloupcová relativní četnost  2,78% 4,00%  

Řádková relativní četnost  50,00% 50,00%  

Celkem  36 25 61 

Celková relativní četnost  59,02% 40,98% 100,00% 

 

H0: Lze očekávat, že v četnostech odpovědí respondentů na položku dotazníku 

zjišťující spokojenost s charakterem vlastní práce nebudou zjištěny statisticky 

významné rozdíly podle typu vykonávaného povolání.  

 

HA: Lze očekávat, že v četnostech odpovědí respondentů na položku dotazníku 

zjišťující spokojenost s charakterem vlastní práce budou zjištěny statisticky významné 

rozdíly podle typu vykonávaného povolání.  
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Ze shora uvedené tabulky a z vypočítané p hodnoty Pearsonova chí – kvadrátu (p = 

0,00258) vyplývá, že byly zjištěny statisticky významné rozdíly v distribuci odpovědí 

zjišťujících spokojenost respondentů s charakterem vlastní práce ve vazbě na 

vykonávané povolání a to především v pásmu spokojenosti, kde byla zjištěna vyšší míra 

spokojenosti dotazovaných vykonávající jiná než ošetřovatelská povolání mezi 

proměnnými „Velmi spokojen/a“ x „Spíše spokojen/a“. Na základě uvedených dat nelze 

akceptovat nulovou hypotézu, mezi četnostmi odpovědí respondentů a druhem 

vykonávaného povolání existuje statisticky významný rozdíl na statistické hladině 

významnosti 0,05 

 

TAB. 56: Jaké okolnosti jste zvažoval/a při volbě zaměstnavatele (FN Motol). Na 

základě příznivých referencí o FN Motol od jiných osob nebo z tisku 

Proměnná 
Lůžková 

pracoviště   

Ostatní 

pracoviště  

Řádk. 

součty 

Velmi významná 5 0 5 

Sloupcová relativní četnost  13,89% 0,00%  

Řádková relativní četnost  100,00% 0,00%  

Spíše významná 12 4 16 

Sloupcová relativní četnost  33,33% 16,00%  

Řádková relativní četnost  75,00% 25,00%  

Neutrální  12 9 21 

Sloupcová relativní četnost  33,33% 36,00%  

Řádková relativní četnost  57,14% 42,86%  

Spíše nevýznamná  5 6 11 

Sloupcová relativní četnost  13,89% 24,00%  

Řádková relativní četnost  45,45% 54,55%  

Nevýznamná 2 6 8 

Sloupcová relativní čestnost 5,56% 24,00%  

Řádková relativní čestnost 25,00% 75,00%  

Celkem 36 25 61 

Celková relativní četnost  59,02% 40,98% 100,00% 

 

H0: Lze očekávat, že v četnostech odpovědí respondentů na položku dotazníku 

zjišťující volbu zaměstnavatele na základě příznivých referencí nebudou zjištěny 

statisticky významné rozdíly podle typu vykonávaného pracoviště. 

 

HA: Lze očekávat, že v četnostech odpovědí respondentů na položku dotazníku 

zjišťující volbu zaměstnavatele na základě příznivých referencí budou zjištěny 

statisticky významné rozdíly podle typu vykonávaného pracoviště. 
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Ze shora uvedené tabulky a z vypočítané p hodnoty Pearsonova chí – kvadrátu 

(p=0,01942) vyplývá, že byly zjištěny statisticky významné rozdíly u odpovědí 

zjišťujících volbu zaměstnavatele na základě příznivých referencí u respondentů a to 

především v pásmu významnosti, kde byla zjištěna vyšší míra významnosti u 

dotazovaných pracujících na lůžkových pracovištích mezi respondenty, kteří pracují na 

ostatních pracovištích a to hlavně u odpovědí „Velmi významná“ a „Spíše významná“. 

Na základě uvedených dat nelze přijmout nulovou hypotézu, mezi četnostmi odpovědí 

respondentů a typem pracoviště existuje statisticky významný rozdíl na statistické 

hladině významnosti 0,05 

 

TAB.57: Jaké okolnosti jste zvažoval/a při volbě zaměstnavatele (FN Motol). Možnost 

ubytování v Praze. 

 

Proměnná 
Lůžková 

pracoviště   

Ostatní 

pracoviště  

Řádk. 

součty 

Velmi významná 10 4 14 

Sloupcová relativní četnost  27,78% 16,00%  

Řádková relativní četnost  71,43% 28,57%  

Spíše významná 10 3 13 

Sloupcová relativní četnost  27,78% 12,00%  

Řádková relativní četnost  76,92% 23,08%  

Neutrální  3 4 7 

Sloupcová relativní četnost  8,33% 16,00%  

Řádková relativní četnost  42,86% 57,14%  

Spíše nevýznamná  4 0 4 

Sloupcová relativní četnost  11,11% 0,00%  

Řádková relativní četnost  100,00% 0,00%  

Nevýznamná 9 14 23 

Sloupcová relativní čestnost 25,00% 56,00%  

Řádková relativní čestnost 39,13% 60,87%  

Celkem  36 25 61 

Celková relativní četnost  59,02% 40,98% 100,00% 

 

H0: Lze očekávat, že v četnostech odpovědí respondentů na položku v dotazníku 

zjišťující možnost ubytování v Praze nebudou zjištěny statisticky významné rozdíly 

podle typu pracoviště. 

 

HA: Lze očekávat, že v četnostech odpovědí respondentů na položku v dotazníku 

zjišťující možnost ubytování v Praze budou zjištěny statisticky významné rozdíly podle 

typu podle typu pracoviště 
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Ze shora uvedené tabulky a z vypočítané p hodnoty Pearsonova chí – kvadrátu 

(p=0,04199) vyplývá, že byly zjištěny statisticky významné rozdíly v distribuci 

odpovědí zjišťujících volbu zaměstnavatele na základě možnosti ubytování v Praze 

práce a to především v pásmu významnosti, kde byla zjištěna vyšší významnost u 

dotazovaných pracujících na lůžkových pracovištích FN Motol než u absolventů, kteří 

pracují na ostatních typech pracovišti a to hlavně u odpovědí „Velmi spokojen/a“ x 

„Spíše spokojen/a“. Na základě uvedených dat nelze akceptovat nulovou hypotézu, 

mezi četnostmi odpovědí respondentů a druhem pracoviště existuje statisticky 

významný rozdíl na statistické hladině významnosti 0,05. 

 

TAB. 58: V případě, že by váš známý/á hledal/a zaměstnání, doporučil/a byste jí na 

základě Vaší zkušenosti FN Motol? 

Proměnná 
Lůžková 

pracoviště   

Ostatní 

pracoviště  

Řádk. 

součty 

Určitě ano 12 1 13 

Sloupcová relativní četnost  33,33% 4,00%  

Řádková relativní četnost  92,31% 7,69%  

Asi ano 22 18 40 

Sloupcová relativní četnost  61,11% 72,00%  

Řádková relativní četnost  55,00% 45,00%  

Váhala bych  1 5 6 

Sloupcová relativní četnost  2,78% 20,00%  

Řádková relativní četnost  16,67% 83,33%  

Asi ne  1 1 2 

Sloupcová relativní četnost  2,78% 4,00%  

Řádková relativní četnost  50,00% 50,00%  

Celkem  36 25 61 

Celková relativní četnost  59,02% 40,98% 100,00% 

 

H0: Lze očekávat, že v četnostech odpovědí respondentů na položku dotazníku 

zjišťující zda by respondenti doporučili FN Motol svým známým nebudou zjištěny 

statisticky významné rozdíly podle typu pracoviště 

 

HA: Lze očekávat, že v četnostech odpovědí respondentů na položku dotazníku 

zjišťující zda by respondenti doporučili FN Motol svým známým budou zjištěny 

statisticky významné rozdíly podle typu pracoviště. 

 

Ze shora uvedené tabulky a z vypočítané p hodnoty Pearsonova chí – kvadrátu 

(0,01322) vyplývá, že byl zjištěn statisticky významný rozdíl v distribuci odpovědí 
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zjišťujících u respondentů odpověď na otázku, jestli by doporučili FN Motol svým 

známým a to především u odpovědí „Určitě ano“. Kde zaměstnanci pracující na 

lůžkových typech pracoviště uváděli tuto odpověď mnohem častěji, než pracovníci na 

ostatních typech pracoviště. Další rozdíl je patrný u odpovědi „Váhal/a bych",tuto 

otázku označilo více respondentů pracujících na ostatních typech pracovišť, než na 

lůžkových stanicích. Na základě uvedených dat nelze akceptovat nulovou hypotézu, 

mezi četnostmi odpovědí respondentů a druhem vykonávaného povolání existuje 

statisticky významný rozdíl na statistické hladině významnosti 0,05. 

 

TAB. 59: Spokojenost absolventa/absolventky - vstup do zaměstnání. Přijetí 

spolupracovníky ostatními sestrami (sestrou se rozumí i další nelékařští zdravotničtí 

pracovníci, nejen všeobecné sestry). 

Proměnná 
Lůžková 

pracoviště   

Ostatní 

pracoviště  

Řádk. 

součty 

Velmi spokojen/a 9 16 25 

Sloupcová relativní četnost  25,00% 64,00%  

Řádková relativní četnost  36,00% 64,00%  

Spíše spokojen/a 16 6 22 

Sloupcová relativní četnost  44,44% 24,00%  

Řádková relativní četnost  72,73% 27,27%  

Těžko říci  7 3 10 

Sloupcová relativní četnost  19,44% 12,00%  

Řádková relativní četnost  70,00% 30,00%  

Spíše nespokojen/a  4 0 4 

Sloupcová relativní četnost  11,11% 0,00%  

Řádková relativní četnost  100,00% 0,00%  

Celkem  36 25 61 

Celková relativní četnost  59,02% 40,98% 100,00% 

 

H0: Lze očekávat, že v četnostech odpovědí respondentů na položku dotazníku Přijetí 

spolupracovníky v tomto případě ostatními sestrami nebudou zjištěny statisticky 

významné rozdíly podle typu pracoviště. 

