
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

3.  LÉKAŘSKÁ FAKULTA 

Ústav ošetřovatelství

Miroslava Blecherová

Možnosti ochrany zdravotníků před násilím ze 
strany pacientů a návštěvníků nemocnice

Protection of healthcare workers from patient or
visitor imposed violence

Bakalářská práce

Praha, květen 2016



2

Autor práce: Miroslava Blecherová

Studijní program: Ošetřovatelství

Bakalářský studijní obor: Všeobecná sestra

Vedoucí práce: Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D.

Pracoviště vedoucího práce: Ústav ošetřovatelství 3. LF UK

Odborný konzultant: PhDr. Hana Janečková, Ph.D.

Pracoviště odborného konzultanta: Ústav ošetřovatelství 3. LF UK

Předpokládaný termín obhajoby: 27. červen 2016



3

Prohlášení

Prohlašuji, že jsem předkládanou práci vypracovala samostatně a použila 

výhradně uvedené citované prameny, literaturu a další odborné zdroje. Současně 

dávám svolení k tomu, aby má bakalářská práce byla používána ke studijním 

účelům. 

Prohlašuji, že odevzdaná tištěná verze bakalářské práce a verze elektronická 

nahraná do Studijního informačního systému – SIS 3. LF UK jsou totožné.

V Praze dne 10. května 2016 Miroslava Blecherová



4

Poděkování 

Mé poděkování patří Mgr. Janě Heřmanové, Ph.D. za odborné vedení, 

trpělivost a ochotu, kterou mi v průběhu zpracování bakalářské práce věnovala, a 

PhDr. Haně Janečkové, Ph.D. za cenné rady a metodické vedení výzkumného 

šetření. Své rodině děkuji za podporu a pomoc během celého studia.



5

Obsah

OBSAH ......................................................................................................................................5

ÚVOD ........................................................................................................................................7

I. TEORETICKÁ ČÁST............................................................................................................9

1 NÁSILÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ OBECNĚ.....................................................................9

2 DEFINICE NÁSILÍ ..........................................................................................................9

2.1 DRUHY NÁSILÍ ..............................................................................................................11

3 PŘÍBUZNÉ POJMY – AGRESE, AGRESIVITA, HOSTILITA ..................................12

3.1 AGRESE........................................................................................................................12
3.2 AGRESIVITA .................................................................................................................12
3.3 HOSTILITA....................................................................................................................13

4 ZDROJE NÁSILÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ ...................................................................13

4.1 FAKTORY NA STRANĚ PACIENTA ....................................................................................13
4.1.1 Příčiny agresivního chování u pacientů ...............................................................13
4.1.2 Potencionálně agresivní pacienti.........................................................................14

4.2 FAKTORY NA STRANĚ ZDRAVOTNÍKA .............................................................................17
4.2.1 Příčiny agresivního chování u zdravotníků ..........................................................17

4.3 FAKTORY TÝKAJÍCÍ SE PROSTŘEDÍ A ORGANIZACE PRÁCE ...............................................18

5 PRÁVNÍ ASPEKTY NÁSILÍ VŮČI ZDRAVOTNÍKŮM.............................................18

5.1 NÁSILÍ NA ZDRAVOTNÍCÍCH Z POHLEDU PRÁVA ÚSTAVNÍHO............................................19
5.1.1 Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. - Ústava ČR.............................................................20
5.1.2 Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. – Listina základních práv a svobod...........................20

5.2 NÁSILÍ NA ZDRAVOTNÍCÍCH Z POHLEDU PRÁVA OBČANSKÉHO.........................................21
5.2.1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ..............................................................21

5.3 NÁSILÍ NA ZDRAVOTNÍCÍCH Z POHLEDU PRÁVA PRACOVNÍHO .........................................25
5.3.1 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce..................................................................25

5.4 NÁSILÍ NA ZDRAVOTNÍCÍCH Z POHLEDU PRÁVA TRESTNÍHO ............................................26
5.4.1 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...................................................................26
5.4.2 Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, trestní řád...............................31

5.5 NÁSILÍ NA ZDRAVOTNÍCÍCH Z POHLEDU PRÁVA SPRÁVNÍHO ............................................33
5.5.1 Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích...................................................................33
5.5.2 Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, 
zákon o zdravotních službách............................................................................................35
5.5.3 Hlášení nežádoucích událostí ..............................................................................39

6 PŘEHLED DŘÍVE REALIZOVANÝCH VÝZKUMŮ.................................................40

6.1 VÝZKUMY V ČR ...........................................................................................................40
6.1.1 Projekt ČMKOS v roce 2004 ...............................................................................40
6.1.2 Projekt ČMKOS v roce 2010 ...............................................................................41
6.1.3 Fenomén násilí v ošetřovatelské péči všeobecných sester České republiky............41

6.2 VÝZKUMY VE SVĚTĚ .....................................................................................................42
6.2.1 Násilí ze strany pacienta a návštěvníka ve všeobecných nemocnicích – přehledová 
studie literatury z celého světa ..........................................................................................42
6.2.2 Zkoumání charakteristik násilí na pracovišti ve všeobecné nemocnici – Austrálie.42
6.2.3 Nehlášené násilí v ošetřovatelství – Slovinsko......................................................42

II. VÝZKUMNÁ ČÁST...........................................................................................................44

7 TÉMA, ZÁMĚR VÝZKUMU ........................................................................................44



6

8 CÍLE A VÝZKUMNÉ OTÁZKY...................................................................................44

9 METODIKA VÝZKUMU ..............................................................................................45

9.1 TECHNIKA SBĚRU DAT...................................................................................................45
9.2 REALIZACE PRŮZKUMNÉHO ŠETŘENÍ .............................................................................46
9.3 CHARAKTERISTIKA SOUBORU RESPONDENTŮ .................................................................47

10 PREZENTACE VÝSLEDKŮ ŠETŘENÍ.......................................................................47

10.1 SOCIODEMOGRAFICKÉ ÚDAJE ZKOUMANÉHO SOUBORU..............................................48
10.2 ČETNOST VÝSKYTU NÁSILÍ A JEHO DRUHY (AD CÍL 1).................................................52
10.3 OHLÁŠENÍ ČI NEOHLÁŠENÍ NÁSILÍ (AD CÍL 2) .............................................................55
10.4 POSTOJE ZDRAVOTNÍKŮ K POSTUPU PRÁVNÍ CESTOU (AD CÍL 3)..................................58
10.5 PROŠKOLENÍ ZDRAVOTNÍKŮ V POSTUPECH PŘI  NÁSILNÉM INCIDENTU (AD CÍL 4) ........60
10.6 ÚROVEŇ ZNALOSTÍ ZDRAVOTNÍKŮ V OBLASTI JEJICH PRÁV (AD CÍL 4) ........................63

11 DISKUZE .......................................................................................................................70

11.1 PRAKTICKÁ DOPORUČENÍ PRO PRAXI .........................................................................78

ZÁVĚR ....................................................................................................................................81

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY .....................................................................................83

SEZNAM PŘÍLOH..................................................................................................................87

PŘÍLOHA Č. 1: DOTAZNÍK..................................................................................................88



7

Úvod

Agrese a násilí je v současné době stále více aktuální problém na 

celospolečenské úrovni. V mezilidských vztazích ubývá vzájemná úcta a respekt. 

Projevy agresivního chování je možné pozorovat na veřejnosti, v rodinách, ve 

školách, na pracovištích. O případech násilí jsme každodenně informování 

z medií. 

V občanské rovině je riziko násilí shodné mezi zdravotníky a ostatními 

lidmi, některá rizika se však váží k zvláštnostem profesní role. Zde je třeba 

věnovat náležitou pozornost právě zdravotníkům, kteří se mohou stát oběťmi 

násilí. V psychiatrické péči není, podle všeobecného mínění, o projevy násilí ze 

strany pacientů nouze. Méně pozornosti je věnováno projevům násilí ze strany 

pacientů na běžných nemocničních odděleních nebo v ambulantní péči. Jedná se o 

projevy slovního i fyzického napadání, případně o sexuální vydírání či sexuální 

násilí. (Haškovcová 2004, s. 59). 

Dříve provedené výzkumy na téma násilí ve zdravotnictví v České 

republice svědčí o nárůstu násilných projevů vůči zdravotnickým pracovníkům. 

V médiích jsou často zveřejňovány případy útoků intoxikovaných pacientů vůči 

posádkám záchranné služby, o případech násilí v nemocnicích se většinou 

neinformuje. Neznamená to však, že by v nemocnicích k takovému násilí 

nedocházelo. Zdravotnická zařízení by měla být místem pomoci a empatie. První 

osoba, se kterou se pacient ve zdravotnickém zařízení setkává, je většinou sestra, 

která s ním komunikuje již v čekárně, přijímá ho na oddělení, ošetřuje ho. Sestra 

tvoří jakýsi nárazník, který tlumí výkyvy nálad, změny v chování a reakce 

nemocného člověka. Sestry a ostatní zdravotníci se pak ocitají v těžké rozporuplné 

situaci, kdy na jedné straně mají pacientovi pomáhat, poskytovat mu kvalitní 

zdravotní péči a na straně druhé jsou sami uráženi či dokonce ohrožováni na 

zdraví. Obávají se, že pacientovi ublíží, ale přitom se musí sami účinně bránit. Při 

takovém modelu interakce pacient-zdravotník je pak nasnadě, že jsou na 

zdravotníky, jako na pomáhající pracovníky, kladeny mnohem větší psychické a 

morální nároky než v jiných profesích. 
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Ve svém životě jsem prošla dvěma profesemi – všeobecná sestra a 

policistka. Z těchto důvodů je pro mě násilí význačné téma, a o to více jedná-li se 

o násilí namířené proti zdravotníkům. Propojení mých profesních zkušeností mi 

umožňuje na tuto problematiku nahlížet z pozice zdravotníka a rovněž ho hodnotit 

i z pohledu práva. Proto jsem se rozhodla provést výzkumné šetření na téma 

možnosti ochrany zdravotníků před násilím ze strany pacientů a návštěvníků 

nemocnice, jehož cílem je zjistit, s jakými druhy násilí se zdravotníci setkávají v 

jedné okresní nemocnici ve Středočeském kraji a zda byly tyto útoky ohlášeny, 

případně objektivizovat důvody jejich neohlášení. Dalším záměrem výzkumu je 

zjistit, zda zdravotníci znají své zákonné možnosti v rámci ochrany/obrany 

v případě násilných útoků na jejich osobu při výkonu zdravotnického povolání.

Mou snahou je najít odpovědi na eticko-právní otázky této problematiky a zjistit 

postoje zdravotníků na vhodnost vymáhání postihu útočníka právní cestou. 

Hlavním cílem práce je, vybavit čtenáře znalostmi příslušných právních předpisů, 

které jsou relevantní v případě ochrany a obrany proti násilí ze strany pacientů či 

návštěvníků nemocnice. Současně budou objasněny možnosti zdravotníků 

domáhat se svých práv prostřednictvím státních orgánů. V empirické části 

prezentuji výsledky vlastního výzkumu provedeného dotazníkovým šetřením, 

provádím analýzu zjištěných dat a porovnávám je s dříve realizovanými studiemi. 

Na základě získaných údajů jsem na závěr práce vypracovala základní praktické 

doporučení, jak předcházet násilným incidentům v nemocnici a jak postupovat v 

případě napadení zdravotníků.
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I. Teoretická část

1 Násilí ve zdravotnictví obecně

Tato kapitola je věnována vymezení teoretických východisek vztahujících se 

k danému tématu a má posloužit pro lepší orientaci v řešené problematice. Pro tuto 

práci jsou důležité základní pojmy „násilí“, „agrese“ a „agresivita“. Vnímání těchto 

pojmů není ve všeobecném povědomí jednoznačné. Ani v odborné literatuře nejsou 

jejich výklady a rozdíly často dostatečně vysvětleny. Tím může být jejich význam 

chybně chápán a může být zaměňován. Informace k objasnění těchto pojmů jsem 

čerpala ze zdrojů, které se zabývají násilím na pracovišti nebo konkrétně násilím ve 

zdravotnických zařízeních.

Na začátku mé práce musím uvést, že jsem se zaměřila jen na problematiku 

tzv. vnějšího násilí ve zdravotnictví. Mimo mé zkoumání stojí násilí, které je sice 

pácháno na pracovišti, i ve zdravotnických zařízeních, ale jen mezi zaměstnanci 

samotnými. Jedná se o případy mobbingu a bossingu. V pojetí vnějšího násilí na 

pracovišti je zahrnuta verbální, fyzická či psychická agrese od osob, které nepatří 

k organizaci včetně klientů a zákazníků (Pindeš 2012, s. 118).

2 Definice násilí

Přístup k pojmu násilí vykazuje názorovou rozmanitost. I přes řadu pokusů 

o definování násilí se nepodařilo zformulovat definici univerzální a ve své

podstatě je tento frekventovaný výraz vnímám spíše intuitivně. Lze dokonce 

konstatovat, že definici násilí se věnuje malá pozornost ve srovnání s tím, jak 

často s tímto pojmem zacházíme a podrobujeme jej komentářům (Chromý 2014, 

s. 15).

Pojem násilí pochází z latinského slova violentia. Jde o uplatnění síly, 

moci, převahy k překonání někoho.1 Bylo by také možné vycházet z běžného 

                                               
1 HARTL, P. a Helena HARTLOVÁ. Velký psychologický slovník. Vyd. 4., V Portálu 1. Praha: 
Portál, 2010.  s. 333



10

chápání slova násilí z pohledu široké veřejnosti. Většina lidí si pod slovem násilí 

asociuje fyzickou agresi (Chromý 2014, s. 15). 

Haškovcová (2004, s. 13) nabízí hned několik definicí tohoto pojmu:

- Násilí je takový typ chování, které jiné lidi záměrně ohrožuje fyzickou újmou, 

pokouší se ji přivodit, nebo ji přivodí. Jeho míra roste natolik, že se hovoří o 

epidemii - František Koukolík.

- Násilí je záměrný pokus fyzicky někomu ublížit – Breakwellová.

- Násilí je jakýkoliv incident, ve kterém je zaměstnanec slovně zneužit, ohrožován 

nebo napaden pacientem, nebo příbuznými za okolností souvisejících s výkonem 

povolání - The Health Servise Advisory.

- Násilí je úmyslné použití či hrozba použití fyzické síly (moci) proti sobě, jiné 

osobě, proti skupině či komunitě, a to síly (moci), která má, nebo s vysokou

pravděpodobností bude mít, za následek poranění, smrt, psychickou újmu, 

poruchu vývoje či osobnosti - Světová zdravotnická organizace – WHO.

Kriminologické pojetí směřuje ke ztotožnění násilí s pojmem agrese, 

ovšem chápaným úžeji. Lze se opřít o vymezení násilné kriminality. Nejvíce se 

prosazuje definice, podle níž je násilím útok na fyzickou nebo psychickou 

integritu člověka ve smyslu úmyslného užití fyzického násilí, resp. pohrůžky 

násilím vůči jiné osobě.2 Již jen z tohoto uvedení je zjevné, že proti 

zjednodušujícímu pohledu stojí fakt, že násilí spadá do předmětu několika věd o 

člověku a společnosti. Proto logicky vyplývá, že násilí může být zkoumáno 

z mnoha úhlů, např. z psychologického, sociologického, kriminologického, 

zdravotního a právního. Každý vědní obor se orientuje na jiné, z jeho hlediska 

důležité aspekty násilí, které nejsou mechanicky přenositelné (Chromý 2014, s. 

17).

Ze všech nastíněných definic násilí se dá vyčíst, že se sice v některých 

aspektech odlišují, ovšem ve své podstatě vycházejí ze způsobů jeho provedení. 

Násilí představuje negativní incident, jako je slovní útok (zesměšnění, urážka, 

pomluva apod.), šikana (manipulace, naschvály, vydírání apod.), fyzický útok 

(facka, úder pěstí, kopání apod.), vyhrožování fyzickým útokem, vynucený 

                                               
2 Novotný. O., Zapletal. J, a kol. Kriminologie, 3. Vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2008, s. 286
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sexuální styk nebo pokus o vynucený sexuální styk anebo jiné sexuální 

obtěžování (nevhodné komentáře, osahávání, obnažení apod.). Přikláníme se tedy 

k širšímu pojetí násilí, které nabývá v současné době stále větší převahu (Chromý 

2014, s. 16-19).

2.1 Druhy násilí

Jednotlivé formy, resp. druhy násilí jsou závislé na objektu, aktérech, 

prostředí a dalších okolnostech jeho páchání. Mohou se vyskytovat samostatně 

nebo v různých navzájem se překrývajících formách násilí (Chromý 2014, s. 21-

22). Násilné jednání může být vedeno proti předmětům nebo proti člověku. Pokud 

je namířeno proti druhé osobě, tak se jedná o heteroagresi, pokud proti sobě 

samému, tak jde o autoagresi. Cílem násilí může být obrana, zastrašování, získání 

výhod pro sebe (Burda 2014, s. 14-15).

Základní druhy násilí:

 Fyzické násilí (brachiální) zahrnuje strkání, fackování, bití pěstmi, kopání, 

smýkání, škrcení, znehybnění atd.

 Psychické násilí (verbální) zahrnuje slovní nadávky, podezírání, 

zesměšňování, ponižování, zastrašování, rozkazování, vyhrožování. 

 Sexuální násilí pokrývá nedobrovolný pohlavní styk a jiné praktiky 

s pohlavním podtextem, tzv. sexuální obtěžování (dotyky, plácání, líbání aj.), 

včetně sexuálního ponižování, zastrašování, rozkazování, vyhrožování atd.

(Chromý 2014, s. 22).

Jednotlivé druhy násilí se vyskytují v podobách různé závažnosti. Lze 

spatřovat rozdíl v závažnosti mezi nahodilým posměškem na straně jedné a 

těžkým ublížením na zdraví na straně druhé. Jakkoli je násilí součástí objektivní 

reality, jeho projevy a následky se odrážejí a zachycují v různé míře ve vědomí 

lidí a materiálním prostředí. Ne všechny druhy násilí jsou zjevné jako fyzické 

násilí, navíc je-li aktivní a přímé (Chromý 2014, s. 22-23).
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3 Příbuzné pojmy – agrese, agresivita, hostilita

3.1 Agrese

Je zřejmé, že pojem násilí není zcela totožný s pojmem agrese. Navzdory 

nepříznivým konotacím nebývá jejich záměna v prostém výkladu označována 

hned za fatální. Spíše jde o to si uvědomit, že násilí se z agrese zpravidla 

vyčleňuje jako samostatná kategorie s argumentací, že agrese představuje 

motivační zdroj násilí, zatímco násilí může být jedním z projevů agrese v chování. 

