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Příloha č. 2: Vybrané výzkumy motivace všeobecných sester

Název práce Autor Rok, místo 

vydání

Typ výzkumu Charakteristika souboru

Výsledky

Hospital 
nurses' 
individual 
priorities, 
internal 
psychological 
states and 
work 
motivation.

Toode, K.,
Routasalo, P.,
Helminen, M. & 
Suominen. T.

2014
Estonsko

Dotazníkový 
průzkum

201 sester pracujících 
v nemocnici (průměrný 
věk 38 let, 80 % žije 
s partnerem, 61 % má 
děti, průměrná praxe 15 
let)
hlavní jsou vyšší 

potřeby, smysluplnost 
práce, sdílení hodnot, 
výsledky práce, vnitřní 
psychické stavy

Význam 
motivace 
v sesterské 
profesi

Zacharová, E. 2010
Česká 
republika

Dotazníkový 
průzkum

 300 sester (71 % starší 
30 let, 97,3 % ženy)

 u 67,7 % je motivací pro 
profesi ochota pomáhat, 
u 16, 3 % rozšíření 
vědomostí, pouze u 

   5 % je motivací finanční 
odměna

 mezi negativními 
aspekty práce figuruje 
psychická zátěž a nízký 
plat 

Nurses’ 
working 
motivation 
sources and 
related 
factors: A 
questionnaire 
survey

Bodur, S., &
İnfal, S.

2015
Turecko

Dotazníkový 
průzkum

202 sester ze státní 
univerzitní nemocnice a 
veřejné nemocnice ve 
městě Konya, 78 % žen)
nejvíc respondentů 

uvádělo vnitřní motivaci 
a sebepojetí jako klíčové 
pro motivaci pracovní, 
ukázala se jasná 

souvislost mezi motivací 
a výší mzdy, 
spokojeností na oddělení, 
pracovním stresem a rolí 
zaměstnance

Motivace 
sester a 
syndrom 
vyhoření: 
existuje 
souvislost?

Ježorská, Š.,
Vévoda, J., &  
Chrastina, J.

2014
Česká 
republika

Dotazníkový 
průzkum

691 sester z FN 
Olomouc
pro sestry je 

nejdůležitější mzda, péče 
o pacienty a jistota 
pracovního místa
nejméně spokojené jsou 

se systémem 



odměňování a 
atmosférou na pracovišti
nejvíce spokojené jsou 

s péčí o pacienty, image 
pracoviště a technickým 
vybavením
na vznik syndromu 

vyhoření má vliv hlavně 
špatné klima na 
pracovišti, špatné vztahy 
a spolupráce

Zdroj: Vondrášková (2016)



Příloha č. 3: Mini-Mental State Examination

1. Orientace

 Jaký je dnes den?

 Kolikátého je dnes?

 Který je den v týdnu?

 Který je nyní měsíc?

 Který je nyní rok?

 Které je roční období?

 Jak se jmenuje země, ve které jsme?

 Ve kterém jsme okrese?

 Ve kterém jsme městě?

 Jak se jmenuje tato nemocnice, ve které jsme?

 Ve kterém jsme poschodí?

2. Zapamatování

Teď vám vyjmenuji tři předměty. Opakujte je po mě a zapamatujte si je, za chvíli se vás na 

tato slova zeptám znova. (Za každou správnou odpověď 1 bod).

 Lopata

 Šátek

 Váza

3. Pozornost a počítání

Nyní odečítejte od čísla 100 stále sedmičku. Skončete, až odečtete pětkrát za sebou. 

100-93-86-79-72-65 (Za každou správnou odpověď 1 bod).

V případě, že testovaná osoba úkol nezvládá nebo jej nechce provádět, vyzveme ji, aby 

hláskovala pozpátku slovo o pěti písmenech, např. POKRM. M-R-K-O-P (za každou 

správnou hlásku se započítává 1 bod).

4. Výbavnost

Testovaná osoba vybaví 3 slova, která si měla zapamatovat.

 Lopata

 Šátek

 Váza

5. Pojmenování

 Ukažte náramkové hodinky: Co to je?

 Ukažte propisovací tužku: Co to je?

6. Opakování

Opakujte po mně: Žádná kdyby, nebo, ale.