 

HA: Lze očekávat, že v četnostech odpovědí respondentů na položku dotazníku Přijetí 

spolupracovníky v tomto případě ostatními sestrami budou zjištěny statisticky 

významné rozdíly podle typu pracoviště. 

 

Ze shora uvedené tabulky a z vypočítané p hodnoty Pearsonova chí – kvadrátu 

(p=0,01502) vyplývá, že byly zjištěny statisticky významné rozdíly v distribuci 
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odpovědí zjišťujících spokojenost respondentů s přijetím ostatních pracovníku v tomto 

případě ostatními sestrami a to především v pásmu spokojenosti. Dotázaní pracující na 

lůžkových pracovištích uvedli několikrát odpověď„Spíše nespokojen/a“ oproti tomu 

zaměstnanci, kteří pracují na ostatních typech pracovišť, tuto odpověď neuvedli ani 

jednou. Další rozdíly jsou patrné u odpovědi „Spíše spokojen/a," kterou zaměstnanci na 

lůžkových odděleních uváděli častěji, než jejich kolegové na ostatních typech pracovišť. 

Na základě uvedených dat nelze akceptovat nulovou hypotézu, mezi četnostmi 

odpovědí respondentů typem pracoviště existuje statisticky významný rozdíl na 

statistické hladině významnosti 0,05. 

 
TAB. 60: Spokojenost absolventa/absolventky - vstup do zaměstnání. Předávání 

informací. 

Proměnná 
Ošetř. 

povolání   

Jiná 

povolání  

Řádk. 

součty 

Velmi spokojen/a 5 5 10 

Sloupcová relativní četnost  13,89% 20,00%  

Řádková relativní četnost  50,00% 50,00%  

Spíše spokojen/a 19 13 32 

Sloupcová relativní četnost  52,78% 52,00%  

Řádková relativní četnost  59,38% 40,63%  

Těžko říci  12 3 15 

Sloupcová relativní četnost  33,33% 12,00%  

Řádková relativní četnost  80,00% 20,00%  

Spíše nespokojen/a  0 4 4 

Sloupcová relativní četnost  0,00% 16,00%  

Řádková relativní četnost  0,00% 100,00%  

Celkem  36 25 61 

Celková relativní četnost  59,02% 40,98% 100,00% 

 

H0: Lze očekávat, že v četnostech odpovědí respondentů na položku dotazníku 

zjišťující spokojenost s přádáváním informací nebudou zjištěny statisticky významné 

rozdíly podle typu vykonávaného povolání.  

 

HA: Lze očekávat, že v četnostech odpovědí respondentů na položku dotazníku 

zjišťující spokojenost s přádáváním informací budou zjištěny statisticky významné 

rozdíly podle typu vykonávaného povolání. 

 

Ze shora uvedené tabulky a z vypočítané p hodnoty Pearsonova chí – kvadrátu 

(p=0,03166) vyplývá, že byly zjištěny statisticky významné rozdíly v distribuci 

odpovědí zjišťujících spokojenost respondentů s předáváním informací na pracovišti a 
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to především v pásmu spokojenosti, kde byla zjištěna vyšší četnost odpovědí „Těžko 

říci" u dotazovaných vykonávající ošetřovatelská povolání, než u pracovníků kteří 

vykonávají ostatní profese. Další rozdíl byl zjištěný u proměnné „Spíše spokojen/a“, 

kde bylo rovněž větší zastoupení u respondentů pracujících v ošetřovatelské profesi, než 

u zaměstnanců, kteří vykonávají ostatní profese.Na základě uvedených dat nelze 

akceptovat nulovou hypotézu, mezi četnostmi odpovědí respondentů a druhem 

vykonávaného povolání existuje statisticky významný rozdíl na statistické hladině 

významnosti 0,05. 

 

TAB. 61: Spokojenost absolventa/absolventky - vstup do zaměstnání. Úrovní 

komunikace mezi sestrami navzájem (sestrou se rozumí i další nelékařští zdravotničtí 

pracovníci, nejen všeobecné sestry) 

Proměnná 
Lůžková 

pracoviště   

Ostatní 

pracoviště  

Řádk. 

součty 

Velmi spokojen/a 9 5 14 

Sloupcová relativní četnost  25,00% 20,00%  

Řádková relativní četnost  64,29% 35,71%  

Spíše spokojen/a 12 19 31 

Sloupcová relativní četnost  33,33% 76,00%  

Řádková relativní četnost  38,71% 61,29%  

Těžko říci  8 0 8 

Sloupcová relativní četnost  22,22% 0,00%  

Řádková relativní četnost  100,00% 0,00%  

Spíše nespokojen/a  7 1 8 

Sloupcová relativní četnost  19,44% 4,00%  

Řádková relativní četnost  87,50% 12,50%  

Celkem  36 25 61 

Celková relativní četnost  59,02% 40,98% 100,00% 

 

H0: Lze očekávat, že v četnostech odpovědí respondentů na položku dotazníku 

zjišťující spokojenost s úrovní komunikace mezi sestrami navzájem nebudou zjištěny 

statisticky významné rozdíly podle typu pracoviště. 

 

HA: Lze očekávat, že v četnostech odpovědí respondentů na položku dotazníku 

zjišťující spokojenost s úrovní komunikace mezi sestrami navzájem budou zjištěny 

statisticky významné rozdíly podle typu pracoviště. 

 

Ze shora uvedené tabulky a z vypočítané p hodnoty Pearsonova chí – kvadrátu (p = 

0,00337) vyplývá, že byly zjištěny statisticky významné rozdíly v distribuci odpovědí 
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zjišťujících spokojenost s úrovní komunikace s ostatními sestrami na a to především 

v pásmu spokojenosti, kde byla zjištěna nižší míra spokojenosti dotazovaných 

pracujících na lůžkových odděleních než u pracovníků, kteří pracují na ostatních typech 

pracovišť a to u proměnné „Spíše spokojen/a“. Další rozdíly byly u odpovědi „Těžko 

říci“, kde větší četnost tvořila tato odpověď u pracovníků, pracujících na standardech a 

jipech, než u jejich kolegů na ostatních typech pracovišť. Na základě uvedených dat 

nelze akceptovat nulovou hypotézu, mezi četnostmi odpovědí respondentů a druhem 

pracoviště existuje statisticky významný rozdíl na statistické hladině významnosti 0,05 

 
Tab. 62: Spokojenost absolventa/absolventky - vstup do zaměstnání.Úrovní komunikace 

mezi sestrami a pacienty (sestrou se rozumí i další nelékařští zdravotničtí pracovníci, 

nejen všeobecné sestry). 

Proměnná 
Ošetř. 

povolání   

Jiná 

povolání  

Řádk. 

součty 

Velmi spokojen/a 5 6 11 

Sloupcová relativní četnost  13,89% 24,00%  

Řádková relativní četnost  45,45% 54,55%  

Spíše spokojen/a 23 7 30 

Sloupcová relativní četnost  63,89% 28,00%  

Řádková relativní četnost  76,67% 23,33%  

Těžko říci  8 10 18 

Sloupcová relativní četnost  22,22% 40,00%  

Řádková relativní četnost  44,44% 55,56%  

Spíše nespokojen/a  0 2 2 

Sloupcová relativní četnost  0,00% 8,00%  

Řádková relativní četnost  0,00% 100,00%  

Celkem  36 25 61 

Celková relativní četnost  59,02% 40,98% 100,00% 

 

H0: Lze očekávat, že v četnostech odpovědí respondentů na položku dotazníku 

zjišťující spokojenost s úrovní komunikace mezi sestrami a pacienty  nebudou zjištěny 

statisticky významné rozdíly podle typu vykonávaného povolání.  

 

HA: Lze očekávat, že v četnostech odpovědí respondentů na položku dotazníku 

zjišťující spokojenost s úrovní komunikace mezi sestrami a pacienty  budou zjištěny 

statisticky významné rozdíly podle typu vykonávaného povolání. 

 

Ze shora uvedené tabulky a z vypočítané p hodnoty Pearsonova chí – kvadrátu 

(p=0,02723) vyplývá, že byly zjištěny statisticky významné rozdíly v četnosti odpovědí 
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zjišťujících spokojenost respondentů s úrovní komunikace mezi sestrami a pacienty  a to 

především v pásmu spokojenosti, kde byla zjištěna vyšší míra spokojenosti 

dotazovaných vykonávající ošetřovatelská povolání než jiná povolání a to u proměnné 

„Spíše spokojen/a“. Další rozdíly byly u odpovědi „Spíše nespokojen/a“ kde bylo 

častější zastoupení u pracovníků vykonávající jiné profese. Na základě uvedených dat 

nelze akceptovat nulovou hypotézu, mezi četnostmi odpovědí respondentů a druhem 

vykonávaného povolání existuje statisticky významný rozdíl na statistické hladině 

významnosti 0,05. 

 

TAB. 63:Spokojenost absolventa/absolventky - obecné faktory: Pracovní prostředí na 

oddělení. 