Výstižně se uvádí, že každé násilí je agresí, avšak nikoli každá agrese je násilím. 

Anebo ještě jinak, že násilným chováním se rozumí patologická agrese3, čímž se 

z agrese stává nadřazený pojem (Chromý 2014, s. 20).

Pojem agrese pochází z latinského ad-gredior, přistoupit blízko, 

napadnout. Z pohledu psychologa - Poněšický (2005, s. 22) je agrese 

psychologická, emočně motivační mohutnost, jenž má za cíl poškodit přírodu, 

věci, lidi nebo sebe samého. Z psychologického hlediska je chápána jako vrozená 

vlastnost. 

3.2 Agresivita

Dispozici člověka k agresivnímu chování nazýváme agresivitou (lat. 

aggressivus). Jedná se o sklon k útočnému jednání vůči jiné osobě, sobě samému, 

skupině, věci či instituci. Znamená to trvalou pohotovost reagovat agresivně. Tato 

podmíněná přirozená vlastnost člověka je ovlivňována biologickými faktory 

(dědičnou konstitucí, temperamentem, zvláštnostmi centrální nervové soustavy a 

sociálním učením). Agresivita je v určitě míře vrozená, její rozvoj či naopak 

potlačení ovlivňuje výchova a situační činitelé. Pojmy agrese a agresivita často 

bývají směšovány dohromady. Proti tomu by se dalo namítnout, že oba pojmy 

směřují ke konkrétnímu ublížení člověka, přesto agresivita zůstává v projevování 

sklonu chovat se agresivně (Chromý 2014, s. 20).

                                               
3 Koukolík, F.a Jana Drtilová. Život s deprivanty I. Zlo na každý den. 1. vyd. Praha: Galén, ©2001
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Lze uvést shrnutí Vágnerové (2012, s. 757), že termín agresivita označuje

tendenci k násilnému reagování, pojem agrese charakterizuje reálný projev 

takového chování, který mívá charakter násilí.

3.3 Hostilita

Posledním příbuzným pojmem zmiňovaným v souvislosti s násilím je 

hostilita. Rozumí se jí všeobecně nepřátelský postoj k ostatním lidem.(Chromý 

2014, s. 21). Hostilita souvisí velmi úzce s agresí, ale jako vlastnost či projev 

nemusí vždy nabýt charakteru agresivního chování. Hostilitu lze dle některých 

autorů (Křivohlavý 2004, s. 117) charakterizovat jako soupeřivý až nepřátelský 

postoj daného člověka k druhým lidem. Jde o relativně dlouhodobou záležitost, 

nejen o momentální výlev nepřátelství (Burda 2014, s. 19).

4 Zdroje násilí ve zdravotnictví

Pobyt ve zdravotnickém zařízení a již nemoc samotná je pro pacienty a 

jejich rodiny problémovou situací. Práce ve zdravotnictví se svou vysokou 

náročností a zatížením může deformovat profesionální chování zdravotníků. 

Prostředí a systém poskytování zdravotní péče může často vyvolat nesoulad v 

interakci mezi zdravotníky a pacienty. Tyto faktory ovlivňují chování všech osob 

podílejících se na zdravotní péči a mohou být zdrojem konfliktních situací, často 

provázených násilnými projevy.

4.1 Faktory na straně pacienta

4.1.1 Příčiny agresivního chování u pacientů

Nejčastější příčinou agresivního chování u pacientů bývá zpravidla 

kombinace následujících okolností, které se kumulují, a při překročení únosné 

míry dojde k útočnému jednání:

- pocity ohrožení a strachu (strach ze smrti, operace)

- pocit křivdy a nespravedlnosti

- zklamání a frustrace (pacient má dojem, že je neadekvátně léčen)
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- pocit bezmoci (subjektivní nebo spojený s tělesným omezením)

- pocity viny a obrana před nimi (často hledá viníka, spojeno s pomstou, 

trestem)

- zvýšená dráždivost jako následek větší zátěže (agrese na úkony, které 

pacient vnímá jako zbytečně nepříjemné, obtěžující) 

- pocity ponížení, zesměšnění nebo uražení (u zvlášť citlivých lidí)

- intenzivní somatická bolest (Vymětal 2003, s. 261-262)

Neklid spojený s agresivním chováním může doprovázet změněný stav 

vědomí (např. při horečkách, intoxikaci). Lze se s ním setkat i u psychoticky 

nemocných, kteří mohou jednat pod vlivem bludů a halucinací. Agresivita spojená 

s nedostatkem soucitu je častá u osob s disociální poruchou osobnosti (Vymětal 

2003, s. 262).

4.1.2 Potencionálně agresivní pacienti

Někteří autoři ve výstupech z výzkumných šetření identifikovali 

nejčastější potencionálně rizikové pacienty, kteří mají určité sklony k agresivním 

projevům jako nástroji k dosažení cíle nebo řešení situací. V rámci předcházení 

agresivnímu chování je důležité takové pacienty identifikovat a naučit se s nimi 

jednat. Toto identifikování však nesmí být zaměněno za zevšeobecňování, 

paušalizování nebo předsudky. Ze strany zdravotnického personálu někdy dochází 

k určitému odsouzení na základě barvy pleti, sociálního postavení, národnosti a 

jiných rysů. Toto subjektivní a neprofesionální chování může být samotným 

zdrojem nedorozumění, které může vyústit až v agresivní projevy (Burda 2014, s. 

24).

Pacient s mentálním postižením nebo kognitivní poruchou

Pacienti s mentálním postižením vyžadují specifika v komunikaci, 

postojích a ošetřovatelských činnostech. Obecně je pro člověka zdravotnické 

zařízení stresorem. U člověka s mentálním postižením se toto ještě umocňuje. 

Nejčastější spouštěče agresivních projevů u klienta s mentálním postižením lze 

nazvat 5 N a jejich příčina pramení z neadekvátního jednání zdravotníků vůči 

těmto pacientům. Jedná se o netrpělivost, neznalost specifik komunikace, 



15

neznalost klienta a jeho potřeb a nedostatek zkušeností s těmito klienty (Burda 

2014, s. 24-26). Podobné pravidlo platí i v kontaktu s člověkem s demencí.

Pacient duševně nemocný

Duševně nemocný pacient má problém chovat se dle všeobecně 

akceptovatelných sociálních norem. Komunikace s těmito pacienty se těžko 

plánuje, jelikož probíhá specificky a chování pacienta se může nepředvídatelně 

měnit. Agrese u duševně nemocných často nastává, když je indikována 

hospitalizace, kterou odmítá. Je nejen právnickou, ale také etickou otázkou, jestli 

mu jeho duševní choroba umožňuje negativní revers. Pokud lékař indikuje 

hospitalizaci a duševně nemocný nesouhlasí, může dojít k detenci v ústavní péči

(Burda 2014, s. 27-28).

Pacient uživatel návykových látek

Pro tyto pacienty je potřeba drogy dominantní a ostatní zájmy jsou 

odsunuty stranou. Pokud je pacient dlouhodobě závislí na alkoholu a vyhledá 

zdravotní péči, pak je možno pozorovat typické následky užívání alkoholu, které 

mohou být spojeny s agresivním chováním. V první řadě se jedná o alkoholový 

abstinenční syndrom, úzkost, neklid, depresivní a podrážděná nálada, somatické

příznaky, psychické reakce, bludy, halucinace, delirium, alkoholické psychózy a 

halucinózy. Závislost na opioidech je intoxikace vyvolávající pocit uvolnění, 

oblouznění, útlumu, poruchu náhledu na situaci. Problémem se stává abstinenční 

syndrom, popř. předávkování. Kanabinoidy, především marihuana, způsobuje 

spíše euforii, úzkost a halucinace. Do určité míry pacient vykazuje známky 

agrese. Pacient závislý na sedativech často trpí poruchami myšlení a výkyvy 

emočního ladění. Abstinenční syndrom zde probíhá pod klinickým obrazem, který 

je charakterizován těžkými somatickými i psychickými projevy. Stimulancia

zvyšují bdělost, výkonnost, vzniká pocit zvýšené energie. Pacient pod jejich

vlivem má pocit, že vše zvládne. Pokud dojde k abstinenčnímu příznaku, nastává 

těžká deprese se sebevražednými tendencemi (Burda 2014, s. 29-30). Před rokem 

1989 práce s člověkem pod vlivem návykových látek byla v kompetenci Veřejné 

bezpečnosti. Často byl takový člověk odvezen a pozorován na Záchytné stanici. 
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V současné době jsou tito pacienti diagnostikováni a ošetřováni v nemocnici. 

Z toho pramení i případné problémy spojené s agresivními projevy (Burda 2014, 

s. 23).

Pacient poskytující placené sexuální služby

Jedná se o pacienty pracující v erotickém byznysu, jde především o ženy. 

Na akutní ambulanci nejčastěji ošetřujeme tyto pacienty jako účastníky násilné 

trestné činnosti nebo jako intoxikované. Agrese u těchto pacientů bývá spojena 

s intoxikací alkoholem nebo drogou (Burda 2014, s. 32).

Nezaměstnaný pacient 

Ztráta zaměstnání, jako krizová životní situace ovlivňuje člověka po všech 

stránkách. Z hlediska sociálních důsledků lze pozorovat i určité rizikové faktory 

vzniknu agrese. Nezaměstnaný prožívá svou situaci jako stresovou. Trpí úzkostí, 

depresemi, právě v této fázi může dojít k různým stupňům agrese při poskytování 

zdravotní péče (Burda 2014, s. 33).

Pacient osoba bez přístřeší

Osoba bez přístřeší, bývá stále ještě i v odborné literatuře nepřesně 

označována jako bezdomovec. Postoj společnosti k osobám bez přístřeší je ve 

většině případů negativistický, vyvolává odpor, případně soucit. Osoby bez 

přístřeší často v průběhu akutní péče žádají jídlo, teplo, ošetřovatelskou péči, 

ošacení. Často ani nevyžadují lékařkou akutní péči. Z pohledu agresivního 

chování se jedná především o klienta bez přístřeší v kombinaci se závislostí na 

alkoholu, popř. jiných látkách, časté je spojení s duševní chorobou. Agrese u 

těchto osob bývá spojena s odmítáním hodnot majoritní společnosti, 

s nepřijatelnými projevy chování a neschopností respektovat běžná pravidla 

(rozložení věcí v čekárně, žebrání mezi ostatními pacienty, pojídání jídla a pití 

alkoholu v čekárně, kouření, atp.). Při snaze o nápravu jsou tyto situace zdrojem 

agresivního chování ze strany pacienta. Dalším důvodem agresivního chování 

může být i odmítnutí hospitalizace či provedení vyšetření (Burda 2014, s. 33-34).
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4.2 Faktory na straně zdravotníka

4.2.1 Příčiny agresivního chování u zdravotníků

Tato bakalářská práce je zaměřená na násilí páchané na zdravotnických 

pracovnících. K výčtu zdrojů vedoucích k agresivnímu chování ze strany 

pacientů, příbuzných nebo jiných návštěvníků nemocnice je však nutné uvést i 

neadekvátní, hostilní a někdy až agresivní chování ze strany zdravotníků, které 

následně jako odpověď vyvolává násilné chování u osob, se kterými takový 

zdravotník jedná. Každý pacient má určité představy o chování zdravotníků. 

Rovněž zdravotníci mají svá očekávání a představy o chování pacienta, která 

v realitě můžou narážet na nenaplnění. 

V případě odlišností těchto představ a reálné situace dochází 

k nedorozumění mezi zdravotníky a pacienty a aktivaci negativních emocí 

vyvolávající pocit ohrožení a snížení sebeovládání. Mezi nejčastější faktory na 

straně zdravotníka patří zejména spánková deprivace vlivem směnného provozu.

Nedostatek spánku znesnadňuje ovládání negativních emocí. Další vlivy, proč 

zdravotníci nejsou odolní vůči svým negativním emocím, jsou hlavně osobnostní -

nepřiměřená ctižádostivost, neřešené osobní nebo rodinné problémy, prodělaná 

zátěžová životní událost, tělesné či duševní onemocnění. Minulé negativní životní 

zkušenosti s určitým typem lidí, které vedou k předpojatosti, jsou pak patrné u 

nepřiměřené reakce ze strany zdravotníků k pacientům opilým nebo osobám bez 

domova. Faktor času, nutnost a tendence provádět současně více úkonů najednou, 

zhoršuje výkonnost a přispívá k vyčerpání. Také jednostranná tělesná a duševní 

zátěž vlivem nadměrného sezení nebo stání v nevhodné či zatěžující poloze vedou 

k bolestivým obtížím a vyčerpání (Nešpor 2012, s. 405).

Hněv a agresivní projev u zdravotníka nejčastěji vyvolávají pacienti a 

příbuzní, kteří nespolehlivě spolupracují, projevují vůči zdravotnickému personálu 

agresivitu, nadávají, vyvolávají spory, devalvují roli zdravotníka a zneklidňují ho

(Vymětal 2003, s. 262).
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4.3 Faktory týkající se prostředí a organizace práce

Významný impuls přispívající k násilí může vycházet ze samotného 

zdravotnického prostředí. Dlouhé čekání pacientů, administrativní zátěž 

zdravotníků i pacientů, odcizení, interpersonální konflikty, které se mohou 

přenášet na pacienty, nedostatečné personální a technické vybavení, nevhodné 

členění a prostorové uspořádání pracoviště. To vše, spolu se systémem péče, jsou 

důležité faktory, které mohou vést k negativním emocím ze strany pacientů i 

zdravotníků (Nešpor 2012, s. 405).

5 Právní aspekty násilí vůči zdravotníkům

   Tato část se věnuje násilí z pohledu současné platné a účinné právní 

úpravy. Jelikož jsem svou práci zaměřila úzce na násilí konané vůči zdravotníkům 

ze strany pacientů nebo návštěv nemocnice, budou následně popsány možné 

způsoby ochrany zdravotníků vyplývající z různých pramenů práva, které mohou 

zdravotníci využít jak ke své ochraně při samotném setkání s násilím, tak ex post 

k vymožení satisfakce. Je pouze rozdíl v tom, jaké právo k tomu použijí. Záleží na 

závažnosti a konkrétní okolnosti skutku, zda bude uplatněna cesta 

občanskoprávní, trestně právní nebo pracovněprávní. 

Při poskytování péče dochází k velmi úzkému kontaktu mezi pacienty a 

zdravotníky a tudíž tento vztah musí být založen na vzájemné důvěře a především 

na rovnoprávnosti mezi těmito stranami garantovanou právními předpisy i 

normami etiky a morálky. Bohužel, specifika zdravotní péče s sebou přináší i 

situace, kdy dojde k závažnému porušení jak základních norem chování, tak i 

závažnému protiprávnímu jednání ze strany pacientů.  Etický kodex práv pacienta 

stanovuje právo pacientů na ohleduplnou odbornou zdravotnickou péči 

prováděnou s porozuměním kvalifikovanými pracovníky. Již se ale moc 

neprezentuje, že tomuto požadavku logicky odpovídá povinnost pacientů chovat 

se ohleduplně k ostatním pacientům, ale také ke zdravotnickým pracovníkům, 

kteří jim zdravotní péči poskytují. Je nutné zdůraznit rovnováhu mezi právy a 

povinnostmi, neboť právo s sebou vždy přináší i odpovídající povinnost, což se 
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týká jak zdravotnických pracovníků, tak i pacientů. V současné době je 

společností zcela kladně přijímán postup pacienta, který se právní cestou domáhá 

náhrady škody, která mu byla způsobena újmou na zdraví ze strany lékařů či 

zdravotníků. Avšak není dosud běžně akceptováno, že pokud pacient způsobí 

úmyslně škodu na zdraví ošetřujícímu pracovníkovi, má tento poškozený 

zdravotník stejné právo na odškodnění. Pokud zdravotník využívá svého 

oprávnění požadovat sanaci škody, nejedná neeticky nebo nemorálně. Postup 

v souladu s právním předpisem lze jen těžko kvalifikovat jako postup neetický či 

nemorální. Naopak, protiprávní a hluboce amorální by byl stav, kdy bychom při 

poškození zdraví přiznali právo na odškodnění pouze pacientům a zdravotníky, 

kteří utrpěli újmu při poskytování zdravotní péče, tedy při činnosti hluboce 

humánní, tak diskriminovali (Vondráček a Wirthová 2009, s. 62-64).

Zabýváme-li se úvahou o právním postavení, právech a povinnostech 

zdravotnických pracovníků, je na místě konstatovat, že zdravotník má obecně 

mnoho velmi odpovědných a důležitých povinností, avšak velmi málo práv. 

Z hlediska právní odpovědnosti patří zdravotnické povolání mezi 

nejexponovanější a nese s sebou vysokou míru právní odpovědnosti (Štefan a 

Mach 2005, s. 183).

Následující soupis právních norem je výtahem konkrétních zákonných 

ustanovení vztahujících se k násilí páchanému na zdravotnících. Poskytuje 

přehled o právech zdravotníků, která mohou v dané situaci využít a rovněž o 

protiprávním jednání, kterého se útočník vůči zdravotníkovi dopouští.

5.1 Násilí na zdravotnících z pohledu práva ústavního

   Ústavní právo představuje právní základ státu i práva a jedná se o právní 

odvětví obsahující právní normy s nejvyšší právní sílou. Mimo jiných obsahuje 

normy garantující základní práva a svobody. Pramenem jsou Ústava ČR a Listina 

základních práv a svobod.
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5.1.1 Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. - Ústava ČR

Ústava ČR v článku 2 stanovuje, že každý může činit, co není zákonem 

zakázáno a nemůže být nucen činit, co zákon neukládá. Zjednodušeně řečeno je 

dovoleno vše, co není zákonem zakázáno a tím jsou míněny i podzákonné právní 

předpisy, např. vyhlášky (Vondráček a Ludvík 2003, s. 12). V případech násilí 

vůči zdravotníkům se bude jednat především o dodržování ustanovení Listiny

základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku ČR (čl. 3 Ústavy). 

Základní práva a svobody jsou pod ochranou soudní moci. (čl. 4 Ústavy).