7. Třístupňový příkaz

Před testovanou osobu položíme arch papíru a vyzveme jej, aby vzal papír do pravé ruky, 

přeložil jej na polovinu a položil na zem. Za každý správně provedený úkon skórujeme 1 bod.

8. Čtení a splnění příkazu



Klienta vyzveme, aby přečetl, co je napsáno na papíru a udělal to. Na papíru je nápis “zavřete 

oči“.

9. Psaní

Vyzveme klienta, aby napsal libovolnou větu. Věta musí dávat smysl, musí mít podmět a 

přísudek (podmět může být nevyjádřený). 

10. Obkreslení obrazce

Testovaná osoba musí správně obkreslit 2 stejné pravidelné pětiúhelníky, protínající se jako 

čtyřúhelník. 

Zdroj: Jirák & Koukolík (2004, s. 86).



Příloha č. 4: Výzkumné otázky použitých pro sběr informací prostřednictvím 

polostrukturovaného interview

Osobní charakteristiky

1. Kolik je Vám let?

2. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

3. Které charakterové vlastnosti jsou pro Vás typické?

4. Je pro Vás důležité pomáhat lidem? Z jakého důvodu?

5. Kdy se u Vás objevila touha pomáhat lidem?

Praxe ve zdravotnictví

1. Proč jste se rozhodla pracovat ve zdravotnictví?

2. Jaká je délka Vaší praxe ve zdravotnictví?

3. Kde jste pracovala před nástupem do tohoto zařízení?

Nynější zaměstnání

1. Jak dlouho pracujete v tomto zařízení?

2. Z jakých důvodů jste se rozhodla pro toto pracovní místo?

3. Jaké aspekty ovlivnily Vaši volbu tohoto místa? Hrály roli předchozí zkušenost s pacienty 

trpící demencí?

4. Pokud jste se někdy setkala s takto nemocnými, při jaké příležitosti to bylo?

5. Jaký rozdíl vidíte mezi předchozím a současným zaměstnáním?

6. Co jste od této práce očekávala?

7. Jak se liší Vaše očekávání a realita?

8. Co Vás během praxe na tomto pracovišti nejvíce překvapilo pozitivně?

9. Co Vás během praxe na tomto pracovišti nejvíce překvapilo negativně?

10. Pokud byste znovu stála před rozhodnutím, zvolit si za místo výkonu svého povolání toto 

zařízení, rozhodla byste se stejně? Z jakého důvodu?

11. Chcete na tomto pracovním místě setrvat i nadále? Proč?

Vliv na psychiku a osobní život

1. Vnímáte na sobě nějaké změny, které nastaly v souvislosti s výkonem nynějšího povolání? 

Jaké?

2. Jaké konkrétní aspekty práce s klienty s Alzheimerovou chorobou ovlivňují negativně Váš 

život?

3. Jaké pozitivní pracovní aspekty obohacují Váš osobní život?

4. Jaký význam přisuzujete ve Vašem životě práci?

5. Cítila jste někdy pocity marnosti, zbytečnosti, tzv. syndrom vyhoření? Můžete tyto pocity 

blíže popsat?

Motivační faktory

1. Co konkrétně Vás ve Vašem stávajícím zaměstnání motivuje pro práci a je důvodem setrvat? 

Které považujete za nejdůležitější?

2. Vnímáte ve Vaší práci nějaké demotivující prvky? Pokud ano, jaké?

3. Co Vám Vaše práce přináší?



4. Jaké konkrétní zkušenosti/poznatky jste získala během své praxe při práci s klienty s 

diagnózou Alzheimerova choroba a považujete je za významné pro svoji další motivaci a 

práci? 

5. Jak hodnotíte snahu zaměstnavatele Vás motivovat k práci?

6. Čím Vás zaměstnavatel naopak demotivuje?

7. Kdybyste měla možnost něco ve svém zaměstnání změnit, co by to bylo? 

Zdroj: Vondrášková (2016)



Příloha č. 5: Žádost o souhlas s realizací výzkumného šetření

Žádost o souhlas s realizací výzkumného šetření

Vážená paní ředitelko,

jsem studentka 3. ročníku bakalářského oboru všeobecná sestra na 1. Lékařské fakultě 

Univerzity Karlovy.  Obracím se na Vás s prosbou o umožnění realizace výzkumného šetření 

pro potřeby mé závěrečné kvalifikační práce.