Proměnná 

Praxe do 8 

měsíců 

včetně   

Praxe 9 a 

více 

měsíců 

Řádk. 

součty 

Velmi spokojen/a 10 8 18 

Sloupcová relativní četnost  27,78% 32,00%  

Řádková relativní četnost  55,56% 44,44%  

Spíše spokojen/a 16 17 33 

Sloupcová relativní četnost  44,44% 68,00%  

Řádková relativní četnost  48,48% 51,52%  

Těžko říci  9 0 9 

Sloupcová relativní četnost  25,00% 0,00%  

Řádková relativní četnost  100,00% 0,00%  

Spíše nespokojen/a  1 0 1 

Sloupcová relativní četnost  2,78% 0,00%  

Řádková relativní četnost  100,00% 0,00%  

Celkem  36 25 61 

Celková relativní četnost  59,02% 40,98% 100,00% 

 

H0: Lze očekávat, že v četnostech odpovědí respondentů na položku dotazníku 

zjišťující spokojenost s pracovním prostředím nebudou zjištěny statisticky významné 

rozdíly podle délky praxe.  

 

HA: Lze očekávat, že v četnostech odpovědí respondentů na položku dotazníku 

zjišťující spokojenost s pracovním prostředím budou zjištěny statisticky významné 

rozdíly podle délky praxe. 

 

Ze shora uvedené tabulky a z vypočítané p hodnoty Pearsonova chí – kvadrátu (p = 

0,03596) je patrné, že byly zjištěny statisticky významné rozdíly v distribuci odpovědí 



Bakalářská práce                Pracovní spokojenost všeobecných sester na vybraných pracovištích FN Motol 

74 

zjišťujících spokojenost respondentů s pracovním prostředím na oddělení ve vazbě na 

délku praxe a to především v pásmu spokojenosti, kde byla zjištěna vyšší míra odpovědí 

„Těžko říci" u dotazovaných s délkou praxe do osmi měsíců než u respondentů, kteří 

mají délku praxe delší než 9 měsíců. U otázky „Velmi nespokojen/a“ byla zaznamenána 

odpověď pouze u pracovníků s praxí do 8 měsíců. Na základě uvedených dat nelze 

akceptovat nulovou hypotézu, mezi četnostmi odpovědí respondentů délkou praxe 

existuje statisticky významný rozdíl na statistické hladině významnosti 0,05. 

 

TAB. 64: Spokojenost absolventa/absolventky - obecné faktory: Informovanost o dění a 

chystaných změnách na oddělení. 

Proměnná 
Lůžková 

pracoviště   

Ostatní 

pracoviště 

Řádk. 

součty 

Velmi spokojen/a 4 4 8 

Sloupcová relativní četnost  11,11% 16,00%  

Řádková relativní četnost  50,00% 50,00%  

Spíše spokojen/a 17 10 27 

Sloupcová relativní četnost  47,22% 40,00%  

Řádková relativní četnost  62,96% 37,04%  

Těžko říci  14 5 19 

Sloupcová relativní četnost  38,89% 20,00%  

Řádková relativní četnost  73,68% 26,32%  

Spíše nespokojen/a  1 6 7 

Sloupcová relativní četnost  2,78% 24,00%  

Řádková relativní četnost  14,29% 85,71%  

Celkem  36 25 61 

Celková relativní četnost  59,02% 40,98% 100,00% 

 

H0: Lze očekávat, že v četnostech odpovědí respondentů na položku dotazníku 

zjišťující informovanost o chystaných změnách a děních na oddělení nebudou zjištěny 

statisticky významné rozdíly podle typu pracoviště.  

 

HA: Lze očekávat, že v četnostech odpovědí respondentů na položku dotazníku 

zjišťující informovanost o chystaných změnách a děních na oddělení budou zjištěny 

statisticky významné rozdíly podle typu pracoviště. 

 

Z výše uvedené tabulky a z vypočítané p hodnoty Pearsonova chí – kvadrátu 

(p=0,04762) je zřejmé, že byly zjištěny statisticky významné rozdíly v četnosti u 

odpovědí zjišťujících spokojenost respondentů s informovaností o dění a chystaných 

změnách na oddělení ve vazbě na typ pracoviště a to především v pásmu spokojenosti, 
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kde byla zjištěna vyšší míra spokojenosti dotazovaných vykonávající ošetřovatelská 

povolání, než jiná povolání a to u proměnné „Spíše spokojen/a“. Pracovníci pracující na 

lůžkových odděleních také mnohem častěji uváděli odpověď „Těžko říci“. Na základě 

uvedených dat nelze akceptovat nulovou hypotézu, mezi četnostmi odpovědí 

respondentů a charakterem pracoviště existuje statisticky významný rozdíl na statistické 

hladině významnosti 0,05. 

 

TAB. 65: Spokojenost absolventa/absolventky - vstup do zaměstnání. Úrovní 

komunikace mezi sestrami a pacienty (sestrou se rozumí i další nelékařští zdravotničtí 

pracovníci, nejen všeobecné sestry) 

Proměnná 
Lůžková 

pracoviště   

Ostatní 

pracoviště  

Řádk. 

součty 

Velmi spokojen/a 10 1 11 

Sloupcová relativní četnost  27,78% 4,00%  

Řádková relativní četnost  90,91% 9,09%  

Spíše spokojen/a 14 16 30 

Sloupcová relativní četnost  38,89% 64,00%  

Řádková relativní četnost  46,67% 53,33%  

Těžko říci  10 8 18 

Sloupcová relativní četnost  27,78% 32,00%  

Řádková relativní četnost  55,56% 44,44%  

Spíše nespokojen/a  2 0 2 

Sloupcová relativní četnost  5,56% 0,00%  

Řádková relativní četnost  100,00% 0,00%  

Celkem  36 25 61 

Celková relativní četnost  59,02% 40,98% 100,00% 

 

H0: Lze očekávat, že v četnostech odpovědí respondentů na položku dotazníku 

zjišťující spokojenost s úrovní komunikace mezi sestrami a pacienty  nebudou zjištěny 

statisticky významné rozdíly podle typu pracoviště. 

 

HA: Lze očekávat, že v četnostech odpovědí respondentů na položku dotazníku 

zjišťující spokojenost s úrovní komunikace mezi sestrami a pacienty  budou zjištěny 

statisticky významné rozdíly podle typu pracoviště. 

 

Z uvedené tabulky a z vypočítané p hodnoty Pearsonova chí – kvadrátu (p = 0,04610) 

vyplývá, že byly zjištěny statisticky významné rozdíly v distribuci odpovědí zjišťujících 

spokojenost respondentů s  úrovní komunikace mezi sestrami a pacienty a to ve vazbě 

na typ pracoviště. Tyto rozdíly byly zjištěny především v pásmu spokojenosti, kde byla 
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zjištěna vyšší míra spokojenosti dotazovaných pracujících na lůžkových typech 

pracovišť, než u zaměstnanců na jiných typech pracovišť a to u proměnných „Velmi 

spokojen/a“ x „Spíše nespokojen/a“. Na základě uvedených dat nelze akceptovat 

nulovou hypotézu, mezi četnostmi odpovědí respondentů a typem pracoviště existuje 

statisticky významný rozdíl na statistické hladině významnosti 0,05. 

3.5.1 Porovnání výsledků s dříve realizovanými studiemi 

Bakalářská práce se zabývá problematikou adaptačního procesu u absolventů 

vysokých a vyšších odborných škol. Cílem bylo zjistit míru pracovní spokojenosti, 

motivace a spokojenosti s prací školitele a také zjistit jak si představuje nový pracovník 

ideální adaptaci do své nové pracovní role, pracovního prostředí a do nového kolektivu. 

Práce na podobné téma se týkaly převážně adaptačního procesu zdravotních sester 

v nemocnici. Ke srovnávání jsem si vybral a použil práce, která se touto problematikou 

zabývala. Jedná se o práce Kořínkové (2010), rigorózní práci Jirkovského (2008) a o 

práci Šimákové (2010). 

Při porovnávání vlastní práce a práce Kořínkové (2010), která proběhla rovněž ve 

FN Motol, ale pouze na jednotkách intenzivní péče jsem u podobných otázek 

nezaznamenal velké rozdíly u jednotlivých odpovědí. Většina respondentů (74%) měla 

přiděleného vlastního školitele a mela dostatek informací o adaptačním procesu. Práce 

se shodují i u otázek, kde respondenti reagují na problém s přechodem z teorie do praxe. 

Ve svém dotazníkovém šetření (61 respondentů), jsem neshledal velké rozdíly 

oproti práci Šimákové (2010) s počtem 85 dotazovaných. V obou pracích byly 

zaznamenány pozitivní výsledky na činnost školitelů. 

Jirkovský (2008) píše o pracovní adaptaci všeobecných sester očima absolventů 

škol a dále se věnuje hodnocení školitele. Druhá část práce byla zaměřena na 

autoevaluaci školitelů. V rámci srovnání se svojí prací jsem si zvolil pouze první část 

práce, kde odpovídali absolventi (60 respondentů) jejich odpovědi byly posuzovány v 

oblasti obecné spokojenosti a v hodnocení školitele. Většinu kritérií respondenti 

hodnotili nad očekávání kladně. Více jak v 50 % respondentů uvedlo, že jsou s 

hodnocenými oblastmi „spokojeni,“ či spíše „spokojeni.“ (Jirkovský, 2008, s. 109) V 

celkovém pohledu bylo ve fakultní nemocnici spokojeno více jak 78% absolventek škol 

(Jirkovský, 2008) 
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4. ZÁVĚR 

V bakalářské práci je řešena problematika pracovní spokojenosti na odborných 

pracovištích FN Motol s důrazem na pracovní adaptaci. Jsou zde posuzovány faktory, 

které tento proces ovlivňují jak po pozitivní, tak i negativní stránce.  

Jak vyplývá z dříve uvedených kapitol v této práci, adaptace absolventů vyšších 

odborných a vysokých škol v novém pracovním prostředí v sobě zahrnuje celou řadu 

faktorů, které můžeme shrnout do dvou částí. První souvisí s pracovní adaptací v užším 

slova smyslu, druhá pak se začleněním absolventa do pracovního procesu. Ze 

zjištěných poznatků prezentovaných v této práci je zřejmé, že obě části pracovní 

adaptace probíhají současně. Dosažení požadované úrovně adaptovanosti absolventa 

školy v každé z nich, podmiňuje jeho celkovou úspěšnost na pracovišti.  