5.1.2 Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. – Listina základních práv a svobod

Článek 1 Listiny stanoví, že lidé jsou svobodní a rovni v důstojnosti i 

v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, 

nepromlčitelné a nezrušitelné. Právní předpis nejvyšší právní síly nedělá rozdíl 

mezi zdravotnickými pracovníky a konzumenty zdravotní péče. Ze znění předpisu 

je jednoznačné, že obě skupiny mají rovnost práv a žádná není v právech 

preferována. Zde je nutné připomenout, že právům odpovídají i povinnosti a to 

oběma stranám (Vondráček 2005, s. 11).

Článek 6 přiznává každému právo na život, nikdo nesmí být zbaven života. 

Život je chápán jako nejvyšší hodnota člověka a proto je chráněn předpisem 

nejvyšší právní síly a ochrana života je ve společnosti akcentována. Ohrožení 

života či usmrcení je pak právními předpisy (zákonem č. 40/2009 Sb., trestním 

zákoníkem) sankcionováno (Vondráček 2005, s. 11). Porušením práv podle 

tohoto článku není, jestliže byl někdo zbaven života v souvislosti s jednáním, 

které podle zákona není trestné. Jedná se o případy okolností vylučujících 

protiprávnost, především nutné obrany nebo krajní nouze podle trestního 

zákoníku, jehož ustanoveními se budu zabývat v dalších částech této práce.

V článku 10 Listiny je konkrétně a taxativně uvedeno, že každý má právo, 

aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno 
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jeho jméno. Rovněž má každý právo na ochranu před neoprávněným zasahováním 

do soukromí nebo jiným zneužívání údajů o své osobě. 

V závěru je nutné opět zdůraznit rovnoprávnost všech fyzických osob bez 

rozdílu zaměstnání, společenského nebo jiného postavení, kterou tento předpis 

nejvyšší právní síly zaručuje (Vondráček a kol. 2012, s. 241).

5.2 Násilí na zdravotnících z pohledu práva občanského

5.2.1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Práva jedince, která mohou být dotčena v rámci násilí konaném na 

zdravotnících, hájí i zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ), který 

nabyl účinnosti dne 1. 1. 2014. 

Tento právní předpis upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických 

osob zejména v oblasti práv na ochranu osobnosti a majetkových vztahů. Jedná se 

o předpis právního odvětví soukromého práva, které je charakterizováno rovností 

účastníků, např. nájemce – nájemník (Vondráček a Wirthová 2009, s. 10). Funkcí

občanskoprávní odpovědnosti je zejména funkce prevenční, uhrazovací a 

satisfakční. Stále převládá názor, že její funkcí není, na rozdíl od trestněprávní a 

správně-právní odpovědnosti, trestat či odstrašovat (Koryntová 2014, s. 12).

Podle § 12 OZ se každý, kdo se cítí ve svém právu zkrácen, může domáhat 

ochrany u orgánu vykonávajícího veřejnou moc s tím, že není-li v zákoně 

stanoveno něco jiného, je tímto orgánem veřejné moci soud (Zákon č. 89/2012 

Sb.). V případě násilí v nemocnici, kdy se poškozeným stává zdravotník, lze 

v rámci ochrany zdravotnických pracovníků uplatnit především následující 

ustanovení občanského zákoníku na ochranu soukromých práv. 

Ochrannými ustanoveními tohoto zákona jsou ustanovení o právu na 

ochranu osobnosti. Podle § 81 OZ je chráněna osobnost člověka včetně všech jeho 

přirozených práv. Této ochrany požívají zejména život a důstojnost člověka, jeho 
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zdraví a právo žít v příznivém životním prostředí, jeho vážnost, čest, soukromí a 

jeho projevy osobní povahy (Zákon č. 89/2012 Sb.).

Osobnost člověka je pojem široký, zahrnující integritu tělesnou, duševní, 

duchovní i morální. Lidskou důstojnost lze mimoprávně chápat jako jednu ze 

základních přirozených hodnot lidské osobnosti vyjadřující nezbytnost 

zachovávání elementární úcty k člověku jako rozumem nadané živé bytosti a k 

jeho jedinečné lidské osobnosti, a to bez ohledu na pohlaví, rasu, barvu pleti, 

jazyk, víru a náboženství, politické či jiné smýšlení, národní nebo sociální původ, 

příslušnost k národnostní nebo etnické menšině, majetek, rod nebo jiné postavení 

(Lavický 2014, s. 409).

Podle § 82 OZ se člověk, jehož osobnost byla dotčena, může domáhat 

toho, aby bylo od neoprávněného zásahu upuštěno nebo aby byl odstraněn jeho 

následek (Zákon č. 89/2012 Sb.). „Sestra, na kterou opilý pacient v čekárně křičel, 

„že je kráva, když ho nechá čekat“, se oprávněně mohla domáhat práva na 

ochranu osobnosti“ (Vondráček 2005, s. 38).

Do osobnostních práv každého člověka, tedy i zdravotníků, spadá také

ochrana podoby a soukromí. Dle §§ 84 a 85 OZ zachytit jakýmkoli způsobem 

podobu člověka tak, aby podle zobrazení bylo možné určit jeho totožnost, rovněž 

rozšiřovat podobu člověka, je možné jen s jeho svolením (Zákon č. 89/2012 Sb.). 

Ochrana dle těchto ustanovení je použitelná i v případech, kdy si pacienti nebo 

jiné osoby pořizují fotografické či video záznamy zdravotnických pracovníků při 

výkonu povolání bez jejich souhlasu. Tato ochrana soukromí vyplývá i z Listiny 

základních práv a svobod, jak již bylo uvedeno dříve. Vondráček a Kučková 

(2013, s. 43) uvádějí, že „pokud si otec (pacientky) pořizoval foto sestry, 

postupoval protiprávně, neboť písemnosti osobní povahy, podobizny, obrázkové 

snímky týkající se fyzické osoby smějí být pořízeny nebo použity jen s jejím 

souhlasem. A sestra mu souhlas nedala.“

Škodou je ve smyslu nového občanského zákoníku definována majetková 

újma na jmění. Nemajetkovou újmou je definována újma na přirozených právech 

člověka. Občanský zákoník vychází nadále z koncepce bývalého občanského 
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zákoníku, že se zásadně hradí majetková újma (škoda), zatímco nemajetková újma 

jen v případech taxativně stanovených (§ 2894 OZ). Do těchto případů spadá i 

porušení práv osobnostních uvedených v první části občanského zákona, z nichž 

část byla vyjmenována výše v textu. Dále se hradí nemajetková újma způsobená 

protiprávním jednáním (Zákon č. 89/2012 Sb).

V souvislosti s neoprávněným zásahem do osobnosti člověka (zdravotníka)

nezřídka vzniká poškozenému újma na přirozeném právu. V takovém případě se

každý poškozený může žalobou domáhat přiměřeného zadostiučinění, a to buď v 

morální formě (např. veřejná omluva), nebo náhrady v penězích (§ 2956 OZ). Při 

ublížení na zdraví nebo usmrcení půjde vždy o odčinění peněžitou náhradou. Pro 

tyto zvláštní případy zakotvuje občanský zákoník tři okruhy nemajetkové újmy, 

které je škůdce povinen odčinit, a to vytrpěné bolesti, další nemajetkové újmy a 

ztížení společenského uplatnění (§ 2958 OZ). Byla-li poškozenému způsobena i 

majetková škoda, například léčebné výlohy, ztráta výdělku, náklady pohřbu a

podobně, může uplatnit i právo na její náhradu (§ 2960 OZ). (Zákon č. 89/2012 

Sb.)

Ve zdravotnickém zařízení často dojde ke způsobení škody dítětem nebo 

pacientem s pozměněným vědomím. Zvláštní ustanovení občanského zákoníku se 

zabývá škodou způsobenou tím, kdo nemůže posoudit následky svého jednání (§ 

2920 OZ a následující). Nezletilý, který nenabyl plné svéprávnosti (osoba mladší 

18 let), nebo ten, kdo je stižen duševní poruchou, nahradí způsobenou škodu, 

pokud byl způsobilý ovládnout své jednání a posoudit jeho následky. Obě tyto 

podmínky musejí být splněny současně. U duševní poruchy půjde o faktický stav, 

nemusí to souviset s tím, zda je osoba omezena ve své svéprávnosti. V praxi si lze 

představit případy, kdy člověk v poúrazovém šoku napadne jiného nebo poškodí 

nějakou věc a zpětně se bude zjišťovat, zda byl nebo nebyl schopen ovládnout své 

jednání a posoudit jeho následky, tedy zda byl příčetný. Poškozený má právo na 

náhradu škody způsobené osobou, která nebyla schopna ovládnout své jednání a 

posoudit následky, je-li to spravedlivé se zřetelem k majetkovým poměrům 

škůdce a poškozeného. Společně a nerozdílně se škůdcem nahradí škodu i ten, kdo 

nad takovou osobou zanedbal náležitý dohled (§ 2921 OZ). Aplikace tohoto 
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ustanovení bude obvyklá v případě, že zdravotnické zařízení přijme do péče 

takovou osobu, která nemůže posoudit následky svého jednání, a ta způsobí škodu 

poskytovateli nebo třetí osobě. Pak za tuto škodu odpovídá poskytovatel 

zdravotních služeb (Prudil 2014, s. 84-87).

Škodu nahradí rovněž ten, kdo se uvede vlastní vinou do takového stavu, 

že není schopen ovládnout své jednání nebo posoudit jeho následky (§ 2922 OZ), 

například opilost, stav po požití drogy apod. Není tak na místě obrana škůdce, 

který uvádí, že: „byl zcela mimo“ a neuvědomoval si své jednání (Prudil 2014, s. 

87-88).

Občanský zákoník dále upravuje podmínky nutné obrany dle § 2905 OZ a 

především náhradu škody vzniklé při takovém jednání. Kdo odvrací od sebe nebo 

jiného bezprostředně hrozící nebo trvající protiprávní útok a přitom útočníkovi 

způsobí újmu, není povinen k její náhradě. To neplatí, jestliže napadenému hrozí 

újma jen nepatrná nebo je obrana zcela zjevně nepřiměřená vzhledem k závažnosti 

újmy útočníka způsobené odvracením útoku. Vedle hlavních podmínek –

bezprostřednost, zjevná přiměřenost, se přihlíží i k omluvitelnému rozrušení mysli 

toho, kdo útok nebo jiné nebezpečí odvracel. O nutnou obranu nepůjde v situaci, 

kdy útok již skončil nebo jeho pokračování nehrozí a jde ze strany napadeného o 

odplatu. Stav nutné obrany může nastat například, když je zdravotnický pracovník 

napaden agresivním pacientem a při odvracení útoku způsobí tomuto pacientovi 

nějakou škodu či újmu (poškození oděvu, zdraví apod.). Je však třeba odlišit 

situace, kdy je agresivita pacienta působena chorobným stavem (duševní porucha, 

poúrazový šok apod.), kdy zdravotníci musí jednat tak, aby minimalizovali újmu, 

která pacientovi může jejich jednáním vzniknout. Rovněž ale musí být jednání 

zdravotníků dostatečně účinné, aby bylo minimalizováno i riziko jejich vlastního 

poškození (Prudil 2014, s. 77).  Institutem nutné obrany se také zabývá trestní 

zákoník, který jím vymezuje okolnosti vylučující protiprávnost a bude rozebrán 

v dalších kapitolách.
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5.3 Násilí na zdravotnících z pohledu práva pracovního 

5.3.1 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Základním právním předpisem, který upravuje pracovněprávní 

odpovědnostní vztahy, je zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen ZPR). K řízení ve věcech pracovněprávních jsou 

věcně příslušné okresní soudy (Zákon č. 262/2006 Sb.).

Na prvním místě v pracovněprávních vztazích stojí povinnost předcházet 

vzniku škod vztahující se jak na zaměstnavatele, tak i na zaměstnance, a je 

upravena v § 248 a § 249 ZPR. Zaměstnavatel je povinen zajišťovat 

zaměstnancům, takové pracovní podmínky, aby nedocházelo při plnění 

pracovních úkolů k ohrožení jejich zdraví a majetku. Provedená opatření musí být 

však dostatečně efektivní a nejen pouze povrchní a de facto nic neřešící (Prudil 

2014, s. 118).

Podle § 265 odst. 1 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen nahradit 

zaměstnanci škodu, která zaměstnanci vznikla při plnění pracovních úkolů nebo 

v přímé souvislosti s ním, jestliže příčinou škody bylo porušení právních 

povinností nebo úmyslné jednání proti dobrým mravům. Zaměstnavatel odpovídá 

za škodu i v případě, že žádnou právní povinnost neporušil. Není rozhodující, 

komu lze protiprávní jednání přičítat. Podstatná je ta okolnost, že ke škodě došlo 

při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním (Chromý 2014, s. 167-

168). Zaměstnavatel tedy odpovídá zaměstnanci i za škodu, kterou mu úmyslným 

jednáním proti dobrým mravům způsobil jiný subjekt, např. klient nebo pacient.

Zaměstnavatel, který takovou škodu zaměstnanci nahradil, má právo na náhradu 

od skutečného viníka, který za škodu odpovídá dle občanského zákoníku (Prudil 

2014, s. 131-132). Jedná se o tzv. následný regres dle § 271 ZPR.

Případy násilí na pracovišti ve zdravotnických službách, ke kterým dojde 

při plnění pracovních úkolů až k fyzickému napadení zdravotníka a poškození 

jeho zdraví, je nutno z pohledu pracovního práva řešit jako pracovní úraz. Došlo-li 

tedy u zaměstnance při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním 
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k poškození tělesného nebo duševního zdraví nebo k jeho smrti pracovním 

úrazem, odpovídá za škodu tím vzniklou zaměstnavatel. Jedná se o tzv. 

odpovědnost za výsledek, není rozhodné, zda zaměstnavatel porušil nějakou 

povinnost. Význam tohoto ustanovení tkví především v tom, že je jasně stanovený 

odpovědný subjekt a odpadají nejasnosti při jeho určování. Tím však není nijak 

dotčen regresní nárok zaměstnavatele (Prudil 2014, s. 135).

Zaměstnanci, který utrpěl pracovní úraz, je zaměstnavatel podle § 369 

ZPR povinen v rozsahu, ve kterém za škodu odpovídá, udělit náhradu. 

Zaměstnavatel hradí ztráty na výdělku po dobu nebo po skončení pracovní 

neschopnosti, bolestné a ztížení společenského uplatnění, účelně vynaložené 

náklady spojené s léčením a věcnou škodu. Jednotlivé nároky na odškodnění újmy 

se posuzují samostatně (Zákon č. 262/2006 Sb.).

„Psychiatrický pacient, který poškodil zařízení ordinace a zničil osobní věci 

sestry, škodu neuhradil. Sestra byla oprávněna požadovat úhradu svých poškozených 

osobních věcí na zaměstnavateli“ (Vondráček a Ludvík 2003, s. 49).

5.4 Násilí na zdravotnících z pohledu práva trestního

Pokud se zdravotnický pracovník setká s agresí, měl by mít ze strany 

společnosti právní jistotu. Pokud dojde k fyzické agresi, výhružkám nebo 

napadení zdravotníka, jedná se o trestný čin (Burda 2014, s. 38). Společnost má 

zájem na tom, aby zdraví jeho členů nebylo úmyslně či nedbalostně poškozeno. 

Pokud k poškození zdraví dojde, je viník volán k trestně právní odpovědnosti a při 

prokázání jeho viny je postižen dle ustanovení trestního zákoníku. Společnost i 

zdravotničtí pracovníci si musí uvědomit, že napadený zdravotník je oprávněn se 

legálními prostředky dožadovat satisfakce a pokud toho využije, že postupoval 

správně (Vondráček a Wirthová 2009, s. 64-65).  

5.4.1 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (dále jen TRZ), účinný od 1. 1.

2010, je jedním ze základních zákonů České republiky, jehož účelem je chránit 
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zájmy společnosti, práva a oprávnění fyzických a právnických osob. Stanoví 

předpoklady trestní odpovědnosti, jednotlivé trestné činy a sankce, které lze uložit 

(Stolínová a Mach 2010, s. 24).

Trestným činem je dle § 13 TRZ protiprávní čin, který trestní zákon 

označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v tomto zákoně. K trestní 

odpovědnosti za trestný čin je třeba úmyslného zavinění, není-li v zákoně

výslovně uvedeno, že postačí zavinění z nedbalosti (Zákon č. 40/2009 Sb.).

Násilné jednání vůči zdravotnickým pracovníkům ze strany pacientů nebo 

jiných osob má mnoho příčin. Ve značné míře případů je toto chování úmyslné

(pacient či jiná osoba chce vědomě zdravotníkovi ublížit). Vzhledem k tomu se

budu v této části práce věnovat jen úmyslným trestným činům, které přicházejí 

v úvahu v případě násilného chování proti zdravotníkům.

Zavinění z přímého úmyslu je situace, kdy pachatel věděl, že svým 

jednáním může spáchat delikt, a tento spáchat chtěl, anebo jej bral jako možnou 

alternativu – úmysl nepřímý (Vondráček a kol. 2009, s. 83). 

Trestně odpovědný není dle § 25 TRZ ten, kdo v době spáchání činu 

nedovršil patnáctý rok věku. Dále dle § 26 TRZ není trestně odpovědný ten, kdo 

pro duševní poruchu v době spáchání činu nemohl rozpoznat jeho protiprávnost 

nebo ovládat své jednání (Zákon č. 40/2009 Sb.). Jedná se o nepříčetnost a její 

posouzení náleží orgánům činným v trestním řízení na základě znaleckého 

zkoumání. Nepříčetnost ve smyslu trestního zákoníku je třeba odlišovat od 

omezené svéprávnosti dle občanského zákoníku.

Vymezení konkrétních trestných činů, kterých se může pachatel násilí 

dopustit vůči zdravotnickým pracovníkům:

Ublížení na zdraví dle § 146 TRZ – trestného činu se dopustí ten, kdo 

jinému úmyslně ublíží na zdraví. Jedná se o poruchu zdraví, která trvala déle než 

jeden týden, ale méně než šest týdnů. Ublížení na zdraví není podmíněno délkou 

pracovní neschopnosti (Vondráček a Ludvík 2003, s. 69). „Sestra, kterou opilý 

pacient napadl a způsobil jí zranění, které si vyžádalo 14- denní pracovní 
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neschopnost, oprávněně podala trestní oznámení pro ublížení na zdraví a byla 

úspěšná při vymáhání odškodného, bolestného a náhrady za ztížení společenského 

uplatnění“ (Vondráček a Wirthová 2009, s. 24).