V bakalářské práci s názvem „Motivace sester k výkonu povolání v zařízení specializovaném 

na péči o klienty s diagnózou Alzheimerova choroba“ se budu zabývat výzkumem důvodů, 

které vedly všeobecné sestry k výběru pracovního místa v zařízení tohoto typu. Další 

výzkumné otázky, na které se budu hledat odpovědi, se zaměřují na vliv předchozích 

zkušeností na tuto volbu, na důvody, vedoucí zaměstnance k rozhodnutí setrvat v zařízení a na 

metody, kterými je k tomuto rozhodnutí motivuje management Domova pro seniory.

Zvolenou metodou sběru dat je polostrukturovaný rozhovor, který bude se souhlasem 

účastníka nahráván na diktafon a poté přepisován a analyzován. Účastníci obdrží k podpisu 

informovaný souhlas obsahující všechny potřebné informace a kontakty na mou osobu.

Tímto bych Vás chtěla požádat o svolení k provedení tohoto výzkumu ve Vašem zařízení.

Upřímně děkuji.

S pozdravem

Lucie Vondrášková

Kontakty - Email: Lucys@email.cz, Telefon: 773 67 34 05

Vyjádření ředitele zařízení…………………………………………

V………………………dne……………………

……………………………………………………

                                                                                                     Razítko pracoviště a podpis 

Zdroj: Vondrášková (2016)



Příloha č. 6: Informovaný souhlas s účastí na výzkumném šetření

Informovaný souhlas s účastí na výzkumném šetření
Já, níže podepsaný/á, souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a řešitelce 

Lucii Vondráškové, studentce oboru Všeobecná sestra na 1. Lékařské fakultě UK. Beru na 

vědomí, že tato data budou využita pro výzkum, který je součástí bakalářské práce s názvem:  

„Motivace sester k výkonu povolání v zařízeních specializovaných na péči o klienty 

s diagnózou Alzheimerova choroba.“

Prohlašuji, že mi byl před zahájením rozhovoru dostatečně vysvětlen jeho účel a forma, 

kterou bude probíhat. Měl/a jsem příležitost a dostatek času ke kladení otázek a na všechny 

mi bylo uspokojivě odpovězeno. Zároveň souhlasím se záznamem rozhovoru na diktafon a 

jeho následné přepsání, analýzu a zapracování do výsledků výzkumu. Byl/a jsem řešitelkou 

ujištěn/a, že tato nahrávka bude použita pouze pro přepsání rozhovorů a nebude k ní umožněn 

přístup žádné třetí straně. Beru na vědomí, že všechny mnou poskytnuté informace jsou zcela 

anonymní a ve výše zmíněné bakalářské práci se v souvislosti s nimi neobjeví mé jméno ani 

jiné údaje, které by mohly vést k identifikaci mé osoby.

Je mi známo, že mohu od tohoto výzkumu kdykoliv odstoupit a požádat řešitelku o vyřazení 

mých odpovědí z výzkumného šetření. 

Byl/a jsem taktéž informován/a, že se mohu na řešitelku kdykoliv obrátit s doplňujícími 

otázkami prostřednictvím kontaktů uvedených v dolní části tohoto dokumentu, jehož kopie mi 

byla předána.

Prohlašuji, že jsem si tento dokument pečlivě přečetl/a, měla dostatek času na jeho pochopení 

a zvážení a rozuměl/a jsem všem uvedeným informacím. Dále prohlašuji, že jsem se výzkumu 

zúčastnil/a zcela dobrovolně a v žádné jeho fázi nebyl na mou osobu kladen jakýkoliv nátlak. 

V…………………………..……. dne …………

Jméno účastníka výzkumu: ……………………..                                                            

Podpis:……………………

                                                                              

                                                                             Řešitelka výzkumu: Lucie Vondrášková

                                                                             Kontakt: Email: Lucys@email.cz

                                                                                              Telefon: 773 673 405

Zdroj: Vondrášková (2016)



Příloha č. 7: Soubor doporučení určený managementu zařízení poskytujícímu péči o 

klienti s diagnózou Alzheimerova choroba

Zdroj: Vondrášková (2016)    