Výsledky vlastního šetření se stanou podkladem pro další manažerskou práci ve 

FN Motol a zdrojem nezbytných informací pro dílčí úpravu stávajícího systému 

pracovní adaptace absolventů škol. Doufám, že i když byla většina dotazovaných s 

průběhem tohoto procesu spokojena a v dotazníkovém šetření se objevily pouze dílčí 

připomínky, že se na základě tohoto šetření bude proces adaptace ve FN Motol dále 

zlepšovat. A tím se zkrátí a zefektní doba, kterou tento proces vyžaduje. 

Výsledky šetření popisují konkrétní situaci v konkrétní nemocnici, lze ale 

předpokládat, že v řadě případů mohou mít obecnou platnost a tedy i potenciál pro 

využití v jiných podobných zdravotnických zařízeních po celé ČR.  

V současnosti jsme ve zdravotnické praxi stále častěji svědky poměrně velkého 

rozporu mezi úrovní teoretické a praktické profesní přípravy. Smyslem pracovní 

adaptace je tyto rozdíly zmenšovat a přeneseně tak i přispívat ke stálému zvyšování 

kvality poskytované péče.  

Jak vyplývá i z dotazníkového šetření vstup do profese po škole není jednoduchou 

záležitostí a je nutné tento proces co nejlépe zohlednit právě pro absolventy škol, kteří 

nikdy předtím ve zdravotnictví nepracovali a tím pádem překlenout jejich rezervy mezi 

teoretickými znalostmi, které získali studiem a praxí do které vstupují. 

Povolání všeobecné sestry, ale i jiných zdravotnických profesí patří mezi velmi 

náročné profese, jak z hlediska psychického, tak fyzického. Navíc nejsou tyto profese 

dostatečně finančně ohodnocovány. Více peněz do zdravotnictví by přineslo lepší a 

dostupnější péči pro všechny obyvatele České republiky, dále by přilákalo více 
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zájemců, kteří by toto nelehké povolání vykonávali. A také by se snížila odchodovost 

zaměstnanců do jiných profesí za lepšími platovými podmínkami a benefity, které jim 

pro nedostatek peněz nemohou zdravotnická zařízení nabídnout. 

V dnešní době se sice jednotlivá zdravotnická zařízení předhánějí ve svých 

benefitech, které tvoří náborový příplatek, možnost ubytování, tramvajenka zdarma 

apod. Ale tento systém "přetahování" zaměstnanců nic neřeší, protože počet pracovníků 

zůstává stejný, jen práci vykonávají v jiné nemocnici či jiném zdravotnickém zařízení.  

Ke zlepšení vlastní pracovní adaptace by mohlo například přispět zvýšení 

kvalifikace školitelům. Správný přístup školitele má na adaptaci velmi dobrý vliv. 

Spousta z nás absolventů si oblíbila během praxe to či oné oddělení. Ale stejně tak na 

nás měla i vliv naše učitelka (mentorka), či jiný pracovník např.: staniční sestra, kteří 

nás na praxi vedli i podle nich jsme se na jednotlivé praxe těšili, nebo netěšili.  

Stejně tak může ovlivnit náš zájem o obor, nemocnici a samotné oddělení i nám 

přidělený školitel, který v nás probudí naše teoretické znalosti a pomůže nám je uplatnit 

v praxi, protože osobní zkušenost z prvních měsíců výkonu povolání může výrazně 

ovlivnit náš celoživotní vztah k profesi, k pacientům, ale také k ostatním členům 

zdravotnického týmu, je proto třeba se problematice pracovní adaptace a této 

znevýhodněné skupiny zaměstnanců věnovat zvýšenou pozorností a péčí. 

Doufám, že až já nastoupím po absolvování vysoké školy do zaměstnání 

(mimochodem zvolím si FN Motol) bude můj vstup do profese doprovázen vstřícným a 

hodným školitelem, který bude mít trpělivost a bude mi poskytovat cenné rady a 

připomínky, aby se ze mě co nejdříve stal plnohodnotný pracovník schopný samostatné 

práce. 

V souvislosti se stanovenými cíli a hypotézami byly výsledky vlastního šetření 

interpretovány v tabelárních přehledech, histogramech četnosti a výsečových grafech. V 

kapitole diskuse byly zhodnoceny a prodiskutovány výsledky šetření. Na závěr diskuse 

byly zařazeny komparace výsledků vlastního šetření a výsledků dříve realizovaných 

prací. 

Tato práce stručně popisuje problematiku pracovní adaptace a její důležitost u 

absolventů vysokých a vyšších odborných škol. Výsledky této práce se shodují s 

výsledky podobných dříve realizovaných šetření, ze kterých dohromady vyplývá, že 

stále je u adaptace zaměstnanců co zlepšovat. Na druhou stranu lze říci, že absolventi 

jsou ve většině s fungováním adaptačního procesu spokojeni a vnímají jeho přínos pro 

jejich práci. 
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Kdybych měl zpětně zhodnotit chyby, kterých jsem se při realizaci vlastního 

šetření dopustil. Určitě bych na práci začal pracovat dříve a tím pádem měl více času a 

prostoru na její realizaci. Dále bych se do dané problematiky rád více dostal třeba 

pomocí komunikace s absolventy např.: krátkým rozhovorem. 

Myslím, že hlavní cíle bakalářské práce byly splněny a povedlo se mi 

problematiku pracovní spokojenosti, motivace a adaptace absolventů vysokých a 

vyšších odborných škol alespoň částečně nastínit. 
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TAB. 29: Spokojenost absolventa/absolventky - mezilidské vztahy na oddělení 

TAB. 30: Spokojenost absolventa/absolventky - výše měsíčního platu 

TAB. 31:Spokojenost absolventa/absolventky - ochota nadřízených přijmout mé 

připomínky a návrhy 

TAB. 32: Spokojenost absolventa/absolventky - informovanost o dění a o chystaných 

změnách na oddělení 

TAB. 33: Spokojenost absolventa/absolventky - psychická náročnost práce 

TAB. 34: Spokojenost absolventa/absolventky - fyzická náročnost práce 

TAB. 35: Spokojenost absolventa/absolventky - využití Vašich schopností a dovedností 

TAB. 36: Spokojenost absolventa/absolventky - spokojenost s řešením konfliktů na 

pracovišti 

TAB. 37: Spokojenost absolventa/absolventky - informovanost o chodu nemocnice 
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TAT. 38: Spokojenost absolventa/absolventky - informovanost z oboru v rámci FN 

Motol 

TAB. 39: Spokojenost absolventa/absolventky - celková spokojenost ve FN Motol 

TAB. 40: Školitelem/kou Vaší pracovní adaptace byl/a: 

TAB. 41: Hodnocení školitele/ky absolventem/kou: Můj školitel/školitelka: Byla mým 

vzorem 

TAB. 42: Hodnocení školitele/ky absolventem/kou: Vedl/a mne k odpovědnému 

přístupu k profesi 

TAB. 43: Hodnocení školitele/ky absolventem/kou: Povzbuzoval/a mne a pomáhal/a mi 

při úvahách nad mou prací kritickým myšlením 

TAB. 44: Hodnocení školitele/ky absolventem/kou: Rozvíjel/a mé schopnosti aplikovat 

a integrovat znalosti, teoretické vědomosti a postoje v praxi 

TAB. 45: Hodnocení školitele/ky absolventem/kou: Kladl/a důraz na propojení 

teoretických znalostí, praktických dovedností a postojů v průběhu adaptačního procesu 

TAB. 46: Hodnocení školitele/ky absolventem/kou: Podporoval/a moji kreativitu a 

seberealizaci 

TAB. 47: Hodnocení školitele/ky absolventem/kou: Choval/a se ke mně kolegiálně – 

partnersky 

TAB. 48: Hodnocení školitele/ky absolventem/kou: Choval/a se proaktivně 

TAB. 49: Hodnocení školitele/ky absolventem/kou: Efektivně se mnou spolupracoval/a 

a vzbuzoval/a můj zájem o konkrétní dovednost 

TAB. 50: Hodnocení školitele/ky absolventem/kou: Při stanování priorit v adaptačním 

procesu se mnou úzce spolupracoval/a 

TAB. 51: Hodnocení školitele/ky absolventem/kou: Jeho / její hodnocení mne 

posilovalo, povzbuzovalo a motivovalo k dalšímu zdokonalení a rozvoji 

TAB. 52: Hodnocení školitele/ky absolventem/kou: Prokazoval/a komunikační 

dovednosti vedoucí k efektivnímu zvládání problémů 

TAB. 53: Hodnocení školitele/ky absolventem/kou: Využíval/a účinku sociálního učení 

TAB. 54: Výsledky Pearsonova - chí kvadrátu vztahující se pracovní spokojenosti a 

TAB. 55: Spokojenost absolventa/absolventky - obecné faktory: charakter vlastní práce 

TAB. 56: Jaké okolnosti jste zvažoval/a při volbě zaměstnavatele (FN Motol). Na 

základě příznivých referencí o FN Motol od jiných osob nebo z tisku 

TAB. 57: Jaké okolnosti jste zvažoval/a při volbě zaměstnavatele (FN Motol). Možnost 

ubytování v Praze. 
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TAB. 58: V případě, že by váš známý/á hledal/a zaměstnání, doporučil/a byste jí na 

základě Vaší zkušenosti FN Motol? 