Těžké ublížení na zdraví dle § 145 TRZ - tohoto trestné činu se dopustí 

ten, kdo jinému úmyslně způsobí těžkou újmu na zdraví, kterou se rozumí vážná 

porucha zdraví nebo jiné vážné onemocnění, např. zmrzačení, poškození 

důležitého orgánu, potrat, nebo porucha zdraví trvající déle než šest týdnů 

(Vondráček a Ludvík 2003, s. 68). „Pacient, který poranil lékaře mačetou, způsobil 

lékaři četná zranění kvalifikovaná jako těžká újma na zdraví“. (Vondráček a kol.

2009, s. 78). 

U obou uvedených trestných činů proti zdraví došlo v roce 2009 při 

novelizaci zákona k zásadním změnám a do trestního zákoníku byli zahrnuti i 

zdravotníci jako jedna z kategorií, která je konkrétně chráněna zákonem. Jedná se 

o tzv. kvalifikovanou skutkovou podstatu, kdy vyšší trestní sazbou bude potrestán 

ten, kdo se těžké újmy na zdraví nebo ublížení na zdraví dopustí na 

zdravotnickém pracovníkovi při výkonu zdravotnického zaměstnání nebo 

povolání směřujícího k záchraně života nebo ochraně zdraví nebo na jiném, který 

plnil obdobnou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo 

funkce (Burda 2014, s. 38). Toto ustanovení nového trestního zákoníku je reakcí 

na opakované napadání zdravotníků agresivními pacienty či jinými osobami.

Bohužel, zatím nebylo do zákona prosazeno, aby se tato ochrana týkala i 

fyzických útoků na zdravotníky, které neskončí ublížením na zdraví, a aby šlo 

nejen o případy, kdy k trestnému činu dojde „při výkonu povolání“, ale i o 

případy, kdy k činu dojde „pro výkon povolání“, jako je tomu u tzv. úředních 

osob, např. policistů, soudců apod.  (Stolínová a Mach 2010, s. 299-300).

Vražda dle § 140 TRZ – trestného činu se dopustí ten, kdo jiného 

úmyslně usmrtí. Pokud je spáchán na zdravotníkovi při výkonu jeho povolání,

trestní sazba je vyšší. V případě vraždy zdravotníka při výkonu povolání je trest 

odnětí svobody až na doživotí. (Stolínová a Mach 2010, s. 299).
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Nebezpečné vyhrožování dle § 353 TRZ – tohoto trestného činu se 

dopustí každý, kdo jinému vyhrožuje usmrcením, újmou na zdraví nebo 

způsobením jiné závažné újmy takovým způsobem, že to u poškozeného může 

vzbudit důvodnou obavu. Pachatel nemusí přímo ublížit, stačí, když se omezí na 

verbální výhrůžky, a již to může být trestným činem, který je třeba oznámit Policii 

ČR a žádat, aby proti pachateli bylo zakročeno. Pokud je takto vyhrožováno 

zdravotníkovi při výkonu jeho pracovních povinností, jde o trestný čin s vyšší 

sazbou. „Psychiatrický pacient opakovaně vyhrožoval svému bývalému 

psychiatrovi… výhrůžky se stupňovaly a ohrožovaný lékař podával marně trestní 

oznámení a žádal policii o pomoc… posléze došlo k vražednému útoku sečnou 

zbraní na lékaře…“ (Mach 2010, s. 275-276).

Mezi další útoky na zdravotníky, které nejsou spojeny s vyhrožováním 

nebo ublížením na zdraví, lze zařadit trestný čin Výtržnictví dle § 358 TRZ –

kterého se dopustí každý, kdo se veřejně či na místě veřejnosti přístupném dopustí 

hrubé neslušnosti nebo výtržnosti zejména tím, že napadne jiného. Trestný čin 

Opilství dle § 360 TRZ – kdo se požitím nebo aplikací návykové látky přivede 

do stavu nepříčetnosti, v němž se dopustí činu jinak trestného. Trestný čin 

Vydírání dle § 175 TRZ – kdo jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo jiné těžké 

újmy nutí, aby něco konal, opominul nebo trpěl. Trestný čin Poškození cizí věci 

dle § 228 TRZ – kdo zničí, poškodí nebo učiní neupotřebitelnou cizí věc a 

způsobí tak na cizím majetku škodu nikoliv nepatrnou (dle § 138 TRZ škodu 

přesahující 5 000,-Kč). (Zákon č. 40/2009 Sb.).

Následující uvedená ustanovení trestního zákoníku vylučují trestnost 

zdravotníků za konkrétně vymezených podmínek. Jedná se o právní ochranu 

zdravotníka, který je ohrožovaný a tudíž se určitého jednání zdrží, nebo sám něco 

koná.

Neposkytnutí pomoci dle § 150 odst. 2 TRZ – osobě, která je v nebezpečí 

smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví či onemocnění, je povinen 

poskytnout první pomoc každý, pokud tak může učinit bez nebezpečí pro sebe 

nebo jiného. Pokud však jde o osoby, které jsou dle povahy svého zaměstnání 

povinni takovou pomoc poskytnout (lékaři a zdravotní sestry, jiní zdravotničtí 
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pracovníci, ale i policisté, hasiči apod.), musí pomoc poskytnout, i pokud by to 

pro ně mohlo znamenat vystavit se určitému nebezpečí. Daná povinnost 

samozřejmě neplatí absolutně. Lékaři i zdravotníci nejsou povinni suplovat 

povinnosti policistů (příp. hasičů, důlní záchranné služby apod.) a brát na sebe 

rizika těchto povolání. (Stolínová a Mach 2010, s. 40-41).  Zdravotník nemůže 

odmítnout poskytování první pomoci například pro obavu, že by se nakazil 

infekčním onemocněním, může však odmítnout, pokud by tím vážně ohrozil svůj 

život. „Lékař odmítl ošetřit opilého a ozbrojeného poraněného, který vyhrožoval, 

že bude střílet, s tím, že pacienta ošetří, pokud ho policie odzbrojí. Postup lékaře 

byl kvalifikovaný jako správný, a to i když bylo později zjištěno, že zbraň nebyla 

schopna střelby“ (Vondráček a Kurzová 2002, s. 51). Pokud je agresivní, 

psychotický nebo intoxikovaný pacient ozbrojený, je povinností policie tuto osobu 

zbavit zbraně dle zákona o Policii ČR (Vondráček a Kurzová 2002, s. 49). Zbraň 

je ve smyslu trestního zákoníku jakýkoliv předmět, kterým je možno zesílit sílu 

útoku (např. nůž, pistole, hůl či skleněná láhev). „Ozbrojený pacient je i ten, který 

útočí na lékaře lahví od piva“ (Vondráček a kol. 2009, s. 83).

Toto oprávnění zdravotníků neposkytnout první pomoc, přesněji řečeno 

vymezení okolností, za kterých by neposkytnutí pomoci zdravotníkem nebylo 

postižitelné dle trestního zákoníku, se skutkově blíží ustanovení § 50 zákona o 

zdravotních službách, o právech zdravotnického pracovníka, kterému se budu 

věnovat dále v textu. 

Nutná obrana dle § 29 TRZ – čin jinak trestný, kterým někdo odvrací 

přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný trestním zákonem, není 

trestným činem. Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená 

způsobu útoku (Zákon č. 40/2009 Sb.). Pokud útok na zdravotníka (především na 

fyzickou integritu) nebo jinou osobu, např. spolupacienta, přímo hrozí, nebo již nastal 

a nadále trvá, lze se proti tomuto útoku bránit dle tohoto ustanovení trestního 

zákoníku. Podmínky nutné obrany nevyžadují, aby byla přiměřená způsobu útoku, jak 

se mnohdy chybně prezentuje. Jestliže má být obrana účinná, naopak nemůže být 

zcela přiměřená. Zákon pouze vyžaduje, aby obrana nebyla zcela zjevně (na první 

pohled, očividně, zcela evidentně) nepřiměřená způsobu útoku, když útok bylo 

možno spolehlivě a zjevně odvrátit i podstatně mírnějším způsobem. Neznamená to, 
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že by se obránce nesměl bránit zbraní proti neozbrojenému, ani že by nesměl použít 

pro obranu i důraznějších prostředků, než použil útočník k útoku (Stolínová a Mach 

2010, s. 300). Podle judikatury je zcela zjevně nepřiměřenou obranou případ, kdy 

obránce za cenu usmrcení útočníka chrání pouze svůj majetek a nikoli svůj život 

či zdraví (například zastřelí nebo zraní prchajícího zloděje). V případě útoku na 

fyzickou integritu pachatelem, který je i beze zbraně schopen ublížit napadenému, 

je zcela legitimní použití zbraně a i případy usmrcení neozbrojeného útočníka,

byly judikaturou hodnoceny jako obrana, zvláště jednal-li obránce ve stavu 

psychického rozrušení z obavy o život. Pokud útočník napadá lékařku, zdravotní 

sestru – tedy ženy, a ty použijí proti němu třeba i razantně zbraň, kterou nemusí 

být pistole, ale může jí být i lékařský nástroj, k tomu, aby ochránily svůj život a 

své zdraví, nemůže to být považováno za zcela zjevně nepřiměřenou obranu. O 

vybočení z mezí nutné obrany tedy půjde, pokud se jednalo o zcela zjevně 

nepřiměřenou obranu – exces intenzivní. O exces extenzivní půjde, jestliže obrana 

nebyla s útokem současná, ale v obraně bylo pokračováno, i když útok již skončil, 

nebo obrana byla předčasná, kdy útok ještě nezačal, ani přímo nehrozil. Útok 

nelze oplácet. Je nutno ale brát v úvahu psychický stav obránce. Lékaři a další 

zdravotníci mají právo bránit se proti útoku jako každý jiný občan (Mach 2013, s. 

206-207).

Na závěr je nutné uvést, že k využívání trestního práva by se mělo 

uchylovat až v krajním případě (odkaz na ustanovení § 12 odst. 2 TRZ ), platí zde 

tzv. princip ultima ratio, což znamená, že trestní právo má místo pouze tam, kde 

jiné prostředky ochrany práv fyzických a právnických osob jsou vyčerpané, 

neúčinné nebo nevhodné (Stolínová a Mach 2010, s. 28).

5.4.2 Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, trestní řád

Pravidla trestního řízení (vyšetřování a řízení před soudem) upravuje 

zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, trestní řád (dále jen TŘ).

Především se jedná o vymezení postupu orgánů činných v trestním řízení při 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Org%C3%A1ny_%C4%8Dinn%C3%A9_v_trestn%C3%ADm_%C5%99%C3%ADzen%C3%AD
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zjišťování a vyšetřování trestných činů. Trestní řád dále stanoví práva a 

povinnosti osob zúčastněných na řízení a způsob uplatnění vzniklé škody.

Trestní oznámení – jedná se o oznámení podezření o skutečnostech, které 

nasvědčují tomu, že mohl být spáchán trestný čin (Vondráček a kol. 2009, s. 79). 

Dle § 59 TŘ může mít podání oznámení formu ústní či písemnou a podává se 

příslušnému orgánu Policie ČR nebo státnímu zástupci. Trestní oznámení může 

podat osoba fyzická i právnická. Z písemného oznámení musí být patrno, kdo jej 

činí, které věci se týká a co sleduje. Jestliže se trestní oznámení činí ústně, je 

nutné oznamovatele vyslechnout o okolnostech, za nichž byl čin spáchán. Jestliže 

je oznamovatel zároveň poškozeným, musí být vyslechnut o tom, zda žádá, aby 

soud rozhodl v trestním řízení o jeho nároku na náhradu škody nebo nemajetkové 

újmy (Zákon č. 141/1961 Sb.).

Náhrada škody v trestním řízení - za poškozeného v trestním řízení se 

dle § 43 TŘ považuje ten, komu bylo trestným činem ublíženo na zdraví, 

způsobena majetková škoda nebo nemajetková újma, nebo ten, na jehož úkor se 

pachatel trestným činem obohatil. Za poškozeného se nepovažuje ten, kdo se sice 

cítí být trestným činem morálně nebo jinak poškozen, avšak vzniklá újma není 

způsobena zaviněním pachatele nebo její vznik není v příčinné souvislosti s 

trestným činem (Zákon č. 141/1961 Sb.), zde by přiházelo v úvahu řešení cestou 

občanskoprávní.

Poškozený je oprávněn navrhnout, aby soud uložil obžalovanému 

povinnost nahradit škodu nebo nemajetkovou újmu vzniklou trestným činem. 

V praxi se poškození se svým nárokem většinou připojují již v přípravném řízení 

na policii, kde jsou o svých právech poučeni. Nárok poškozeného na náhradu 

škody způsobené trestným činem se projednává v adhezním řízení, které není 

samostatným řízením, ale je úzce spojeno s trestním řízením. Pokud byla trestným 

činem způsobena škoda či nemajetková újma, je adhezní řízení pro poškozeného

značně snazší a rychlejší cestou, jak dosáhnout náhrady. Důkazy, které mají 

význam z hlediska prokázání škody a její výše, obstarají samy orgány činné 

v trestním řízení. Jestliže by poškozený neměl možnost uplatnit svůj nárok 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Trestn%C3%BD_%C4%8Din
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v rámci trestního řízení, musel by pachatele žalovat před civilním (občanským)

soudem a jako žalobce by si musel obstarat důkazní materiál a unést důkazní 

břemeno. Rozsudek o náhradě škody je exekučním titulem, a pokud obžalovaný 

neuhradí poškozenému škodu, může poškozený svůj nárok vymáhat v exekučním 

řízení. Největším problémem při uplatňování nároku na náhradu škody způsobené 

trestnou činností je faktická vymahatelnost již přiznaného nároku. Většina 

pachatelů trestné činnosti jsou osoby nemajetné a bez oficiálního příjmu. I když 

má tedy poškozený v ruce pravomocný rozsudek, který mu přiznává nárok na 

náhradu škody, často se mu nikdy nepodaří tyto peníze dostat. Na druhé straně 

pokud by se poškozený mohl dovolávat svých práv pouze v rámci civilního řízení, 

byla by jeho pozice ještě mnohem obtížnější, protože by nejprve musel investovat 

mnoho úsilí, času a peněz do žaloby na náhradu škody a v exekučním řízení by 

mnohdy zjistil, že se jednalo o zbytečnou námahu. Adhezní řízení dává 

poškozeným možnost domáhat se svých práv a dosáhnout stejného výsledku jako 

v civilním řízení s relativně nižšími náklady (Tomala 2015).

5.5 Násilí na zdravotnících z pohledu práva správního

Správně právní odpovědnost je odpovědnost fyzických i právnických osob 

za nedodržování právních norem správního práva, kam patří i odpovědnost 

vyplývající z přestupkového zákona. Přestupky z různých oblastí jsou řešeny ve 

správním řízení, nikoliv soudní cestou (Vondráček a Ludvík 2003, s. 17).

5.5.1 Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích

Právní problematika přestupků je upravena zejména v zákoně č. 200/1990 

Sb., o přestupcích (dále jen PŘZ). Přestupkem je zaviněné jednání, které porušuje 

nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno v zákoně o 

přestupcích nebo v jiném zákoně, nejde-li o jiný správní delikt nebo trestný čin. 

Přestupek má nižší společenskou nebezpečnost než trestný čin (Vondráček a kol. 

2009, s. 75).  K odpovědnosti za přestupek postačí nedbalost - § 3 PŘZ. Dle § 5 

PŘZ je za přestupek odpovědná osoba až po dovršení patnáctého roku života, za 
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přestupek není odpovědný ten, kdo pro duševní poruchu nemohl rozpoznat, že jde 

o protiprávní jednání, nebo nemohl své jednání ovládat. Odpovědnosti se 

nezbavuje ten, kdo se do stavu nepříčetnosti přivedl užitím alkoholu nebo jiné 

návykové látky. Za přestupky lze uložit napomenutí, pokutu, zákaz činnosti nebo 

pobytu, propadnutí věci. Dle § 52 PŘZ -  jsou k projednávání přestupků příslušné 

obecní úřady nebo zvláštní orgány obcí a jiné správní orgány (Prudil 2014, s. 171-

172).

Přestupkový zákon lze využít, jestliže útok na zdravotníky má menší 

společenskou nebezpečnost, je pro společnost škodlivý a nelze jej kvalifikovat 

jako trestný čin. V úvahu přicházejí tyto přestupky:

Přestupek proti občanskému soužití dle § 49 PŘZ – kterého se dopustí 

mimo jiné ten, kdo jinému ublíží na cti tím, že ho urazí nebo vydá v posměch, či 

kdo jinému z nedbalosti ublíží na zdraví nebo kdo úmyslně naruší občanské 

soužití vyhrožováním újmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, 

nepravdivým obviněním z přestupku, schválnostmi nebo jiným hrubým jednáním

(Zákon č. 200/1990 Sb.). „Přestupku proti občanskému soužití se dopustí pacient, 

který o svém ošetřujícím lékaři na veřejnosti mluví jako o doktorovi Mengelem“

(Vondráček a kol. 2009, s. 75).

Přestupek proti majetku dle § 50 PŘZ – kterého se dopustí ten, kdo

úmyslně způsobí škodu na cizím majetku krádeží, zpronevěrou, podvodem nebo 

zničením či poškozením věci nebo se o takové jednání pokusí (Zákon č. 200/1990 

Sb.). Škoda dle přestupkového zákona nesmí přesahovat hranici 5 000,- Kč. Tímto 

přestupkem by bylo možné kvalifikovat například poškození osobních věcí 

zdravotníka při fyzickém napadení.

Oznámení o přestupku – jednání, které nasvědčuje tomu, že by mohl být 

spáchán přestupek, může dle § 58 PŘZ oznámit právnická nebo fyzická osoba a to 

buď přímo příslušnému správnímu orgánu (přestupkové komisi obecního či 

městského úřadu) podle místa spáchání přestupku nebo Policii ČR, která ve věci 

provede nezbytná šetření ke zjištění podezřelé osoby a k zajištění důkazních 

prostředků nezbytných pro pozdější dokazování a věc odevzdá příslušnému 
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správnímu orgánu, který přestupek projedná (Zákon č. 200/1990 Sb.). Přestupky 

lze oznamovat i orgánu obecní policie, pokud je v daném místě zřízena.

