
ABSTRAKT
Východiska: Bakalářská práce se zabývá motivací sester pro výkon povolání v zařízení 

poskytujícím péči klientům s diagnózou Alzheimerova choroba. Péče o klienty trpící demencí 

je psychicky velmi náročná a proto je zvlášť v tomto prostředí velmi důležitá motivace sester, 

které ji každodenně poskytují. Teoretická část je zaměřena na zmapování problematiky 

Alzheimerovy choroby a na specifika péče o klienty, kteří touto nemocí trpí. Dále je věnován 

prostor oblasti motivace, pracovní motivace a pracovní spokojenosti. V neposlední řadě je 

rozebrána tématika syndromu pomáhání a psychické náročnosti povolání sestry.

Cíle: Hlavním cílem výzkumu je popsat motivy vedoucí informanty k volbě aktuálního 

pracovního místa. Dílčími cíli výzkumného šetření je zmapování vlivu předchozích 

zkušeností s klienty trpícími Alzheimerovou chorobou, motivačních faktorů vedoucích 

k setrvání v tomto zařízení a metod, které využívá management k udržení motivovanosti 

sester. 

Použité metody: K realizaci šetření byla využita kvalitativní výzkumná metoda. Sběr dat byl 

uskutečněn prostřednictvím polostrukturovaných  rozhovorů se šesti sestrami ve vybraných 

zařízeních poskytujících péči o klienty trpící demencí. Rozhovory byly nahrány, přepsány a 

analyzovány metodou otevřeného kódování. Vzniklo několik kategorií a podkategorií.

Hlavní výsledky: Pro sestry je největší motivací touha pomáhat a pečovat. Konstituované 

kategorie dále vypovídají o významu blízkosti bydliště, finančního zabezpečení rodiny nebo 

práce na směny v jiném než nemocničním prostředí. Bylo zjištěno, že sestry mají zkušenosti 

s péčí o člověka trpícího demencí, ale není to pro ně motivace k výkonu současného povolání. 

Na základě výsledků vyplývajících ze stanovených kategorií lze konstatovat, že sestry chtějí 

na aktuální pracovní pozici setrvat i nadále. Hlavními motivačními faktory přispívajícími 

k tomuto rozhodnutí jsou dobrý pracovní kolektiv, pracovní náplň a smysluplnost práce. 

Strategie využívané managementem k motivování sester jsou například stimulace pomocí 

finančních odměn, utužování kolektivu, poskytování zpětné vazby nebo projevování zájmu o 

zaměstnance.

Závěr a doporučení: Sestry motivuje k práci především náplň práce jako takové. Dále je pro 

ně klíčová dobrá atmosféra na pracovišti, fungující kolektiv a vztahy s managementem. 

Demotivačně na sestry působí nezájem ze strany vedení, konflikty a velké množství 

administrativní práce. Na základě výsledků výzkumu došlo k vytvoření souboru doporučení 

určeného managementu zařízení jako návod na účinné motivování zaměstnanců.
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