TAB. 59: Spokojenost absolventa/absolventky - vstup do zaměstnání. Přijetí 

spolupracovníky ostatními sestrami (sestrou se rozumí i další nelékařští zdravotničtí 

pracovníci, nejen všeobecné sestry). 

TAB. 60: Spokojenost absolventa/absolventky - vstup do zaměstnání. Předávání 

informací. 

TAB. 61: Spokojenost absolventa/absolventky - vstup do zaměstnání. Úrovní 

komunikace mezi sestrami navzájem (sestrou se rozumí i další nelékařští zdravotničtí 

pracovníci, nejen všeobecné sestry) 

TAB. 62: Spokojenost absolventa/absolventky - vstup do zaměstnání.Úrovní 

komunikace mezi sestrami a pacienty (sestrou se rozumí i další nelékařští zdravotničtí 

pracovníci, nejen všeobecné sestry). 

TAB. 63: Spokojenost absolventa/absolventky - obecné faktory: Pracovní prostředí na 

oddělení. 

TAB. 64: Spokojenost absolventa/absolventky - obecné faktory: Informovanost o dění a 

chystaných změnách na oddělení. 

TAB. 65: Spokojenost absolventa/absolventky - vstup do zaměstnání. Úrovní 

komunikace mezi sestrami a pacienty (sestrou se rozumí i další nelékařští zdravotničtí 

pracovníci, nejen všeobecné sestry) 

 

Seznam obrázků 

Obr. 1: Maslowova pyramida potřeb 

Obr. 2: Rok nástupu absolventů do FN Motol 

Obr. 3: Histogram četnosti respondentů délka praxe  

Obr. 4: Dosažené vzdělání 

Obr. 5: Pracovní zařazení absolventů škol – klinický obor: 

Obr. 6: Pracovní zařazení absolventů škol – typ pracoviště: 
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Příloha č.: Dotazník 

 

Vážená slečno, paní, 

Vážený pane,  

 

obracím se na Vás se zdvořilou žádostí o vyplnění přiloženého dotazníku, jehož cílem je 

posoudit Váš vstup do profesního života a získat od Vás informace k průběhu pracovní 

adaptace po skončení systematické přípravy na povolání. Výsledky šetření budou 

součástí bakalářské práce a budou poskytnuty vedení FN Motol k posouzení stávajícího 

systému pracovní adaptace absolventů škol. 

 

Dotazníkové šetření je anonymní. Vyplněním dotazníku přes portál Vema nelze zpětně 

zjistit, kdo dotazník vyplnil.  

 

Správné odpovědi označte v elektronickém dotazníku. Vždy vyberte pouze jednu 

variantu z nabízených možností, pokud není dále uvedeno jinak. U otázek, kde nejsou 

uvedeny varianty odpovědí, dopište Vaše stanovisko volnou formou. Stejně postupujte 

tam, kde je od Vás vyžadován komentář.  

 

Za Váš čas a ochotu při vyplňování dotazníku Vám předem děkuji.   

 

 S pozdravem  

 

Jan Karafiát 

student 3. ročníku bakalářského studijního 

oboru Všeobecná sestra 2. LF UK 

 

 

A nyní Vás prosím o vyplnění základních informací o Vás:    

 

Vykonávané povolání:  

 ________________________________________ 

 

Datum nástupu do FN Motol:  

 ________________________________________  

 

Stupeň nejvyššího dosaženého odborného vzdělání:  

  

 SZŠ     

 VZŠ     

 VŠ bakalářský stupeň  

 VŠ magisterský stupeň  

 

 

Prosím, uveďte Váš věk:  ___________  

 

Klinický obor:    interní  

 chirurgický  

 komplement (včetně oborů laboratorní medicíny)  
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 jiný 

 

Typ pracoviště:    standardní lůžkové oddělení  

 jednotka intenzívní péče / resuscitační oddělení  

 ambulantní  

 jiné   

Jaké okolnosti jste zvažoval/a při volbě zaměstnavatele (FN Motol)?  

V tabulce vyznačte významnost vybraných okolností.  

Okolnost:  
velmi 

významná 

spíše 

významná 
neutrální  

spíše 

nevýznamná 
nevýznamná 

na základě předchozí 

pozitivní zkušenosti 

z odborné praxe 

během studia 

1 2 3 4 5 

na základě příznivých 

referencí o FN Motol 

od zaměstnanců 

nemocnice  

1 2 3 4 5 

na základě příznivých 

referencí o FN Motol 

od jiných osob nebo 

z tisku 

1 2 3 4 5 

zařazení na 

pracoviště, které 

odpovídá mým 

profesním zájmům 

1 2 3 4 5 

snadná dostupnost 

pracoviště 
1 2 3 4 5 

možnost ubytování 

v Praze 
1 2 3 4 5 

nemožnost 

pracovního uplatnění 

v místě bydliště  

1 2 3 4 5 

nemožnost 

pracovního uplatnění 

v jiné pražské 

nemocnici 

1 2 3 4 5 

 

Pokud jste zvažoval/a jiné okolnosti, prosím, uveďte jaké:  

 

 

V případě, že by Váš známý/á hledal/a zaměstnání, doporučil/a byste jí na základě 

Vaší zkušenosti FN Motol? 

 

 určitě ano  

 asi ano 

 váhala bych  

 asi ne  

 určitě ne 
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Spokojenost absolventa/absolventky – vstup do zaměstnání:  

 (u každé položky, prosím, zakroužkujte pouze jedno číslo, které odpovídá míře Vaší 

spokojenosti nebo nespokojenosti)  

 
velmi 

spokojen/a 

spíše 

spokojen/a 

těžko 

říci  

spíše 

nespokojen/a 

velmi 

nespokojen/a 

Přijetí 

spolupracovníky:  
     

- vrchní sestrou* 1 2 3 4 5 

- staniční sestrou* 1 2 3 4 5 

- školitelem/kou 1 2 3 4 5 

- ostatními sestrami*  1 2 3 4 5 

- lékaři 1 2 3 4 5 

* sestrou se rozumí i další nelékařští zdravotničtí pracovníci, nejen všeobecné sestry 

 

 
velmi 

spokojen/a 

spíše 

spokojen/a 

těžko 

říci  

spíše 

nespokojen/a 

velmi 

nespokojen/a 

Spokojenost s:      

- dobou poskytnutou 

k zapracování 
1 2 3 4 5 

- seznámením s 

vnitřními předpisy FN 

Motol 

1 2 3 4 5 

- spoluprací na 

pracovišti  
1 2 3 4 5 

- předáváním informací  1 2 3 4 5 

- úrovní komunikace 

mezi sestrami* 

navzájem 

1 2 3 4 5 

- úrovní komunikace 

mezi sestrami* a 

pacienty  

1 2 3 4 5 

- úrovní komunikace 

mezi sestrami* a lékaři  
1 2 3 4 5 

* sestrou se rozumí i další nelékařští zdravotničtí pracovníci, nejen všeobecné sestry 

 

Co je pro Vás v profesním životě nejdůležitější? 

označte jen jednu položku 

 

 uspokojivý plat  

 dobré vztahy v kolektivu  

 dobré vztahy k nadřízeným  

 potřebnost mé práce  

 

Spokojenost absolventa/absolventky – obecné faktory:  
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(u každé položky, prosím, zakroužkujte pouze jedno číslo, které odpovídá míře Vaší 

spokojenosti nebo nespokojenosti)  

 
velmi 

spokojen/a 

spíše 

spokojen/a 

těžko 

říci  

spíše 

nespokojen/a 

velmi 

nespokojen/a 

charakter vlastní práce 1 2 3 4 5 

pracovní prostředí na 

oddělení  
1 2 3 4 5 

jednání přímých 

nadřízených  
1 2 3 4 5 

chování lékařů  1 2 3 4 5 

mezilidské vztahy na 

oddělení  
1 2 3 4 5 

výše měsíčního platu  1 2 3 4 5 

ochota nadřízených 

přijmout mé 

připomínky a návrhy  

1 2 3 4 5 

informovanost o dění a 

o chystaných změnách 

na oddělení   

1 2 3 4 5 

psychická náročnost 

práce  
1 2 3 4 5 

fyzická náročnost práce  1 2 3 4 5 

využití Vašich 

schopností a 

dovedností 

1 2 3 4 5 

spokojenost s řešením 

konfliktů na pracovišti  
1 2 3 4 5 

informovanost o chodu 

nemocnice  
1 2 3 4 5 

informovanost z oboru 

v rámci FN Motol  
1 2 3 4 5 

celková spokojenost ve 

FN Motol   
1 2 3 4 5 

Co by se dalo, podle Vašeho názoru, zlepšit na Vašem pracovišti ve prospěch týmu 

zdravotníků?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co by se dalo, podle Vašeho názoru, zlepšit na Vašem pracovišti ve prospěch pacientů?  
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Co bylo v průběhu pracovní adaptace pro Vás nejsložitější nebo nejnáročnější?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokud byste mohl/a navrhnout tři nejvýznamnější změny v systému pracovní adaptace, 

jaké by to byly?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školitelem/kou Vaší pracovní adaptace byl/a: 

 všeobecná sestra* s úplným středním odborným vzděláním (SZŠ) bez specializace v 

oboru 

 všeobecná sestra* s úplným středním odborným vzděláním (SZŠ) se specializací v 

oboru 

 všeobecná sestra* s vyšším odborným vzděláním (VZŠ) bez specializace v oboru  

 všeobecná sestra* s vyšším odborným vzděláním (VZŠ) se specializací v oboru  

 všeobecná sestra* s vysokoškolským vzděláním (Bc., Mgr.) bez specializace v oboru  

 všeobecná sestra* s vysokoškolským vzděláním (Bc., Mgr.) se specializací v oboru 

 neměl/a jsem určeného školitele/školitelku  

 