Náhrada škody v přestupkovém řízení se řídí § 70 PŘZ. Pokud poškozený 

uplatní majetkovou škodu v řízení o přestupku, správní orgán, který přestupek 

projednává, uloží pachateli povinnost ji nahradit; jinak odkáže poškozeného s jeho 

nárokem na náhradu škody na soud nebo jiný příslušný orgán (Zákon č. 200/1990 

Sb.).

5.5.2 Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich 

poskytování, zákon o zdravotních službách

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich 

poskytování, zákon o zdravotních službách (dále jen ZZS) – zákon nabyl 

účinnosti dne 1. 4. 2012 a nahradil dřívější základní zdravotnický kodex, kterým 

byl do té doby zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu. Zákon o zdravotních 

službách upravuje zdravotní služby a podmínky jejich poskytování, druhy 

zdravotní péče, práva a povinnosti pacientů, poskytovatelů zdravotních služeb, 

zdravotnických pracovníků (Zákon č. 372/2011 Sb.).

Ustanovení zákona č. 372/2011,Sb., která mohou, a v některých případech 

i musí být použita, v případě násilného jednání vůči zdravotníkům:

Právo neposkytnout zdravotní služby dle § 50 odst. 1 písm. b) ZZS –

zdravotnický pracovník má právo neposkytnout zdravotní služby v případě, že by 

při jejich poskytování došlo k přímému ohrožení života zdravotníka nebo k 

vážnému ohrožení jeho zdraví. Účelem tohoto ustanovení je zejména zvýšit 

ochranu zdravotníků v rámci rizikového prostředí a poskytnout zdravotníkovi i 

jistou omezenou samostatnost v jeho rozhodnutí výjimečně zdravotní služby 

určitému pacientovi neposkytovat. K určité míře ohrožení zdraví dochází při 

každém poskytování zdravotní péče (např. nakažením se infekční chorobou, 

poranění se při provádění chirurgického výkonu apod.) Ke snížení rizika by měli 

být zdravotníci vybaveni ochrannými prostředky a pomůckami. Citované zákonné 
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ustanovení neposkytnutí zdravotní služby je nutno vykládat úžeji, nestačí tedy 

potenciální ohrožení života či zdraví. Musí jít o ohrožení bezprostředně existující, 

nikoli o ohrožení, které je zdravotník povinen strpět v rámci výkonu svého 

povolání. Neposkytnout zdravotní službu tak půjde například v hospodě plné 

peroucích se lidí, kde by byl zdravotník ohrožován napadením, nebo v hořícím 

objektu. Toto právo naopak nebude využitelné v situaci u pacienta s chřipkou, kde 

by zdravotník argumentoval tím, že na chřipku se dá i umřít (Prudil 2014, s. 30-

31). Sestra nemůže odmítnout ošetřit pacienta z důvodu, že je jí nesympatický 

nebo je špinavý. 

„Opilý, agresivní pacient si opakovaně vytrhl zavedenou infuzi a sestra 

s odůvodněním, že se ho bojí, k němu odmítla chodit a ošetřovat ho. Pacient byl 

přikurtován a infuze znova zavedena. Sestra však po přikurtování nemohla 

odmítat pacienta dále ošetřovat. Jeho stížnost, že byl omezován na svobodě, byla 

odmítnuta jako neopodstatněná, neboť postup odpovídá tomu, že byl nebezpečný 

sobě i okolí“ (Vondráček a Ludvík 2003, s. 41).

Použití omezovacích prostředků dle § 39 ZZS - použití omezovacích 

prostředků je za stanovených podmínek součástí léčby. Zákon stanovuje případy, 

kdy lze pacienta léčit bez jeho souhlasu nebo proti jeho vůli. Tedy i případy, kdy 

lze použít omezovací prostředky. Jsou to případy, kdy pacient vzhledem ke svému 

zdravotnímu stavu souhlas dát nemůže, nebo souhlas dát odmítá, ale je svým 

chováním je nebezpečný sobě i svému okolí. Tito pacienti mají vzhledem ke 

svému aktuálnímu zdravotnímu stavu omezenou svéprávnost, a tedy jsou i 

nezpůsobilí k validnímu vyjádření nesouhlasu s poskytovanou péčí, včetně 

použitého omezení. Samotné verbální excesy pacienta nejsou důvodem k použití 

omezovacího prostředku (Vondráček a Wirthová 2009, s. 43).

Dle odst. 1 příslušného paragrafu lze použít k omezení volného pohybu 

pacienta při poskytování zdravotních služeb tyto prostředky:

a) úchop pacienta zdravotnickými pracovníky nebo jinými osobami k tomu 

určenými,

b) omezení pacienta v pohybu ochrannými pásy nebo kurty,

c) umístění pacienta v síťovém lůžku,
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d) umístění pacienta v místnosti určené k bezpečnému pohybu,

e) ochranný kabátek nebo vestu zamezující pohybu horních končetin pacienta,

f) psychofarmaka, popřípadě jiné léčivé přípravky podávané parenterálně,   

  které jsou vhodné k omezení volného pohybu pacienta při poskytování 

  zdravotních služeb, pokud se nejedná o léčbu na žádost pacienta nebo 

  soustavnou léčbu psychiatrické poruchy (jejich podávání většinou předchází užití    

  prostředků omezujících mobilitu, bez nichž by nebyla aplikace psychofarmak  

  bez rizika možná),

g) kombinaci prostředků uvedených v písmenech a) až f)

(Zákon č. 372/2011 Sb.)

Krátkodobě se omezovací prostředky používají po vyčerpání všech jiných 

možných postupů u pacientů s motorickým neklidem nebo projevy agresivity. 

Tyto stavy provázejí předávkování alkoholem, drogami, stavy po analgosedaci 

nebo celkové anestezii, paradoxní reakce na benzodiazepiny, metabolický rozvrat, 

odmítání terapie, dekompenzace psychiatrických pacientů, nebo některá organická 

či traumatická postižení centrálního nervového systému.  (Vondráček a Wirthová 

2009, s. 43).

Omezovací prostředky není možné používat jako preventivní opatření. 

Jejich použití musí být vždy odůvodněno aktuálním zdravotním stavem pacienta. 

Lze je užít pouze za účelem odvracení bezprostředního ohrožení života, zdraví 

nebo bezpečnosti pacienta nebo jiných osob, a to pouze po dobu nezbytně nutnou, 

kdy trvá ohrožení. Při omezování pacienta se má vždy postupovat od mírnějších, 

ale účinných, omezovacích prostředků, k užití důraznějších. Mezi mírou ohrožení 

a druhem omezovacího prostředku musí být zachována proporcionalita. Mezi 

odborníky však stále nepanuje jednoznačná shoda o míře zátěže jednotlivých 

prostředků na organismus (např. zda kurty zatěžují pacientův organismus více než 

psychofarmaka).  Volba konkrétního prostředku bude závislá i na personálním a 

technickém vybavení zařízení a na konkrétní situaci. Použití omezovacího 

prostředku indikuje lékař, ve výjimečných případech, vyžadujících neodkladné

řešení v rámci zajištění bezpečnosti pacienta a ostatních osob, může použití 

omezovacích prostředků indikovat i jiný zdravotnický pracovník nelékařského 



38

povolání, který je přítomen. O takovém použití omezovacího prostředku musí být 

lékař neprodleně informován a musí potvrdit odůvodněnost omezení. Každé 

použití omezovacího prostředku musí být zaznamenáno do zdravotnické 

dokumentace pacienta (Prudil 2014, s. 64-65). „Pacient, který byl přijat 

s poraněním dolní končetiny a po požití většího množství alkoholu, byl nejprve 

klidný, později se projevil agresivně a začal házet předměty po pokoji a ohrožoval 

ostatní pacienty i zaměstnance. Sestra rozhodla o použití omezujícího prostředku 

a s pomocí sanitáře byly pacientovi přiloženy kurty a volán lékař. Postup sestry 

byl zhodnocen jako správný a použití omezujících prostředků 

indikované“(Vondráček a Wirthová 2009, s. 44).

Dle § 40 ZZS  je poskytovatel zdravotních služeb povinen oznámit soudu 

do 24 hodin dodatečné omezení ve volném pohybu nebo styku s vnějším světem u 

pacienta, který byl hospitalizován se souhlasem a k omezení došlo až v průběhu 

léčení. Oznámení není nutné, pokud k omezení dal pacient dodatečně do 24 hodin 

souhlas (Zákon č. 372/2011 Sb.). Vzniká diskuze, zda skutečně všechny případy 

použití omezovacích prostředků, třeba i velmi krátkého omezení volného pohybu

pacienta ze zdravotních důvodů, je omezením, které je nutné hlásit soudu. Nejde o 

jednoduchou ani jednoznačnou záležitost, protože ochrana osobní svobody a 

volného pohybu jednotlivce je věcí velmi závažnou a důležitou a výkon 

zdravotnického povolání není určen k omezování jednotlivce, ale má chránit jeho 

zdraví. Naproti tomu v některých případech nezbývá, než chránit zdraví 

jednotlivce také určitým omezením jeho volného pohybu nebo osobní svobody a 

přitom je třeba dbát i na zajištění bezpečnosti spolupacientů, zdravotníků a dalších 

osob. Hledání rovnováhy mezi požadavkem na zajištění osobní svobody a 

nedotknutelnosti na straně jedné a umožnění nutných zákroků zdravotníků, 

nesoucích prvky jistých omezení pro pacienta na straně druhé, bude asi stále 

předmětem diskuze mezi právníky, specialisty na lékařskou etiku a zdravotníky 

(Mach 2012, s. 2-4).
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5.5.3 Hlášení nežádoucích událostí 

Hlavním úkolem hlášení nežádoucích událostí je zajistit efektivní šetření a 

následné vyhodnocení situace, aby tak byla zajištěna bezpečná péče a prostředí 

jak pro pacienta, tak i pro personál. Je hlavním prvkem pro zpětnou vazbu, která 

má sloužit k nápravným opatřením. Jejich provádění upravuje Metodika 

sledování nežádoucích událostí ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, 

uveřejněná ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví ČR č. 8 dne 9. 10. 2012.

Nežádoucí událostí jsou mimo jiné události, které mohly vyústit nebo 

vyústily v tělesné poškození pacienta, kterému bylo možné se vyhnout, a dále 

případy, kdy poškozeným je poskytovatel zdravotních služeb nebo jeho 

pracovník. Poskytovatel zdravotních služeb může tuto definici doplnit o další 

události či okolnosti sledované jako nežádoucí v jeho zdravotnických zařízeních.  

Hlášení nežádoucích událostí by mělo být nesankčním postupem, pracovník by

tedy neměl být trestán za to, že hlášení provedl. Má být umožněno anonymní 

hlášení nežádoucí události, v některých zařízeních funguje hlášení elektronickou 

cestou. Hlášení je bez zbytečného zdržení směřováno přímo k osobě zabývající se 

zpracováním hlášení nežádoucí události. Může být odesláno i bez podpisu

vedoucího pracovníka. Pokud se nežádoucí událost týkala pacienta, tudíž souvisí i 

s jeho zdravotním stavem, provede se zápis do zdravotnické dokumentace, který

může vyžadovat podpis nadřízeného pracovníka či ošetřujícího lékaře (Věstník 

MZ ČR 8/2012). Další postup při hlášení nežádoucích událostí se řídí vnitřními 

směrnicemi konkrétního poskytovatele zdravotních služeb. 

Hlášení o vzniku mimořádné situace musí obsahovat, kde k situaci došlo,

kdo byl přítomen (údaje pacienta a svědků), čas události s přesností na minuty. 

Situace, kterou popisuje oběť agresivního chování, by měla být popsána 

chronologicky. Informace nesmí být zkreslené, lživé a jednostranně zaměřené. 

V tomto hlášení není prostor pro subjektivní pocity, slangové výrazy (lze 

v uvozovkách citovat pacientova slova, není nutné vypisovat konkrétní vulgární 

výrazy). Výhodné je, když hlášení může podepsat přítomný svědek (kolega, 

spolupacient). Zdravotnický pracovník musí v tomto hlášení popsat škody, které 
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vznikly agresí, žádoucí je pořídit fotodokumentaci. Pokud to situace vyžaduje, 

přidá se k tomuto hlášení ještě policejní protokol. V záznamu se uvádí kdo, a kdy 

byl informován o vzniku mimořádné situace. Je vhodné a výhodné, když 

postižený může osobně okomentovat celou situaci. Ze strany nadřízeného by měl 

zaměstnanec obdržet zpětnou vazbu a problém by měl být probrán na poradě a stát 

se důležitou informací v prevenci bezpečnostních rizik (Burda 2014, s. 37-38).

6 Přehled dříve realizovaných výzkumů

V této kapitole uvádím přehled některých dříve provedených výzkumů v ČR 

a ve světě souvisejících s řešenou problematikou. U každého projektu uvádím jen 

základní výsledky šetření. Podrobnější údaje o získaných údajích a jejich vzájemných 

souvislostech budou uvedeny v diskuzi výzkumné části při porovnání s vlastními 

výsledky šetření.

6.1 Výzkumy v ČR

6.1.1 Projekt ČMKOS v roce 2004

V letech 2000-2002 zahájily organizace ILO – Mezinárodní organizace práce, 

ICN – Mezinárodní organizace sester, WHO – Světová zdravotnická organizace a PSI 

– Internacionála veřejných služeb, společný program pod názvem „ Work place 

violence in health sector“, který měl za cíl rozvíjet vhodnou politiku a praktické 

přístupy pro prevenci a eliminaci násilí ve zdravotnictví. Na základě toho, byly 

zahájeny studie ve vybraných zemích světa kromě Ameriky. Na základě této studie 

proběhl projekt i v České republice pod názvem „Posilování sociálních dialogů s 

důrazem na zvládání krizové situace při vzniku násilí na pracovišti, zejména 

zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb“, které předložila 

Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS).  Cílem projektu ČMKOS, 

který proběhl v roce 2004, bylo shromáždit informace o výskytu násilí ve 

zdravotnictví a sociálních službách v ČR, za použití dotazníku sestaveného odborníky 

z ILO/ICN/WHO/PSI a porovnání výsledků s ostatními zeměmi, kde výzkum také 

proběhl. Z oblasti zdravotnictví bylo získáno 675 a ze sociální oblasti 611 vyplněných 
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dotazníků. Z uvedeného výzkumu vyplynulo, že v oblasti zdravotnictví se 

v posledním roce setkalo s fyzickým násilím 13% pracovníků a s verbálním násilím 

41,6 % zdravotníků (Háva a kol. 2004).

6.1.2 Projekt ČMKOS v roce 2010

Českomoravská konfederace odborových svazů, Odborový svaz 

zdravotnictví a sociální péče České republiky v roce 2010 zahájily projekt 

Prevence násilí na pracovištích v oblasti zdravotnictví a sociální péče a v témže 

roce proběhlo diagnostické šetření ve zdravotnických zařízeních a zařízeních

sociální péče z celé ČR vyjma Prahy zaměřený na výskyt násilí na pracovišti, 

kterého se zúčastnilo celkem 1052 respondentů. Z výsledků šetření bylo zjištěno, 

že ve zdravotnických zařízeních bylo za poslední rok verbálně napadeno 44 % 

zdravotníků a fyzicky 16,6 % zdravotníků, z čehož celých 39 % případů násilí 

nebylo oběťmi ohlášeno (Pindeš a kol. 2012). Tento projekt měl mimo části 

výzkumné i část edukační a v roce 2012 byla ČMKOS vydána příručka Prevence 

násilí a zvládání krizové situace na pracovišti a bylo proškoleno 1004 pracovníků 

ve zdravotnictví (Pekara 2015a). Dle mého názoru se jedná o velmi zdařilý 

edukační materiál, který je komplexně zaměřen na problematiku násilí 

v ošetřovatelství a zasloužil by si větší propagaci mezi zdravotníky.

6.1.3 Fenomén násilí v ošetřovatelské péči všeobecných sester České

republiky

V průběhu let 2011 až 2014 provedl v ČR Pekara v rámci disertační práce na 

téma Fenomén násilí v ošetřovatelské péči všeobecných sester České republiky 

kvantitativní výzkum pomocí validizovaného dotazníku doporučeného WHO. Cílem 

šetření bylo zmapování násilí ve zdravotnickém prostředí při vzájemném působení 

všeobecné sestry a pacienta a snaha identifikovat nejčastější nedostatky zvládání 

těchto situací a najít možnosti nápravy. Celkový počet respondentů byl 896

pracovníků ve zdravotnictví, z toho bylo 500 všeobecných sester z různých oddělení. 

Tímto výzkumem bylo zjištěno, že s verbálním násilím bylo konfrontováno 71,5 % 

zdravotníků, z toho 97,1 % útoků nebylo nijak ohlášeno, a s fyzickým násilím se 

setkalo až 18,4 %, z čehož zůstalo neohlášeno 68,4 % napadení (Pekara 2015). 
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6.2 Výzkumy ve světě

6.2.1 Násilí ze strany pacienta a návštěvníka ve všeobecných 

nemocnicích – přehledová studie literatury z celého světa

V roce 2008 provedli Hahn a kolektiv velký rozbor 31 studií z celého světa

zaměřených na násilí ze strany pacienta nebo návštěvníka nemocnice. Tento výzkum 

byl vytvořen za účelem získání informací o tomto druhu násilí a k shrnutí současných 

vědeckých poznatků na toto téma.  Studie prokázala, že tento druh násilí je 

prominentním profesionálním rizikem ve zdravotní péči. V průměru 50 % 

zdravotníků zažilo verbální násilí a 25 % fyzické. Výsledky ukázaly, že sestry jsou na 

nejvyšším stupni rizikovosti v případě násilí ze strany pacientů či návštěvníků (Hahn 

a kol. 2008).

6.2.2 Zkoumání charakteristik násilí na pracovišti ve všeobecné

nemocnici – Austrálie

V roce 2009 byla publikována studie autorů Chapman a kolektiv o 

kvantitativním výzkumu provedeném v roce 2006 ve všeobecné nemocnici 

v západní Austrálii. Cílem tohoto projektu bylo zjistit prevalenci a hlavní 

charakteristiky násilí na pracovišti zaměřené na zdravotní sestry a prozkoumat 

důvody respondentů pro neohlášení těchto incidentů. Šetření se zúčastnilo 113 

zdravotních sester, z nichž se 92 % v posledním roce setkalo s verbálním 

napadením, 69 % bylo fyzicky ohroženo a 52 % již fyzicky napadeno. 