* všeobecnou sestrou se rozumí i další nelékařští zdravotničtí pracovníci, nejen 

všeobecné sestry  

Hodnocení školitele/ky absolventem/kou: 

(u každého tvrzení, prosím, zakroužkujte pouze jedno číslo, které odpovídá hodnocení 

uvedenému v záhlaví tabulky)  

Můj školitel/školitelka: ano  
spíše 

ano  
nevím 

spíše 

ne  
ne 

Byl/a mým vzorem 1 2 3 4 5 
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Vedl/a mne k odpovědnému přístupu k profesi 1 2 3 4 5 

Povzbuzoval/a mne a pomáhal/a mi při úvahách 

nad mou prací kritickým myšlením 
1 2 3 4 5 

Rozvíjel/a mé schopnosti aplikovat a integrovat 

znalosti, teoretické vědomosti a postoje v praxi 
1 2 3 4 5 

Kladl/a důraz na propojení teoretických znalostí, 

praktických dovedností a postojů v průběhu 

adaptačního procesu 

1 2 3 4 5 

Podporoval/a moji kreativitu a seberealizaci  1 2 3 4 5 

Choval/a se ke mně kolegiálně – partnersky 1 2 3 4 5 

Choval/a se proaktivně  1 2 3 4 5 

Efektivně se mnou spolupracoval/a a vzbuzoval/a 

můj zájem o konkrétní dovednost 
1 2 3 4 5 

Při stanování priorit v adaptačním procesu se mnou 

úzce spolupracoval/a 
1 2 3 4 5 

Jeho / její hodnocení mne posilovalo, povzbuzovalo 

a motivovalo k dalšímu zdokonalení a rozvoji 
1 2 3 4 5 

Prokazoval/a komunikační dovednosti vedoucí 

k efektivnímu zvládání problémů 
1 2 3 4 5 

Využíval/a účinku sociálního učení 1 2 3 4 5 

 

Zde, prosím, uveďte své připomínky a náměty k systému pracovní adaptace absolventů 

škol ve FN Motol 

 

 

Děkuji Vám za čas a trpělivost, které jste věnoval/a vyplnění tohoto dotazníku.  

 

Jan Karafiát 
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Příloha č. 2: Autentické výpovědi pracovní adaptace absolventů škol 

 
AUTENTICKÉ VÝPOVĚDI  

PRACOVNÍ ADAPTACE ABSOLVENTŮ ŠKOL 
 

UVEĎTE PROSÍM VAŠE VYKONÁVANÉ POVOLÁNÍ: 

 

Radiologický asistent. 

 

Jiný odborný pracovník. 

 

Zdravotně-sociální pracovník. 

 

Biomedicínský inženýr. 

 

Odborný pracovník v laboratorních metodách. 

 

Sociální pracovnice. 

 

Nutriční terapeut (doplnění k otázce č. 5 - pediatrie, kardiologie, neurologie, ARO a k 

otázce  

č. 6 - standardní, JIP, ARO i ambulance) 

sestra na OUPD - AKA 

 

Fyzioterapeutka. 

 

Analytik. 

 

Radiologický asistent. 

 

Odborný pracovník v laboratorních metodách. 

 

Radiologická asistentka. 

 

Sestra. 

 

Všeobecná sestra. 

 

Všeobecná sestra. 

 

Zdravotnický záchranář. 

 

Zdravotní sestra. 

 

Radiologický asistent. 

 

Nutriční terapeutka. 
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Zubní technik. 

 

Všeobecná sestra. 

 

Radiologický technik. 

 

Odborný pracovník v laboratorních metodách - molekulární genetika. 

 

Všeobecná sestra. 

 

Fyzioterapeut. 

 

Zdravotnický záchranář. 

 

Všeobecná sestra. 

 

Biomedicínský inženýr. 

 

Ergoterapeut. 

 

Ergoterapeut na CNP. 

 

Všeobecná sestra. 

 

Porodní asistentka. 

 

Ošetřovatelka. 

 

Všeobecná sestra. 

 

Porodní asistentka. 

 

Zdravotnický záchranář. 

 

Všeobecná sestra. 

 

Instrumentářka. 

 

Diplomovaný zdravotnický záchranář - sestra ARO. 

 

Sestra na JIRP Novorozeneckého oddělení. 

 

Všeobecná sestra. 

 

Všeobecná diplomovaná sestra. 
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Radiologický asistent. 

 

Radiologický asistent. 

 

Všeobecná zdravotní sestra. 

 

Zdravotní sestra. 

 

Sestra. 

 

Ošetřovatel. 

 

Všeobecná diplomovaná sestra. 

 

Zdravotnický záchranář. 

 

JOP přírodovědný analytik-diagnostik. 

 

Analytik. 

 

Zdrav. záchranář. 

 

Všeobecná sestra. 

 

Všeobecná sestra. 

 

Všeobecná sestra. 

 

Všeobecná sestra na KDCH. 

 

Všeobecná sestra. 

 

Všeobecná sestra- Dětské Kardiocentrum. 

 

Perioperační sestra. 

 

 

 

UVEĎTE PROSÍM DATUM NÁSTUPU DO FN MOTOL: 

 

1.8.2015,16.12.2015,15.5.2014,1.9.2015,15.7.2015,17.8.2015,1.6.2015,1.9.2015,15.7.2

014, 1.7.2015, 1.7.2015,16.2.2015,1.1.2015,1.8.2015,1.8.2015,15.6.2015, 15.7.2015, 

15.10.2015, 7.1.2015,1.9.2015,1.7. 2015, 

1.9.2015,17.3.2014,14.2.2014,1.10.2015,15.7.2014, 14.7.2015,1.7.2015, 1.8. 

2015,16.2.2015,1.3.2014,1.9.2015,1.9.2015,15.4.2015,1.7.2015,1.6.2014, 

1.10.2015,1.8. 2014, 15.7.2016,1.3.2015,1.1.2014,1.7.2015,1. 7. 

2015,1.8.2015,1.7.2015,15.7.2015,1.9.2015,15.11. 

2015,1.10.2014,1.9.2015,15.10.2015,2.4.2015,1.8.2015,15.8.2015, 

1.3.2015,1.7.2015,1.8. 2015,1.11.2016,15.7.2015, 1.9.2012 
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UVEĎTE PROSÍM VÁŠ VĚK:  

 

22, 26, 25, 

24,24,26.27,24,26,26,26,25,25,25,24,22,22,26,28,22,51,26,24,27,22,23,23,23,25,24,25,

23,23,21,27,24, 25, 23,26, 26,24,25,23,24,23,23,22,23,26,24,25,25,26,24,26, 

24,23,22,25,22,29, 

 

POKUD JSTE ZVAŽOVAL/A JINÉ OKOLNOSTI, PROSÍM, UVEĎTE JAKÉ:  

 

Velikost nemocnice a kapacita pacientů. 

 

Ne. 

 

Nepožadování předchozí praxe. 

 

Měla jsem nabídku ve FN Plzeň v laboratoři jiného zaměření, tu jsem ale odmítla... 

zvažovala.  

 

Jsem i soukromý sektor. 

 

Získání zkušeností. 

 

Rozmanitost diagnóz, důraz na kvalitu péče a práce, příjemný kolektiv, prestiž. 

 

Partner se přestěhoval do Prahy za prací. Věhlasnost rehabilitační kliniky FN Motol. 

 

Nezvažovala jsem jiné okolnosti. 

 

Nezvažovala. 

 

Možnosti dalšího vzdělání. 

 

Možnost zařazení na dětské oddělení. 

 

Nic mi nenapadá. 

 

Měla jsem zájem pouze o daný obor. 

 

Nezvažovala. 

 

Nezvažovala. 

 

Muselo to byt v prahe a muselo to byt onkologicka klinika, terapie. 

 

Nevím... 

 

Nezvažovala. 
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Umožnění snížení úvazku pro dokončení studia. 

 

Nevím. 

 

Jinak žádné. 

 

Nezvažovala. 

 

Rozhodoval jsem se podle klinického oboru oddělení. 

 

Pracovní kolektiv, platové podmínky. 

 

Nezvažovala. 

 

Blízkost rodinných příslušníků a partnera. 

 

Nezvažovala. 

 

Nezvažovala. 

 

Nezvažovala. 

 

Nezvažovala. 

 

Nezvažovala. 

 

Velikost FN Motol, rozmanitost poskytovaných služeb, možnost dalšího vzdělávání. 

 

Jiné jsem nezvažovala. 

 

Nevím. 

 

Nezvažoval jsem jiné okolnosti. 

 

Zaměstnanecké benefity. 

 

Místo na dětském oddělení. 

 

Nezvažovala. 

 

Nezvažovala. 

 

Jiné okolnosti jsem nezvažovala. 

 

Žádné další jsem nezvažovala. 

 

Žádné. 

 

Zdravotnická dokumentace. 
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Nezvažoval. 

 

Uplatnění oboru. 

 

Nezvažoval. 

 

Vzdálenost od bydliska. 

 

Rodina v blízkosti pracoviště. 

 

Nezvažovala jsem jiné možnosti mimo FN Motol. 

 

Ústřední vojenská nemocnice v Praze. 

 

Ne. 

 

Nevím o ničem. 

 

Nevím. 

 

CO BY SE DALO, PODLE VAŠEHO NÁZORU, ZLEPŠIT NA VAŠEM 

PRACOVIŠTI VE PROSPĚCH TÝMU ZDRAVOTNÍKŮ? 

 

Vyšší plat a klouzavá pracovní doba. 