Z celkového počtu případů násilí byla nějak ohlášena jen polovina. Pouze 16 % 

sester podalo oficiální zprávu o incidentu, zbytek případů byl ohlášen jen ústně. 

Nicméně 70 % respondentů uvedlo, že by incident ohlásilo oficiální cestou, pokud 

by byla šance na obvinění pachatele nebo náhradu škody (Chapman a kol. 2009).

6.2.3 Nehlášené násilí v ošetřovatelství – Slovinsko

Kvas a Seljak provedli v průběhu let 2010 až 2011 průzkum s cílem zjistit, 

které skupiny zdravotních sester ve Slovinsku jsou nejčastěji vystaveny násilí. 

Dalším cílem šetření bylo zjistit, jaké kroky provedly sestry po činu násilí a proč 

některé oběti tyto útoky nehlásí odpovídajícím způsobem. Výsledky průzkumu
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ukázaly, že z celkového počtu 692 respondentů se 61,6 % setkalo s nějakou 

formou násilí. Nejčastější bylo násilí psychické v 60,1 % případů, s fyzickým 

násilím se setkalo 14,6 % sester. Oběti hlásili projevy násilí formální písemnou 

formou jen v 6,5 % případů psychického násilí a v 10,9 % při fyzickém napadení. 

Hlavními důvody neohlášení bylo přesvědčení, že by se oznámením nic 

nezměnilo a strach ze ztráty zaměstnání (Kvas a Seljak 2014).
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II. Výzkumná část

7 Téma, záměr výzkumu

Předmětem výzkumu je násilí - fyzické, psychické, sexuální, ke kterému 

dochází ze strany pacientů nebo jiných návštěvníků nemocnice vůči nelékařským

zdravotnickým pracovníkům (dále jen zdravotníkům) v jedné okresní nemocnici

ve Středočeském kraji. Záměrem je zjistit, zda se zdravotníci setkali s násilným 

jednáním vůči jejich osobě při poskytování zdravotní péče a o jaký druh násilí se 

jednalo. Chci zmapovat, zda napadení zdravotníci tyto útoky ohlásili a jakou

cestou a objektivizovat jejich důvody k ohlášení nebo případnému neohlášení 

násilí. Vybranými otázkami na respondenty chci zjistit znalost jejich práv jako 

zdravotníků - zda znají své zákonné možnosti v rámci ochrany/obrany v případě 

násilných útoků na jejich osobu při výkonu zdravotnického povolání a dále chci 

zjistit, zda jsou zdravotníci proškoleni v postupech jednání při napadení. Rovněž 

se chci věnovat eticko-právní otázce vhodnosti či přiměřenosti vymáhání postihu 

útočníka právní cestou na konkrétních příkladech a zjistit názory zdravotníků na 

jednotlivé postupy.

8 Cíle a výzkumné otázky

Cíl 1: Zjistit četnost a druhy násilí, s jakými se zdravotníci setkali v nemocnici.

Výzkumná otázka 1a) Jaký byl podíl respondentů, kteří byli vystaveni nějakému 

druhu násilí ze strany pacientů nebo jiných návštěvníků?

Výzkumná otázka 1b) Existuje souvislost mezi typem nemocničního oddělení a 

četností výskytu násilného jednání vůči zdravotníkům?

Cíl 2: Zjistit, v jaké míře zdravotníci násilné útoky na svou osobu hlásili.

Výzkumná otázka 2a) Jaký byl podíl respondentů, kteří útok nijak neohlásili?

Výzkumná otázka 2b) Jaké důvody vedly zdravotníky k ohlášení nebo neohlášení 

násilného jednání?

Cíl 3: Zjistit postoje zdravotníků na vhodnost či přiměřenost vymáhání náhrady 

škody a postihu útočníka právní cestou.
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Výzkumná otázka 3a) Jaký byl podíl respondentů, kteří hodnotili právní postup 

jako vhodný či přiměřený?

Výzkumná otázka 3b) Ovlivňuje postoje zdravotníků osoba útočníka, jeho 

společenské postavení nebo závažnost či stupeň násilí?

Cíl 4 : Zjistit úroveň znalostí týkajících se práv zdravotníků v případě násilných 

útoků na jejich osobu při výkonu zdravotnického povolání.

Výzkumná otázka 4a) Jak vysoká je informovanost zdravotníků o svých právních 

možnostech v případech násilí?

Výzkumná otázka 4b) Má vliv výše vzdělání na právní znalosti?

Výzkumná otázka 4c) Má vliv účast na školení v postupech jednání s agresivním 

pacientem/návštěvníkem na právní znalosti respondentů?

Cíl 5 : Na základě získaných údajů vypracovat základní praktická doporučení, jak 

předcházet násilným incidentům v nemocnici a jak postupovat v případě napadení 

zdravotníků. 

9 Metodika výzkumu

9.1 Technika sběru dat

Vzhledem k povaze zkoumané problematiky jsem zvolila kvantitativní 

metodu dotazování. Ke sběru dat byla využita technika anonymního dotazníku 

vlastní konstrukce (viz příloha č. 1), k jehož vytvoření jsem čerpala z publikace 

Kapitoly metodologie sociálních výzkumů (Reichel 2009). Pro zaručení 

anonymity mohli respondenti vyplněný dotazník vložit a zalepit do obálky 

přiložené k dotazníku. 

Pro získání informací byl vytvořen dotazník, který obsahoval v úvodu 

objasnění zkoumané problematiky a následně pak 21 otázek s instrukcemi k jeho 

vyplnění. V dotazníku byly uvedeny 2 otevřené otázky, 15 uzavřených a 5 

polouzavřených otázek. Z celkového počtu bylo 5 otázek filtračních 
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(rozřazovacích), 2 otázky výčtové s možností výběru více odpovědí a jedna otázka 

hodnotící s výběrem odpovědi pomocí bodovací škály.

Jednotlivé otázky dotazníku byly zaměřeny na získání těchto dat:

 Otázky č. 1 - 7 se dotazovaly na sociodemografické údaje respondentů.

 Otázky č. 8 – 12 zjišťovaly četnost výskytu násilí a jeho druhy. (ad cíl 1)

 Otázka č. 13 se dotazovala na ohlášení či neohlášení útoku a jeho důvody.

(ad cíl 2)

 Otázka č. 14 zjišťovala postoje zdravotníků ke vhodnosti vymáhání 

náhrady škody a postihu útočníka právní cestou. (ad cíl 3)

 Otázky č. 15 – 17 zjišťovaly účast zdravotníků na školení v postupech 

jednání s agresivním pacientem/návštěvníkem. (ad cíl 4)

 Otázky č. 18 – 21 zjišťovaly úroveň znalostí respondentů týkajících se práv 

zdravotníků v případě násilných útoků na jejich osobu. (ad cíl 4).

9.2 Realizace průzkumného šetření 

Před vlastním výzkumným šetřením bylo v měsíci říjnu 2015 provedeno 

pilotní šetření a dotazník byl předložen 7 zdravotnickým pracovníkům splňujícím 

charakteristiky cílové skupiny a podle jejich doporučení byly následně upraveny 

některé otázky (doplnění nabízených odpovědí u otázky č. 13 a přeformulování

škálových odpovědí u otázky č. 14). 

Samotné výzkumné šetření pak proběhlo v jedné okresní nemocnici ve 

Středočeském kraji. Jeho provedení bylo povoleno náměstkyní pro 

ošetřovatelskou péči s podmínkou zachování anonymity nemocnice. Vlastní 

dotazníkové šetření probíhalo v rozmezí měsíce prosinec 2015 a leden 2016. Do 

šetření byla zahrnuta všechna oddělení nemocnice kromě Gynekologicko-

porodnického oddělení, na kterém, vzhledem ke specifické péči o matku a dítě, 

nepředpokládám výskyt násilného jednání. Šetření proběhlo na oddělení interních 

oborů (oddělení interní, infekční, neurologie, následná ošetřovatelská péče) a 

oddělení chirurgických oborů (oddělení chirurgie, jednodenní chirurgie, ortopedie, 

ORL, ARO, operační sály). Cestou vrchních sester pro interní a chirurgické obory 
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a oddělení následné péče bylo v nemocnici distribuováno nelékařským 

zdravotnickým pracovníkům 120 dotazníků a vrátilo se 114 kusů vyplněných 

dotazníků, to znamená 95 % návratnost. Pro neúplné a chybné vyplnění bylo 

nutno 3 dotazníky vyřadit. K vyhodnocení bylo použito 111 dotazníků.

9.3 Charakteristika souboru respondentů

Soubor respondentů byl pro výzkumné šetření tvořen nelékařskými

zdravotnickými pracovníky ze středočeské okresní nemocnice. Dotazováni byli 

pracovníci z tzv. středního zdravotnického personálu (všeobecná sestra, 

zdravotnický asistent, záchranář), včetně sester na manažerských pozicích, a 

z tzv. nižšího zdravotnického personálu (ošetřovatel/ka, sanitář/ka). Respondenti

byli náhodně vybráni vrchními sestrami ze všech typů oddělení z uvedených 

oborů. Vrchní sestry oslovily s žádostí o vyplnění zdravotníky, kteří v rozhodné 

době byli na pracovišti a souhlasili s vyplněním. Ze souboru respondentů 96 % 

tvořily ženy, nejvíce byla zastoupena věková kategorie 30 – 50 let (68 %), 77 % 

souboru byly všeobecné sestry, zdravotnické asistentky a záchranáři.

10 Prezentace výsledků šetření

V následující části práce jsou uvedeny analýzy jednotlivých položek v 

dotazníku, které byly od respondentů získány. Některé otázky jsou pro větší 

názornost doplněny grafickým zpracováním. 

Výsledky byly vyhodnoceny pomocí absolutních četností [n] a relativní 

četnosti [%], která vyjadřuje v procentech daný podíl k celkovému počtu 

respondentů nebo k úžeji vymezené skupině respondentů u filtračních otázek. 

Hodnoty relativních četnosti jsou zaokrouhleny na dvě desetinná čísla. U otázek 

výčtových, ve kterých respondenti mohli zvolit více možností odpovědí, je součet 

absolutních čísel větší než 111. Jedná se o otázky č. 16 a 20. A naopak, u otázek 

filtračních, kde respondenti byli odkázáni u některých případů na položky jiné než

následující, je součet absolutních čísel menší než 111. Jedná se o otázky č. 9, 10, 

11, 12, 13.
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Pro všechny výpočty a konstrukce tabulek a grafů byl využit Microsoft 

Office Word 2010 a Microsoft Office Excel 2010. K prezentaci výsledků bylo 

použito 17 grafů a 12 tabulek. Ve většině případů bylo použito výsečových grafů, 

pouze u 1 položky byl pro lepší přehlednost použit graf pruhový. 

10.1 Sociodemografické údaje zkoumaného souboru 

Otázky č. 1 až 7 zjišťovaly sociodemografické údaje respondentů.

Graf č. 1: Věková struktura respondentů [n=111]

Z celkového počtu 111 respondentů výzkumu byl největší podíl 43

(38,74 %) respondentů ve věkové skupině 40 – 49 let, 32 respondentů (28,83

%) ve věku 30 – 39 let, 19 (17,12 %) respondentů ve věku 50 let a více a do 

kategorie 19 – 29 let spadá 17 (15,32 %) respondentů.

Převážnou skupinu (96,4 %) dotazovaných tvořilo 107 žen, 4 muži byli 

v naprosté menšině (3,6 %).
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Graf č. 2: Pracovní zařazení respondentů [n=111]

Ve zkoumaném vzorku převažoval střední zdravotnický personál s 86 

respondenty (77,48 %), následoval nižší zdravotnický personál s 19 

respondenty (17,12 %) a sestry manažerky byly zastoupeny 6 dotazovanými 

(5,41 %).

Graf č. 3: Vzdělání respondentů [n=111]

Přes polovinu respondentů jich 76 (68,47 %) uvedlo středoškolské 

vzdělání s maturitou, 19 respondentů (17,12 %) tvoří skupinu s vyšším odborným 
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nebo vysokoškolským vzděláním, 15 respondentů (13,51 %) má vzdělání střední 

bez maturity nebo je vyučeno a 1 (0,9 %) respondent má vzdělání základní.

Graf č. 4: Respondenti dle oboru pracoviště [n=111]

U otázky č. 5 měli respondenti vypsat, na jakém oddělení pracují. 

V souboru respondentů jsou jednotlivá oddělení zastoupena nerovnoměrně, 

současně jsou v praxi některá oddělení navzájem propojená, proto jsem později 

respondenty sloučila dle příbuznosti oborů na interní obory (oddělení interní, 

infekční, neurologie, následná ošetřovatelská péče), které byly zastoupeny 67 

respondenty (60,36 %), a chirurgické obory (oddělení chirurgie, jednodenní 

chirurgie, ortopedie, ORL, ARO, operační sály), které zastupovalo 44 respondentů 

(39,64 %). 
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Graf č. 5: Respondenti dle typu oddělení [n=111]

Většina respondentů 43 (38,74 %) pracovalo na oddělení lůžkové 

standardní péče, 30 respondentů (27,03 %) na odd. lůžkové intenzivní péče, 22 

respondentů (19,82 %) na odd. lůžkové následné péče a na ambulanci 10 

respondentů (9,01 %). Odpovědi byly rozšířeny o pracoviště operačních sálů, na 

kterých pracovalo 6 respondentů (5,41 %).

Graf č. 6: Respondenti dle délky praxe ve zdravotnictví [n=111]
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Ve zkoumaném souboru respondentů tvořilo největší podíl - skoro ¾ 

respondentů, zkušení zdravotníci s praxí nad 11 let. 44 pracovníků (39,64 %) má

praxi ve zdravotnictví 20 let a více, další početnou skupinou bylo 27 (24,32 %) 

pracovníků s praxí 16 – 20 let, skupinu s praxí 6 – 10 let tvořilo 16 respondentů 

(14,41 %), 12 respondentů (10,81 %) skupinu s praxí 1-5 let, 10 respondentů (9,01

%) s praxí 11 – 15 let a pouze 2 respondetni (1,8 %) s praxí kraší než 1 rok. 

10.2 Četnost výskytu násilí a jeho druhy (ad cíl 1)

Otázky č.8 až 12 zjišťovaly četnost výskytu násilí vůči zdravotníkům a 

druhy násilí, se kterými se zdravotníci setkali. Otázka č. 8 byla filtrační a 

respondenti, kteří na ni odpověděli „ne“, již dále neodpovídali na otázky č. 9 –

12 a jejich absolutní četnost [n] je menší než 111.

Graf č. 7: Respondenti dle zkušenosti s násilím vůči své osobě [n=111]

Z celkového počtu respondentů se pouze 21 (18,92 %) dosud nesetkalo 

s žádnou formou násilí vůči své osobě při výkonu svého povolání. 74 respondentů 

(66,67 %) se s nějakou formou násilí setkalo opakovaně a 16 respondentů (14,41

%) se setkako jednou. Celkem se tedy s nějakou formou násilí vůči své osobě 

někdy setkalo 90 respondentů, což je  81,08 % z celkové počtu 111 respondentů.
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Při zjišťování souvislosti mezi druhem oddělení a četností výskytu 

násilného jednání vůči zdravotníkům jsem se zaměřila zvlášť na výskyt násilí dle 

oboru zdravotnických pracovišť rozdělených na interní a chirurgické a dále pak 

dle typu oddělení.

Tabulka č. 1: Souvislost mezi násilím a oborem zdravotnického pracoviště.
Obor Respondenti (100 %) Zkušenost s násilím v %

Interní 67 60 89,55 %
Chirurgický 44 30 68,18 %

Celkem 111 90 81,08 %

Z celkového počtu 67 zdravotníků, kteří pracují v interních oborech se jich  

60 (89,55 %) někdy setkalo s násilím vůči své osobě. Ze 44 zdravotníků 

pracujících v chirurgických oborech se jich s násilím setkalo 30 (68,18 %).

Pracovníci interních oddělení jsou tedy násilím ohroženi významně více než 

pracovníci chirurgických oddělení.

Tabulka č. 2: Souvislost mezi násilím a typem oddělení.
Obor Respondenti

(100 %)
Zkušenost s násilím v %

ambulance 10 10 100 %
lůžková následná péče 22 20 90,91 %

lůžková standardní péče 43 35 81,4 %
lůžková intenzivní péče 30 24 80 %

operační sál 6 1 16,67 %
Celkem 111 90 81,08 %

Z 10 respondentů pracujících na ambulanci se všech 10 (100 %) setkalo 

s násilným jednáním,  na lůžkovém odd. následné péče bylo násilí vystaveno 20

(90,91 %) respondentů, na lůžkovém odd. standardní péče jich bylo 35 (81,4 %) a 

na lůžkovém odd. intenzivní péče 24 respondentů (80 %), na operačních sálech se 

s násilím setkal 1 respondent (16,67 %).
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Graf č. 8: Frekvence výskytu násilí u respondentů v čase [n=90]

Z celkových 90 respondentů, kteří někdy byli vystaveni násilí, se jich 60 

(66,67 %) setkalo s násilím v posledních 12 měsících, dalších 17 respondentů 

(18,89 %) bylo vystaveno násilí před 1 až 3 roky a 13 respondentů (14,44 %) před 

více jak 4 roky.

Tabulka č. 3: Rozdělení výskytu násilí dle jeho formy [n=90]
Forma násilí Výskyt 

absolutně
Výskyt v %

Slovní napadení 84 93,33 %
Fyzické napadení (pěstí, loktem, nohou…) 47 52,22 %

Vyhrožování násilím či jinou újmou 35 38,89 %
Pokus o fyzický útok 32 35,56 %

Útok předmětem (židle, hůl, tužka…) 24 26,67 %
Agrese vůči předmětům 15 16,67 %

Sexuální (obtěžování, narážky) 5 5,56 %
Útok zbraní 0 0 %

*Součet relativní četnosti je vyšší než 100 %, jelikož respondenti mohli uvést více 

odpovědí.

Z celkového počtu 90 napadených respondentů se téměř všichni - 84

(93,33 %) setkali se slovním napadením, s fyzickým napadením se setkalo 47 

respondentů (52,22 %), 35 respondentů (38,89 %) bylo vystaveno vyhrožování 
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násilím, 32 respondentů (35,56 %) pokusu o fyzický útok a 24 respondentů (26,67 

%) zažilo útok předmětem, 15 respondentů (16,67 %) se setkalo s agresí vůči 

předmětům a 5 respondentů (5,56 %) se sexuálním násilím. Možnost odpovědi 

útok zbraní nezvolil žádný z respondentů.

Tabulka č. 4: Rozdělení dle reakce na útok [n=90]

Reakce na útok Výskyt 
absolutně

Výskyt v %

Verbální uklidnění 47 52,22 %
Důrazné ohrazení proti útoku 22 24,44 %

Fyzická obrana 7 7,78 %
Volání o pomoc 5 5,56 %
Žádná reakce 4 4,44 %

Volána Policie ČR 2 2,22 %
Útěk 2 2,22 %

Oznámeno lékaři a podána medikace 1 1,11 %
Celkem 90 100 %

U otázky č. 11 si respondenti mohli vybrat jednu z možných odpovědí 

nebo uvést svou vlastní reakci.Většina dotázaných 47 (52,22 %) uvedla jako 

bezprostřední reakci na útok verbální uklidňování útočníka, 22 respondentů 

(24,44 %) se důrazně ohradilo vůči útoku, to znamená, že jejich verbální reakce 

byla výraznější. Ostatní způsoby reakce již byly méně časté. Policie byla 

přivolána jenom ve 2 případech. Také lékařská intervence (užití farmak) byla jen 

minimální, pouze v jediném případě. Tabulka podrobně znázorňuje všechny 

ostatní odpovědi respondentů.

Otázka č. 12 zjišťovala, kdo byl útočníkem. V 81 případech (90 %) 

respondenti zažili násilí ze strany pacientů, v 7 případech ( 7,78 %) byl útočníkem

příbuzný pacienta a u 2 respondentů ( 2,22 %) jím byl jiný návštěvník nemocnice.

10.3 Ohlášení či neohlášení násilí (ad cíl 2)

Otázka č.13 zahrnovala průzkum, zda respondenti, kteří byli vystaveni 

násilí tento útok ohlásili, z jakého důvodu tak učinili a jakým způsobem. Jedná se 

o otázku filtrační, která napadené respondenty dále rozčlenila dle odpovědí „ano“ 
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či „ne“. Naše výsledky ukázaly, že pokud jde o ohlášení násilí, dělí se respondenti 

zhruba na polovinu. 54,44 % jich událost ohlásilo svým nadřízeným, 45,56 % ji  

neohlásilo. 

Graf č.9: Rozdělení útoků dle ohlášení [n=90]

U neohlášené násilné události nás zajímaly především důvody neohlášení . 

Tabulka č. 5: Důvody neohlášení [n=41]

Důvody neohlášení Výskyt 
absolutně

Výskyt v %

Nedošlo k žádné škodě 20 48,78 %
Útočník byl nemocný/pod vlivem léků, 

nemohl za to
20 48,78 %

Útočník byl pod vlivem omamných látek, 
nevnímal své jednání

11 26,83 %

S násilím při svém povolání počítám 8 19,51 %
Nahlášením by se nic nevyřešilo 7 17,07 %

Nikoho to nezajímá 4 9,76 %
Špatná zkušenost s ohlášením 3 7,32 %

Podíl na vzniku situace 2 4,88
Mnoho papírování při ohlašování 1 2,44 %

Je neetické žalovat pacienta 0 0 %
Strach z negativní reakce vedení 0 0 %

Strach z útočníka 0 0 %
Strach o práci 0 0 %
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*Součet relativní četnosti je vyšší než 100 %, jelikož respondenti mohli uvést více 

odpovědí.

Z tabulky jsou zřejmé důvody, proč respondenti případy násilí vůči své 

osobě neohlásili. Respondenti mohli vybrat více odpovědí. Ve 20 případech

(48,78 %) byl jedním z důvodů, že nedošlo ke škodě na majetku ani na zdraví, 

stejný podíl 20 (48,78 %) tvoří důvod, že útočník byl nemocný nebo pod 

vlivem léků a nemohl za to. V 11 případech (26,83 %) vedl k neohlášení 

důvod, že byl útočník pod vlivem alkoholu či omamných látek a nevnímal své 

jednání, v 8 případech (19,51 %), že respondenti s násilím při svém povolání 

počítají, v 7 (17,07 %) důvod, že by se nahlášením nic nevyřešilo. Následují

důvody  s menším výskytem, popsané v tabulce. Důvody neohlášení, které 

v dotazníku neoznačil žádný respondent byly – je neetické žalovat pacienta, 

strach z negativní reakce nadřízených, strach z útočníka, strach o práci.

Další výsledky se týkaly pouze podskupiny respondentů, kteří své 

napadení násilným jednáním nahlásili.

Tabulka č. 6: Důvody ohlášení [n=49]

Důvod ohlášení Výskyt 
absolutně

Výskyt v %

Povinnost stanovená předpisy 42 84 %
Zájem o řešení ze strany vedení 17 34 %

Nemožnost se jinak bránit 6 12 %
O chování pacienta má vědět lékař 1 2 %

*Součet relativní četnosti je vyšší než 100 %, jelikož respondenti mohli uvést více 

odpovědí.

Většina respondentů 42 (84 %) uvedla jako jeden z důvodů, proč násilí 

ohlásila, že to je jejich povinnost stanovená předpisy pracoviště, dalším důvodem 

byl v 17 (34 %) případech důvod, že se vedení pracoviště o tyto situace zajímá a 

snaží se je řešit. V 6 případech ( 12 %) byl důvod, že respondentům bylo ublíženo 

a nemají jinou možnost se bránit. V 1 případě (2 %) byl doplněn jiný důvod 

ohlášení  – lékař by měl vědět o nevhodném chování pacienta.
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Graf č. 10: Způsob ohlášení události [n=49]

*Součet relativní četnosti je vyšší než 100 %, jelikož respondenti mohli uvést více 

odpovědí.

Na uvedenou otázku nejvíce respondentů 36 (73,47 %) uvedlo jako 

jeden ze způsobů oznámení události, že ji oznámili ústně nadřízenému, jako 

další způsob oznámení následuje sepsání nežádoucí (mimořádné) události 

standardním způsobem ve 33 (67,35 %) případech. V dalších 8 (16,33 %) 

případech respondenti násilí ohlásili písemně nadřízenému ve formě dopisu a 6 

respondentů (12,24 %) událost ohlásilo Policii ČR.

10.4 Postoje zdravotníků k postupu právní cestou (ad cíl 3)

Otázka č. 14 zjišťovala postoje respondentů na vhodnost či přiměřenost 

domáhání se náhrady škody a postihu útočníka právní cestou v uvedených 

příkladech. Respondenti měli posoudit vhodnost takového postupu pomocí 

čtyřstupňové škály: nevhodné – spíše nevhodné – spíše vhodné – naprosto 

vhodné. Ke znázornění bylo použito bodové škály na úsečce s vyznačením 

průměrné hodnoty ze všech odpovědí a souhrnné tabulky.

Tabulka č. 7: Hodnocení vhodnosti či přiměřenosti požadovat náhradu škody 
či postih útočníka ve vybraných situacích na škále 1 = nevhodný právní 
postup, 2 = spíše nevhodný, 3 = spíše vhodný, 4 = naprosto vhodný právní 
postup [n=111]
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Příklad 
násilného
jednání/situace

Právní 
postup 
nevhodný
v %

Spíše 
nevhodný
v %

Spíše 
vhodný
v %

Právní 
postup 
naprosto 
vhodný  
v %

Průměrné 
hodnocení 
na škále    
1 - 4

Opilý pacient 
sestře nadává 
a přirovnává 
je ke gestapu

23,4% 32,4% 22,5% 21,6% 2,42

Matka dítěte 
napadne 
sestru a 
poškrábe ji 
obličej

16,2% 27,9% 32,4% 23,4% 2,63

Starší pacient 
sestru udeří 
holí a narazí jí 
zápěstí

14,4% 19,8% 40,5% 25,2% 2,77

Pacient bez 
přístřeší sestru 
poplive a 
ušpiní

13,5 % 2,6% 45% 19,8% 2,71

Tabulka č.8: Souhrný přehled odpovědí o vhodnosti postupu právní cestou
[n=111]

Příklad násilného 
jednání/situace

Právní postup je 
nevhodný +

spíše nevhodný             
v %

Právní postup je 
spíše vhodný +

naprosto 
vhodný

v %

Průměrná 
hodnota na 

bodovací škále

Opilý pacient
nadává do gestapu

55,85 % 44,14 % 2,42

Matka dítěte sestru 
poškrábe

44,14 % 55,85 % 2,63

Pacient bez 
přístřeší sestru 
poplive, ušpiní

35,13 % 64,89 % 2,71

Starší pacient
sestru udeří holí

34,23 % 65,76 % 2,77

Tabulka č. 7 uvádí přehled všech odpovědí dle četnosti. V tabulce č.8 

je uveden souhrný přehled, ve kterém byly sloučeny odpovědi nevhodný a 

spíše nevhodný a dále odpovědi spíše vhodný a naprosto vhodný. Jednotlivé 
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situace jsou seřazeny od shora dolů podle toho, jak respondenti hodnotili 

vhodnost postupu právní cestou proti útočníkovi, a to tak, že nahoře jsou 

případy, ve kterých je tento postup hodnocen jako nevhodný a směrem dolů se 

vhodnost právního postupu zvyšuje. Pokud se zaměříme na vyhodnocení 

situací podle většinových odpovědí a průměrné hodnoty dojdeme 

k následujícím výsledkům. Dle přehledu 55,85 % respondentů hodnotilo právní 

postup proti opilému pacientovi, který sestře vulgárně nadává, jako nevhodný 

nebo spíše nevhodný. Přesně opačné výsledky byly zjištěny u situace, kdy 

matka nemocného dítěte při dlouhém čekání napadne sestru a poškrábe ji 

obličej, v tomto případě hodnotilo 55,85 % respondentů právní postup jako 

spíše vhodný či naprosto vhodný. V situaci, kdy ,,bezdomovec“ před plnou 

čekárnou poplive sestru a ušpiní jí uniformu, hodnotilo dokonce 64,89 % 

respondentů právní postup proti útočníkovi jako spíše vhodný či naprosto 

vhodný. I v případě staršího pacienta, který v rozčílení udeří sestru holí a 

způsobí ji naražení zápěstí, volila většina 65,76 % respondentů právní postup 

jako spíše vhodný či naprosto vhodný.

10.5 Proškolení zdravotníků v postupech při násilném incidentu

(ad cíl 4)

Otázky číslo 15 až 17 zjišťovaly proškolení zdravotníků v postupech 

jednání s agresivním pacientem nebo návštěvníkem a přítomnost příslušných 

standardů na pracovišti.

Graf č. 11: Rozdělení respondentů podle toho, zda mají nebo nemají na 
pracovišti standard, jak postupovat při napadení zdravotníků [n=111]
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Otázka č. 15 zjišťovala, zda respondenti mají na svém pracovišti standard 

s postupem, jak jednat v případě napadení zdravotníků. Většina respondentů 59 

(53,15 %) uvedla, že takový standard mají, 32 respondentů (28,33 %) standard 

nemají a 20 respondentů (18,20 %) neví. 

Získané informace jsem dále porovnala s odpověďmi respondentů, kteří se 

setkali s násilím a tuto událost ohlásili jako mimořádnou (nežádoucí) událost (v 

otázce č. 13), abych získala přehled, zda má vliv znalost či neznalost standardu při 

ohlášení napadení.

Tabulka č.9: Souvislost mezi znalostí příslušného standardu a ohlášení 
mimořádné události

Respondenti mají 
standard [n=21]                           

Respondenti nemají standard 
nebo o něm neví [n=28]

Ohlášení napadení 
jako mimořádné 

události

16 (76,19 %) 17 (60,17 %)

Z daného srovnání vyplývá, že z celkového počtu 21 respondentů, kteří 

mají na pracovišti standard upravující postup jednání s agresorem a někdy se 
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setkali s násilím, jich 16 (76,19 %) věc ohlásilo jako mimořádnou (nežádoucí) 

událost. Ze skupiny 28 respondentů, kteří na pracovišti předmětný standard 

nemají nebo o něm neví a mají zkušenost s násilím vůči své osobě, jich útok jako 

mimořádnou událost ohlásilo jen 17 (60,17 %).

Graf č. 12: Rozdělení respondentů podle účasti na kurzu v postupech při 
setkání s násilným chováním [n=111]                             

Z odpovědí na otázku č. 16 bylo zjištěno, že 49 (44,14 %) respondentů se 

nikdy neúčastnilo kurzu nebo školení zaměřeného na postup jednání v případě 

setkání s agresivním pacientem nebo návštěvníkem. Druhou skupinu tvořili 

respondenti, kteří v takovém jednání proškoleni byli, celkem se jedná o 62 (55,86 

%) respondentů, z nichž 43 (38,74 %) zdravotníků bylo proškoleno v zaměstnání, 

13 (11,71 %) při studiu a 6 (5,41 %) respondentů se zúčastnilo takového školení 

individuálně.
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Graf č. 13: Rozdělení respondentů podle zájmu o účast na kurzu [n=111]                     

Zájem o účast na kurzu k proškolení v jednání s agresorem projevila  

nadpoloviční většina 70 respondentů (63,07 %), z toho 62 (55,86 %) 

dotazovaných s odůvodněním, že je to užitečné a 8 (7,21 %) respondentů 

s odůvodněním, že je to nezbytně nutné. Menší skupina 41 respondentů (36,94 %) 

se vyjádřila záporně, z toho 23 (20,72 %) dotazovaných uvedlo důvod odmítnutí, 

že již proškoleni byli a 18 (16,22 %) respondentů uvedlo, že to není třeba.

10.6 Úroveň znalostí zdravotníků v oblasti jejich práv (ad cíl 4)

Otázky č. 18 až 21 byly zaměřeny na průzkum znalostí zdravotníků 

v oblasti jejich práv při výkonu zdravotnického povolání, která mohou být 

uplatněna v případech násilných útoků na jejich osobu. Otázky se týkaly práva 

pracovního, trestního a zdravotnického. Respondenti měli vždy vybrat jednu

odpověď, která se dle jejich názoru nejvíce blížila skutečnosti, jak je popsána 

v zákonech.

            Uvítal/a byste možnost zúčastnit se takového kurzu?
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Graf č. 14: Znalost práva neposkytnout zdravotní služby [n=111]   

                                                               

Otázka č. 18 se dotazovala, zda má zdravotník právo neposkytnout 

zdravotní služby. Podle znění § 50 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních 

službách, lze za správnou považovat pouze odpověď  - „Ano, pokud by tím došlo 

k přímému ohrožení jeho života nebo vážnému ohrožení zdraví“. Správně 

odpovědělo 82 (73,87 %) respondentů. Chybně odpovědělo 25 (22,52 %) 

respondentů, že toto právo zdravotník nemá a je povinnen ošetřit každého bez 

ohledu na situaci, 4 (3,6 %) dotazovaní odpověděli chybně, že může neposkytnout

zdravotní služby, pokud by se vystavil ohrožení infekční nemocí. Poslední 

chybnou odpověď, že toto právo má, pokud ho pacient verbálně napadá neuvedl 

žádný respondent.
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Graf č. 15: Znalost pracovního práva při pracovním úrazu [n=111]    

Otázka č. 19 zjišťovala znalost zdravotníků pracovního práva v případě 

fyzického napadení sestry pacientem, kdy dojde k jejímu zranění. Celkem 101 

(90,99 %) respondentů odpovědělo správně – „Jedná se o pracovní úraz a sestra 

má nárok na náhradu škody od zaměstnavatele“, což odpovídá právní úpravě § 

369 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Zbývající chybné odpovědi byly 

respondenty uvedeny následovně – 4 (3,6 %) dotazovaných uvedlo, že se nejedná 

o pracovní úraz a není právo na náhradu škody, stejný počet respondentů uvedlo, 

že se nejedná o pracovní úraz, ale je nárok na náhradu od zaměstnavatele a 2 (1,8 

%) respondenti uvedli, že se jedná o pracovní úraz, ale škodu musí sestra uplatnit 

jen ze své soukromé pojistky.
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Graf č. 16: Znalost nutné obrany při fyzickém napadení [n=111]    

Otázka č. 20 se respondentů dotazovala, zda se může zdravotník podle 

našeho trestního zákona v rámci nutné obrany bránit fyzickému napadení ze 

strany pacienta užitím síly. Dle ustanovení § 29 zákona č. 40/2009 Sb., trestního 

zákoníku, který stanovuje podmínky nutné obrany, lze za správnou považovat 

pouze odpověď  - „Ano, i s rizikem poranění pacienta, ale obrana nesmí být 

zjevně nepřiměřená způsobu útoku“. Správně odpovědělo 29 (26,13 %) 

respondentů. Chybnou odpověď, že zdravotník může použít síly, ale nesmí dojít 

ke zranění pacienta uvedlo nejvíce respondentů 43 (38,74 %), následovala 

odpověď 39 (35,14 %) respondentů, že zdravotník musí agresi zvládnout jinými 

prostředky než sílou. Chybnou odpověď, že zdravotník se může bránit jakýmkoliv 

způsobem i po odeznění útoku neuvedl žádný respondent.
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Graf č. 17: Znalost oprávnění použít omezující prostředky [n=111]    

Otázka č. 21 zjišťovala znalost zdravotníků zákonných podmínek, za 

kterých může nelékařský zdravotnický pracovník použít prostředky omezující 

mobilitu agresivních či neklidných pacientů, např. hmaty, kurty, síťové lůžko, 

psychofarmaka. Tyto podmínky upravuje § 39 zákona č. 372/2011 Sb., o 

zdravotních službách, a dle jeho znění lze za správnou odpověď považovat pouze 

odpověď  - „Výjimečně i bez předchozí ordinace v rámci bezpečnosti pacienta 

nebo okolí“. Tuto správnou odpověď uvedlo 53 (47,75 %) respondentů. Odpověď, 

že je lze použít výhradně po předchozí ordinaci lékaře bez výjimek uvedlo 48 

(43,24 %) respondentů, následovala odpověď 7 (6,31 %) respondentů, že je lze 

použít pouze se souhlasem soudu a 3 (2,7 %) dotazovaní uvedli, že je lze použít 

pouze se souhlasem pacienta nebo jeho rodiny.
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Tabulka č.10: Souhrn správných odpovědí na otázky č. 18 – 21
Otázky Počet správných odpovědí [n111]    

Otázka č. 18 82   (73,87 %)
Otázka č. 19 101 (90,99 %)
Otázka č. 20 29   (26,13 %)
Otázka č. 21 53  (47,75 %)

Průměrná úspěšnost 
celkem

      59,68 %

Nejvíce správných odpovědí uvedli respondenti u otázky č. 19 na pracovní 

úraz, nejhorší výsledky byly zaznamenány u otázky č. 20 na nutnou obranu. 