 

Prospělo by mít větší počet sester, aby bylo možné ze začátku více dohlížet na práci těch 

nových. Nás sociálních pracovníků je také menší počet s ohledem na potřebnost a 

složitost problematiky na některých našich pracovištích, každý sociální pracovník má na 

starosti zhruba 100 pacientů na osobu, máme několik oddělení s různou problematikou 

a méně či více časově náročnými intervencemi, pracovníci jsou přetížení, nemají tolik 

čas se věnovat svým pacientům.  

 

Kdyby každý dělal své úkoly pečlivě a včas.  

 

Netuším. 

 

Větší vzájemná informovanost. 

 

Spravedlivější dělba práce, možnost nahlédnout/ zaučit se i na odděleních, které mají na 

starosti kolegyně (pro nedostatek času není téměř možné). 

 

Rovnoprávnost mezi sestrami OUPD a Akutních ambulanci. 

 

Z mého pohledu bych prozatím nic neměnila. 

 

Lepší komunikace a spolupráce celého týmu. 

 

Platové ohodnocení. 

 

Určitě lepší platové ohodnocení - vyšší motivace k práci. 
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Technický servis u přístrojů v případě potřeby. 

 

Neumím zatím posoudit. 

 

Zvýšit počet sester. 

 

Lepší organizace práce. 

 

Ubrat kancelářskou práci. 

 

Koupit nove Linearne urychlovace!!!!!! 

 

Nevím... 

 

Lepší pracovní uniformu. 

 

Stává se, že mezi lékaři a nelékařským personálem nastane komunikační blok. Problém 

se řeší oklikou. Přímé jednání situaci usnadní. 

 

Nic. 

 

Asi nic. 

 

Komunikace s nadřízenými. 

 

Navýšit počet zdravotnického personálu na oddělení. 

 

Prostorové uspořádání oddělení. 

 

Chtělo by zlepšit informovanost a komunikaci. 

 

Plat, navýšení stavu zaměstnanců. 

 

Domluvit si vzájemné předávání pacientů mezi jednotlivými terapiemi (př: mezi 

ergoterapií a logopedií, nebo mezi oddělením a ergoterapií ) dosud si vodíme pacienty  

na terapii a zpět sami- bere to hodně času. 

 

Více pomocného personálu. 

 

Nevím. 

 

Víc sester na službu.Komunikace mezi sebou. 

 

Nevim. 

 

Vybavení, snížení registrací. 

 

Komunikace, předávání informací. 
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Nevím. 

 

Více personálu, sanitářů i sester. 

 

Lepší organizace ze strany vedení, komunikace mezi lékaři a SZP. 

 

Lepší komunikace s vedením. 

 

Možnosti ubytování rodičů s dětmi - ( 15 dítě + maminka u postele). 

 

Více ošetřovatelského  nižšího personálu. 

 

Více pracovníků. 

 

Netuším. 

 

Zázemí pro sestry - např. vybavenou kuchyňku. 

 

Nic. 

 

Zvýšit počet personálu, zlepšit platové ohodnocení. 

 

Vyšší rozpočet. 

 

Lepší pracovní prostředí myšleno kvalitnější nábytek (židle na sezení, pracovní stůl, ...) 

 

Platove ohodnoceni. 

 

Zlepšit vztahy. 

 

Vztahy na pracovišti. 

 

Nevím. 

 

Vyšší plat. 

 

Nevím. 

 

CO BY SE DALO, PODLE VAŠEHO NÁZORU, ZLEPŠIT NA VAŠEM 

PRACOVIŠTI VE PROSPĚCH PACIENTŮ?  

 

Nemohu příliš posoudit. Ze strany laboratoře je dle mého názoru vše v pořádku. 

 

Určitě by měl být přístup trošku profesionálnější. Často se setkám s tím, že sestřičky i 

lékaři obvzlášť na vytížených odděleních jsou na pacienty nepříjemní, někdy o nich 

mluví před nimi ve třetí osobě, když třeba jsou zmatení nebo dementní. To je ale asi o 

nátuře každého z nás.  

 

Chybí pracovníkům supervize, a to nejen nelékařským povoláním. Supervizí míněno 

setkávání pracovníků a řešení např. vztahů na pracovišti, pracovních obtíží, přišlo mi 
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zajímavé, že se objevil v poslední době psycholog určený pro naše zaměstnance, určitě 

to má něco do sebe. Řada pracovníků ho opravdu potřebuje. A to nejen těch nových.  

 

Nemůžu říct. 

 

Nemáme pacienty. 

 

Lepší komunikace s rodinami pacientů a se sociálními pracovnicemi. 

 

Sjednotit edukační materiály, sdílet je a aktualizovat. 

 

Méně zapisování a papírování a tak více prostoru pro pacienty a někdy lepší 

multidisciplinární spolupráce. 

 

Více dostupných informací na internetových stránkách. 

 

Nedokáži říci. 

 

Méně papírování, větší důraz na pacienta než na hromadu papírů. 

 

Přidat druhý přístroj pro ambulantní pacienty, čímž by se zkrátila doba čekání na 

vyšetření. 

 

Striktnější dodržování některých ošetřovatelských intervencí, třeba polohování. 

 

Vylepšit zázemí na zahradě. 

 

Více zaměstnanců v daném úseku. 

 

Všechno. 

 

Nove linaky. 

 

Více kolegů, aby bylo na každého pacienta více času. :-) 

 

Nevím. 

 

Všeobecná informovanost - vytřídění relevantních informací...pacienti jsou z různých 

médií nedostatečně nebo špatně informováni o možných rizicích a průběhu léčebných 

postupů… 

 

Nic. 

 

Herna pro děti. 

 

Více pomůcek, méně papírování. 

 

Nemáme pacienty. 

 

Navýšit počet zdravotnického personálu na oddělení. 
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Prostorové uspořádání oddělení. 

 

Pracovníci by měli být zodpovědní za svoji činnost, to s sebou samozřejmě musí nést i 

více pravomocí, jelikož jedno se bez druhého zvyšovat nedá. 

 

Asertivnější přístup. 

 

Vstřícnost ze stran personálu když je o něco žádám ( odpojit pacienta od infuze, 

převléknout) abych mohla provést terapii, nácvik, trpělivost personálu :např. u ranní 

hygieny- pacient to zvládne sám, ale za delší časový úsek. 

 

Více pomocného personálu. 

 

Nevím. 

 

Nadstandartní pokoje.A více soukromí a infromaci. 

 

Nevim. 

 

Vybavení, snížení registrací. 

 

Vyšší sjednocení postupů péče. 

 

Více prostoru a lepší zázemí pro rodiče dětí. 

 

Nevím. 

 

Více rehabilitačních, polohovacích pomůcek, celkově více zdravotnického materiálu, 

mnohdy jej není mnoho. 

 

Nic mne nenapadá. 

 

Nic. 

 

Signalizační zařízení. 

 

Více pracovníků - menší doba čekání a eliminace chyb. 

 

Komunikace s pacientem. 

 

Strava - ke snídaním a večeřím je stále jedno a to samé. 

 

Nevím. 

 

Prostor. 

 

Lepší edukace o hygienických předpisech pro lékaře z jiných pracovišť. 

 

Nemohu posoudit nepracuji přímo s pacienty. 
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Vic sester, min dokumentace- vic casu na pacienta. 

 

Nevím. 

 

Komunikace. 

 

Lepší přístroje- př. Ventilátory. 

 

Nevím o ničem. 

 

Nevím. 

CO BYLO V PRŮBĚHU PRACOVNÍ ADAPTACE PRO VÁS NEJSLOŽITĚJŠÍ 

NEBO NEJNÁROČNĚJŠÍ? 

 

Počet nových věcí a jejich proměnlivost. 

 

Naučit se zásady rutinního provozu v laboratoři. Ale už je to dobré. ;) 

 

Nejsložitější asi bylo pochopit fungování systému, musela jsem se hodně učit za chodu, 

řadu věcí si sama vyhledávat, dostudovávat, když na to byl čas, bylo to náročné a 

vyčerpávající.  

 

Orientace v areálu nemocnice. Pochopit celkový chod zdravotnického zařízení.  

když po nástupu kolegyně, která mě zaučovala, měla dovolenou a já byla na práci sama 

sladění pracovních postupů. 

 

Vytvořit si vlastní systém práce, doplnit si některé informace, o kterých jsme ze školy 

věděli, že existují, ale podrobnosti jsem již neznala. 

 

Komunikace s některými sestrami. 

 

Přeladit se z teoretického studia do reality klinické praxe. 

 

Získat všeobecný přehled o chodu celého oddělení. 

 

Vše se dalo bez problémů zvládnout díky skvělému kolektivu. 

 

Změna bydliště. 

 

Zapamatovat si mnoho informací najednou za krátkou dobu. 

 

Naučit se pracovat samostatně, zvládat stres akutních situací. 

 

Naučit se zorganizovat si běh oddělení. 

 

Neempatické jednání zaměstnanců. 

 

Všechno. 
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Komunikace s lékaři. 

 

Přivyknout systémům na odděleních. 

 

Při mém nástupu byla doba dovolených, byla jsem tu sama. 

 

Adaptace na nový kolektiv. 

 

Na počátku nakombinovat činnosti během dne tak, aby byl čas dostatečně efektivně 

využit... 

 

Množství informací. 

 

Zapracování se do chodu oddělení. 

 

Převzít sama zodpovědnost za svojí práci. 

 

Převzít sama zodpovědnost za svojí práci. 

 

Bez obtíží. 

 

Práce s počítačovým programem. 

 

Srovnat se s faktem, že se tu žádná organizační záležitost nevyřeší okamžitě a na 

veškeré žádosti budu čekat. 

 

Ranní vstávání, orientace v areálu FN Motol. 

 

Vyznat se v budově. 

 

Začlenění do kolektivu. 

 

Nevím. 

 

Zorientovat se kde co je. 

 

Nevim. 

 

Nedostatek personálu. 

 

Množství nových informací, zvyklosti a chod oddělení. 

 

Smířit se s péčí o děti s velmi špatnou prognózou. 

 

Zaučit se rychle v malém množství personalu. 

 

Velmi často jsem se setkal s neochotou spolupracovníků, byl jsem hozen do studené 

vody. 

 

Začlenění se do kolektivu. 
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Uklidňování rodičů, kteří se bojí o své dítě. 

 

Kardioverze, intubace a akutní případy plné stresu. 

 

Nový kolektiv. 

 

Přijetí kolektivu. 

 

Naučit se práci s dosud neznámou technikou, např. dialýza. 

 

Pochopit chod odd. 

 

Náročnost práce. 

 

Obecná náročnost práce. 

 

Obecná pravidla a jak to vůbec chodí. 

 

Vstřebat velké množství informací. 

 

Novy kolektiv. 

 

Přizpůsobit se. 

 

Chod oddělení, odborné výkony. 

 

Zvykat si na malé děti místo dospělých, jiné postupy v práci. 

 

Naučit se informace o daném oboru. 

 

Změna operačního výkonů. 

 

POKUD BYSTE MOHL/A NAVRHNOUT TŘI NEJVÝZNAMNĚJŠÍ ZMĚNY V 

SYSTÉMU PRACOVNÍ ADAPTACE, JAKÉ BY TO BYLY? 

 

Vyšší nástupní plat, laboratorní meeting každý den, stáž v ambulancích. 

 

Supervize, absolvování stáže pod vedením pracovníka po kterém nastupujete, 

propracovanější systém školení, přizpůsobit to pracovní době pracovníka (ne školení a 

pak co jsem nestihla před školením, musím si napracovat a být v práci déle). 

 

Nevím. 

 

Nevím. 

 

Lepší komunikace a informovanost navzájem mezi pracovníky, nezatěžování prací, která 

nepřísluší mé pracovní pozici. 
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Pravidelná výměna zajímavých informací týkajících se oboru, společné řešení 

problematických případů formou pravidelných "vizit". 

 

Nemám připomínky. 

 

Delší zkušební doba. 

 

Žádné. 

 

Nevím. 

 

Navrhla bych pouze jednu a to lépe informovat nové kolegy o všech povinostech, které 

je potřeba zařídit při nástupu do FN Motol. Např. všechny podpisy, kurzy, testy a 

prohlídky, které musí být do určitého data splněny a nový pracovník se o nich nemůže 

sám od sebe dozvědět.  

 

1. Zrušit semináře pro absolventy, jejich témata pokrývají osnovy univerzitního studia 

oboru ošetřovatelství (a u JIPových seminářů taky osnovy oboru Intenzivní péče), tudíž 

časová dotace pro jednotlivý témata 45min je výsměchem vzdělání absolventa. Myslím 

si osobně, že poslední co absolvent potřebuje je další teorie, té má ze školy dost, větší 

význam má tady praktická výuka, které se mu nedostane v kinosále, ale na 

pracovišti.Nemluvě u úrovni některých seminářů 2. Systém v přidělovaní pacientů 

absolventovi během adaptačního procesu, kde by bylo ověřitelné, že si prošel všemi 

běžné hospitalizovanými diagnózy na daném pracovišti a vykonal všechny běžně 

vykonávané úkony na pracovišti. Třeba formou deníku, kde by školící sestra mohla 

ověřit u jednotlivých výkonů, že je skutečně dělal. 3. Navrhované změny udělat jednotně 

pro pracoviště, aby nedocházelo k rozdílům v konkrétních pracovních skupinách. 

 

Zrušit test pro absolventy - zbytečná stresová záležitost. Některé semináře měly velmi 

málo termínů. 

 

Vyšší empatie, vstřícnější komunikace, vytrvalostní přístup. 

 

Všechno. 

 

Nevim. 

 

Komunikace s lékaři, efektivita a rozvržení práce. 

 

Nevím. 

 

Vhodnější zvolení osob, které budou školit nové zaměstnance. Více informací od 

vedoucích pracovníků. 

 

Zlepšení komunikace, meeting s absolventy stejného oboru a stejně zařazenými 

pracovníky - řešení problému z oboru na jednotlivých odděleních. 

 

Vyšší plat, možnost růstu, vzdělávání během zaměstnání. 

 

Neměnila bych nic. 
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Rychlejší adaptační proces,  více mě nenapadá. 

 

Proces vstupní praxe - nesmyslný, zbytečný. 

 

Bylo ba dobré, kdyby si nový zaměstnanec všiml, že probíhá nějaký systém pracovní 

adaptace. Pokud toto nebude fungovat, nic jiného nemá smysl. 

 

Nic. 

 

Větší kolečko ( projít si více pracovišť). 

 

Lepší platové ohodnocení, nevím. 

 

Nevím, v systému adaptace jsem neshledala nic, co by mi nevyhovovalo. 

 

Tolerance, větší porozumění lidem, zlepšení po stránce  vzdělávací ve zdravotnictví. 

 

Nevim. 

 

Jedna pevně daná sestra, která mě vše naučí. 

 

Jednotné informace od školitelů - každý má trochu odlišné postupy, priority v péči, 

jeden školitel po celou dobu adaptace, podávání informací postupně, rozdělit je na 

menší celky. 

 

Uvítala bych více přednášek z  oboru ve kterém pracuji. 

 

Nevím. 

 

Cílené proškolení, lepší komunikace s vedením. 

 

Nic mne nenapadá. 

 

Žádné. 

 

Byla jsem spokojená. 

 

Více času na zaškolení, tolerance některých lékařů. 

 

Nic mě nenapadá. 

 

Každé oddělení by mohlo mít oficiální manuál pro základní činnosti, nenastávaly by 

problémy s tím, že každý dělá stejnou věc jinak a absolvent poté neví, co je dobře. 

 

Žádné. 

 

Žádné mě nenapadají. 

 

Nic bych neměnil, je dobře nastavena. 
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Nevim. 

 

Přesun do plného počtu. 

 

Vstřícnější přístup, větší trpělivost, více času. 

 

Psychický nápor, nové zkušenosti. 

 

Nevím o ničem. 

Nevím o ničem. 

 

ZDE, PROSÍM, UVEĎTE SVÉ PŘIPOMÍNKY A NÁMĚTY K SYSTÉMU 

PRACOVNÍ ADAPTACE ABSOLVENTŮ ŠKOL VE FN MOTOL 

 

Nic mě nenapadá.  

 

Nemám.  

 

Nic. 

 

Žádné nemám. 

 

Nedokáži poradit. 

 

Myslím, že to proběhlo tak, jak mělo. Nemám k tomu výhrady. 

 

V mém případě jsem dostatečně spokojená se zavedeným systémem, nepocítila jsem 

žádné podhodnocení mých schopností vzhledem k nedávnému ukončení studia. 

 

Nemám žádné. 

 

Žádné připomínky. 

 

Připomínku mám pouze jednu a tu jsem uvedla v otázce č.48. Na adaptaci jsem měla 

dostatek času a kolegové se mi v rámci možností snažili pomoci a vyjít vstříc. 

 

To samé jež jsem uvedl u otázky č.48. 

 

Zrušit test pro absolventy - zbytečná stresová záležitost. Některé semináře měly velmi 

málo termínů. 

Těžko říci. 

 

Moc informaci,hodne papirovaní. nekdy si prijdu jako vratna a operatorka a zdravotni 

sestru budu delat kdy???jsem  urednice,nebovratna nebo pracovnice v call centru a 

nebo zdravotni sestra??a bohuzel nemam v praci dostatek casu na vase otazky.musim jit 

pracovat. 

 

Upřednostnit mladych sikovnych ludi po skole, není pravda ze 50 rocna pani s 20 

rocnou praxou bude prinosom vacsim, jako ten mlady clovek po skole. 
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"Nevím co bych uvedla…  

Líbí se mi zájem nemocnice o pracovní adaptaci absolventů škol ve FN. :-)" 

 

Nevím. 

 

Na seminářích, které jsou povinné se opakují informace a nejsou ve vhodně zvolenou 

dobu. 

 

Původní školitel byl profesionál na pravém místě... 

 

Nemám. 

 

Žádné. 

 

Pracovní adaptace by mohla být rychlejší. 

 

Nemám. Každý jsme jiný, k absolventům je třeba přistupovat individuálně dle jeho 

schopnosti adaptace do pracovního procesu. 

 

Moc jsem si adaptačního procesu nevšiml a nebo v něm stále jsem a tak ho nemohu 

hodnotit. 

 

Větší informovanost personálu co je povinností daného zdravotnického oboru. 

 

Dotazník  je příliš dlouhý. 

 

Žádné nemam. 

 

Nemám žádné. 

 

Školitele by měli být trpělivejší ,aby se absoloventům chtělo do toho jít a vše se naučit. 

 

Nevim. 

 

Nebyla mi přímo určena konkrétní školitelka. 

 

Některé ze seminářů pro absolventy by měly mít větší prostor - např. monitorace 

hemodynamiky. 

 

Nemám připomínky. 

 

Znovu se opakuji, více personálu. 

 

Myslím že není nutné a pro praxi nijak prospěšné psaní seminárních prací 

s kasuistikami. 

 

Byla jsem se svoji školitelkou velmi spokojena. 

 

Nemám. 
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Žádné zásadní připomínky. 

 

Žádné připomínky nemám. 

 

Žádné. 

 

Bez připomínek. 

 

Jsem spokojen, takže nemám žádné připomínky. 

 

Nevím. 

 

Ošetřovatelská kazuistika si myslím je zbytečná. 

 

Žádné, byla jsem spokojená. 

 

Byla jsem spokojená. 

 

Nevím o ničem. 

 

Nevím. 

 

 