Průměrná úspěšnost všech 111 respondentů v odpovědích na všechny čtyři otázky 

tak činí 59,68 %.

Za účelem porovnání souvislosti mezi správností odpovědí a výší vzdělání 

respondentů, byla vytvořena tabulka č. 11 s údaji o správných odpovědích 

dotazovaných dle jejich vzdělání. Pro nízký počet respondentů se základním 

vzděláním (byl pouze jeden), byly jeho odpovědi sloučeny s respondenty 

vyučenými bez maturity.

Tabulka č.11: Souvislost mezi stupněm vzdělání a správnými odpověďmi
Otázky základní + 

vyučen [n=16]    
střední 

s maturitou 
[n=76]    

vyšší/ 
vysokoškolské 

[n=19]    
Otázka č. 18 11 (68,75 %) 56 (73,68 %) 15 (78,95 %)
Otázka č. 19 14 (87,5 %) 70 (92,11 %) 17 (89,41 %)
Otázka č. 20 5  (31,25 %) 17 (22,37 %) 7   (36,84 %)
Otázka č. 21 5  (31,25 %) 37 (48,68 %) 11 (57,89 %)
Průměrná 

úspěšnost ve 
skupině

    54,68 %       59,21 %       65,78 %

Na otázky č. 18 až 21 nejlépe odpovídali respondenti s vyšším nebo 

vysokoškolským vzděláním, kteří dosáhli průměru úspěšnosti 65,78 %. 

S průměrnou úspěšností 59,21 % odpovídali dotázaní se středním vzděláním 

s maturitou a skupina respondentů se základním vzděláním nebo vyučením bez 

maturity dosáhli 54,68 % úspěšnosti.
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Abychom mohli porovnat souvislost mezi správností odpovědí 

a proškolením respondentů v postupech jednání při setkání s agresivním 

pacientem či návštěvníkem, byla vytvořena tabulka č. 12, která porovnává 

správné odpovědi respondentů na otázky č. 18 – 21 v závislosti na tom, zda byli 

někdy takto proškoleni. Respondenti byli za tímto účelem rozděleni dle odpovědí 

z otázky č. 16 na neproškolené a proškolené.

Tabulka č.12: Souvislost mezi proškolením v postupech jednání při násilném 
incidentu a správnými odpověďmi

Otázky proškolení [n=62]    neproškolení
[n=49]    

Otázka č. 18 49 (79,03 %) 33 (67,35 %) 
Otázka č. 19 55 (88,71%) 46 (93,08 %)
Otázka č. 20 15 (24,19 %) 14 (28,57 %)
Otázka č. 21 32 (51,61%) 30 (61,22 %)

Průměrná úspěšnost ve skupině     60,88 %       62,55 %

Skupina respondentů, která se někdy zúčastnila školení v postupech 

jednání při násilném incidentu, měla průměrnou úspěšnost správných odpovědí 

60,88 %. Skupina neproškolených respondentů měla průměr úspěšnosti 62,55 %.
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11 Diskuze

Záměrem mého výzkumného šetření bylo zmapovat výskyt násilného 

jednání ze strany pacientů nebo návštěvníků vůči zdravotníkům a s ním 

související procesy v jedné okresní nemocnici. Důvodem byl narůstající výskyt

násilí ve zdravotnictví, jak dokládají podobné výzkumné projekty provedené v ČR 

a v zahraničí. S některými z těchto dříve realizovaných výzkumů budou 

porovnány výsledky mého šetření. Je nutné přihlédnout k faktu, že některé tyto 

výzkumy se mohou v určitých částech zkoumání lišit ve skladbě respondentů, 

v časovém horizontu zkoumání, v provedení šetření, i v samotné definici násilí a 

agrese. Některé výzkumy, zvláště zahraniční, jsou provedeny v odlišném 

profesním, kulturním a sociálním prostředí. Z těchto důvodů nebylo možné 

provést srovnání vlastních výsledků se všemi zmiňovanými studiemi nebo se 

zaměřit pouze na jednu, ale snažila jsem se vždy najít takový výzkum, který by 

alespoň dílčími výstupy odpovídal zaměření mého šetření.

Cíl 1: Zjistit četnost a druhy násilí, s jakými se zdravotníci setkali v nemocnici.

Výzkumná otázka 1a) Jaký byl podíl respondentů, kteří byli vystaveni nějakému 

druhu násilí ze strany pacientů nebo jiných návštěvníků?

K zodpovězení první výzkumné otázky byly vyhodnoceny otázky č. 8 až 

12 dotazníku. Z nich vyplývá, že s nějakou formou násilí vůči své osobě se někdy 

setkalo celkem 81,08 % respondentů, což je nadpoloviční většina. Z toho 66,67 % 

respondentů zažilo násilí opakovaně a stejný podíl 66,67 % v posledních 12 

měsících. Vyhodnocením forem násilí bylo zjištěno, že z celkového počtu 90 

napadených respondentů se 93,33 % dotazovaných setkalo se slovním napadením, 

s fyzickým násilím 52,22 % respondentů a 5,56 % se sexuálním. Porovnáním 

s předchozími výzkumy v ČR bylo zjištěno, že v roce 2004 se 41,6 % zdravotníků 

setkalo s verbálním násilím a 13 % s fyzickým (Háva a kol. 2004). V roce 2010 

bylo verbálně napadeno 44% zdravotníků a fyzicky 16,6 % zdravotníků (Pindeš a 

kol. 2012). A v roce 2014 bylo s verbálním násilím konfrontováno už 71,5 % 

zdravotníků a s fyzickým násilím se setkalo až 18,4 %, (Pekara 2015). Uváděné 
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výsledky našeho výzkumu předkládají ještě vyšší podíly násilného chování. Při 

porovnání se zahraničním výzkumem provedeným v roce 2008 z 31 studií z celého 

světa bylo zjištěno, že v průměru 50% zdravotníků zažilo verbální násilí a 25 % 

fyzické (Hahn a kol. 2008). V Australské studii z roku 2006 se 92 % respondentů 

setkalo s verbálním napadením a 52% jich bylo fyzicky napadeno (Chapman a 

kol. 2009). Ve Slovinském výzkumu z let 2010 až 2011 se s psychickým násilím 

setkalo 60,1 % respondentů a s fyzickým 14,6 % sester (Kvas a Seljak 2014). U 

zahraničních studií jistě hraje velkou roli značná rozdílnost ve struktuře 

společnosti, kultuře a výskytu kriminality. O tom značí například jev, že v mém 

výzkumu se žádný z respondentů nesetkal s útokem se zbraní (myšleno nůž, 

pistole apod.), ale například ve studii z Austrálie byla 3 % respondentů napadena

nožem a 6 % zbraní. Sexuální násilí jsem s žádnou ze studií neporovnávala, neboť 

v mém výzkumu jsem zkoumala jen sexuální násilí ze strany pacientů nebo 

návštěvníků nemocnice, kdežto ostatní studie mezi něj zahrnovaly i sexuální násilí 

ze strany ostatních zaměstnanců. Jako osoba útočníka byl v  90 % označen 

pacient, což koresponduje s výsledky všech zmiňovaných studií provedených 

v ČR i v zahraničí.

Jako vedlejší výstup provedeného srovnání výsledků vlastního šetření

s dalšími výzkumy lze vypozorovat stoupající incidenci verbálního a fyzického násilí. 

Především v porovnání studií v ČR. Důvodem může být celkový nárůst násilí ve 

společnosti, nedostatečné řešení násilí v ošetřovatelství a bagatelizace prevence v této 

oblasti.

Výzkumná otázka 1b) Existuje souvislost mezi typem nemocničního oddělení a 

četností výskytu násilného jednání vůči zdravotníkům?

Z prvního porovnání násilí mezi obory bylo zjištěno, že nejčastěji se 

s násilím setkali zdravotníci pracující v interních oborech – podíl 89,55 % 

pracovníků, podíl napadených zdravotníků z chirurgických oborů tvořil 68,18 %.

Tento výsledek mě překvapil, očekávala jsem, stejně jako bylo zjištěno napříkad 

ve výzkumu z roku 2012 Kissovou, že větší výskyt násilí bude na chirurgickém 

oddělení, neboť zde jsou často přijímáni pacienti po úrazech s poruchami vědomí 

nebo intoxikovaní alkoholem či jinými látkami. Průřezová studie provedná Hahn 
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2008 rovněž uvádí jako nejrizikovější obor chirurgický a typ oddělení jednotky 

intenzivní péče. I v tomto bodě se výsledky mé studie líší, neboť při vlastním 

porovnání mezi typem oddělení a četností násilí bylo zjištěno, že nejrizikovějším 

typem oddělením byly ambulance, kde se 100 % pracovníků setkalo s násilným 

jednáním. Na tomto typu pracoviště lze zvýšený výskyt násilí předpokládat, neboť 

v tomto šetření byly mezi ambulancemi zahrnuty především příjmové nemocniční 

ambulance, které mají nepřetržitý provoz a pacienti sem přicházejí buď rovnou 

z ulice nebo jsou přiváženi záchrannou službou s akutními zdravotními problémy, 

ve velkém stresu a často pod vlivem omamných látek.V četnosti výskytu násilí 

dále následovalo lůžkové odd. následné péče (90,91 %), lůžkové odd. standardní

(81,4 %), lůžkové odd. intenzivní péče (80 %), operační sály (16,67 %). Nejnižší 

výskyt násilí na operačních sálech přisuzuji tomu, že zde jsou pacienti většinu 

času utlumeni anastezií a při vědomí zde stráví velmi krátký čas.

Cíl 2: Zjistit, v jaké míře zdravotníci násilné útoky na svou osobu hlásili.

Výzkumná otázka 2a) Jaký byl podíl respondentů, kteří útok nijak neohlásili?

Z celkového počtu napadených respondentů jich 45,56 % útok nijak 

neohlásilo, tedy více jak polovina 54,44 % zbylých napadených událost ohlásila 

svým nadřízeným. Nejčastějším způsobem bylo v 73,47 % ústní oznámení 

nadřízenému, jako nežádoucí (mimořádnou) událost, kterou lze považovat za 

správnou oficiální cestu určenou standardy, věc oznámilo 67,35 % respondentů, 

následovalo písemné oznámení formou dopisu (16,33 %) a 6 respondentů (12,24 

%) událost ohlásilo Policii ČR, což lze považovat rovněž za správné oficiální

oznámení právní cestou. Neohlášené násilí, je častým jevem vyplývajícím 

z výzkumů v ČR i v zahraničí. Z projektu ČMKOS vyplývá, že celých 39 % 

případů násilí nebylo oběťmi ohlášeno (Pindeš a kol. 2012) a v roce 2014 nebylo 

ohlášeno 97,1% verbálních útoků a 68,4 % případů fyzického násilí (Pekara 

2015).

Z vlastní studie považuji za zajímavé srovnání výsledků mezi otázkou č. 

13 – ohlášení násilí a otázkou č. 15 – přítomnost standardu o postupech při 

napadení, ze kterého lze sledovat souvislost mezi znalostí standardu a ohlášení 
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mimořádné události. Ze skupiny zdravotníků, kteří uvedli, že na svém pracovišti 

tento standard mají a tudíž by ho měli znát a postupovat podle něj, jich 76,19 % 

ohlásilo násilí cestou mimořádné události. Z respondentů, kteří uvedli, že standard 

nemají nebo o něm neví, jich mimořádnou událost nahlásilo 60,17 %, tedy méně 

než v první skupině.

Výzkumná otázka 2b) Jaké důvody vedly zdravotníky k ohlášení nebo neohlášení 

násilného jednání?

Z jednotlivých odpovědí musím vyzdvihnout především první tři 

nejčastější důvody pro neohlášení násilí, ve kterých se napadení respondenti 

rozhodovali dle vzniklého následku a dle osoby útočníka. Ve 48,78 % věc 

neohlásili, jelikož nedošlo ke škodě na majetku ani na zdraví, stejný podíl  

respondentů uvedl jako jeden z důvodů neohlášení, že útočník byl nemocný nebo 

pod vlivem léků a nemohl za to a ve 26,83 % respondenti věc neohlásili, neboť 

útočník byl pod vlivem alkoholu či omamných látek a nevnímal své jednání. Další 

vyjmenované důvody  s menším výskytem se vztahují na subjektivní zdůvodnění 

respondentů, které je vedlo k neohlášení násilí. Pro tento výzkum je zajímavé 

zjištění, že žádný respondent neoznačil jako důvod neohlášení, že je neetické 

žalovat pacienta, což souvisí se záměrem cíle 3 tohoto výzkumu.

Nejčastějším důvodem k ohlášení násilí bylo, že to je jejich povinnost 

stanovená předpisy pracoviště (84 %) a nejméně respondentů (12 %) označilo 

důvod, že jim bylo ublíženo a nemají jinou možnost se bránit. 

Tyto výsledky lze srovnat s šetřením provedeným v roce 2012 Kissovou, ve 

kterém respondenti uvedli podobné důvody neohlášení násilí (neutrpění újmy, 

zmatenost pacienta a bezvýznamnost ohlášení). V australském výzkumu pouze 16

% sester podalo oficiální zprávu o incidentu, ale 70 % respondentů uvedlo, že by 

incident ohlásilo oficiální cestou, pokud by byla šance na obvinění pachatele nebo 

náhradu škody (Chapman a kol. 2009). Ve slovinském výzkumu oběti ohlásili 

násilí formální písemnou formou jen v 6,5 % případech psychického násilí a 

v 10,9 % při fyzickém napadení. Hlavním důvodem neohlášení bylo přesvědčení, 
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že by se oznámením nic nezměnilo a strach ze ztráty zaměstnání (Kvas a Seljak 

2014).

Ze shrnutí zjištěných důvodů si dovolím vyvodit závěr, že zdravotníci 

nejsou při ohlášování násilí vedeni záští nebo pomstichtivostí, ale objektivně 

hodnotí vzniklou situaci a následek a i opilost jsou schopni tolerovat jako důvod 

k excesu pacienta. Při ohlašování hledí spíše na předpisy než na vlastní obranu.

Cíl 3: Zjistit postoje zdravotníků na vhodnost či přiměřenost vymáhání náhrady 

škody a postihu útočníka právní cestou.

Výzkumná otázka 3a) Jaký byl podíl respondentů, kteří hodnotili právní postup 

jako vhodný či přiměřený?

K procentuálnímu přehledu většinových odpovědí byly sloučeny odpovědi 

nevhodný a spíše nevhodný právní postup a dále odpovědi spíše vhodný a 

naprosto vhodný právní postup. Zároveň byla vhodnost vyjádřena průměrnou 

hodnotou na bodovací škále vhodnosti tohoto postupu. Dle výsledků se 

nadpoloviční většina (55,85 %, průměrná hodnota 2,423) přiklání k nevhodnosti 

stěžovat si právní cestou proti opilému pacientovi, který sestře vulgárně nadává a 

přirovnává ji ke gestapu. Názory respondentů na ostatní situace se již více 

příklánějí k názoru, že je vhodné postupovat proti útočníkovi právní cestou a to 

postupně dle četnosti přiklánějících se odpovědí: matka nemocného dítěte, která

při dlouhém čekání napadne sestru a poškrábe ji obličej (55,85 %, průměrná 

hodnota 2,631), ,,bezdomovec“, který před plnou čekárnou poplive sestru a ušpiní 

jí uniformu (64,89 %, průměrná hodnota 2,712), starší pacient, který v rozčílení 

uděří sestru holí a způsobí ji naražení zápěstí (65,76 %, průměrná hodnota 2,766).

Prostudováním relevantních studií jsem nenašla výzkumná sdělení

zaměřená na toto zkoumání. Jen Máchová (2006) zkoumala v jedné části 

výzkumné práce otázku s podobným zaměřením, zda má sestra právo dovolávat se 

ochrany své osobnosti při napadení a získala 91 % souhlasných odpovědí.

Celkově se tedy více zdravotníků přiklání k názoru, že je vhodné se 

dovolávat svých práv a postupovat právní cestou k dosažení náhrady škody či 
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postihu útočníka. Avšak tyto názory jsou jen v rovině teoretické a respondenti se 

pravděpodobně spíše zamýšleli „co by bylo správné udělat“. V praxi již takto 

zdravotníci neuvažují nebo spíše nejednají, neboť tyto uvedené názory jsou 

v rozporu s odpověďmi získanými na otázku č. 13 na způsob hlášení násilí. Dle 

grafu č. 16 je zřejmé, že z celkového počtu 90 napadených respondentů, budu-li 

konkrétnější tak ze 47 případů fyzického napadení kopem, úderem apod., událost 

oznámilo Policii ČR pouze 6 respondentů. Taktéž ve studii Pekary (2015) pouze 

10 respondentů z 206 fyzicky napadených podalo žalobu.

Výzkumná otázka 3b) Ovlivňuje postoje zdravotníků osoba útočníka, jeho 

společenské postavení nebo závažnost či stupeň násilí?

Při vytváření otázek jsem zaměrně u všech případů použila násilí verbální 

či lehčí fyzické násilí, které by v případě právní kvalifikace spadalo do 

přestupkového jednání. Osoby útočníků jsem zvolila ve dvou případech ze skupin,

které mají určitý přitěžující status potencionálně agresivního či problémové 

pacienta (viz kapitola 4.1.2.) – opilý pacient a osoba bez přístřeší tzv. 

„bezdomovec“, kde jsem předpokládala jistou předpojatost zdravotníků vůči 

těmto osobám, která bude jejich hodnocení přiklánět spíše k vhodnosti postupu 

právní cestou. Naopak u dvou případů jsem zvolila osoby, u kterých ze strany 

zdravotníků předpokládám vyšší míru empatie a pochopení pro zkratkovité 

jednání – matka nemocného dítěte a starší pacient ,,senior“. Dle výsledků ale 

docházím k názoru, že zdravotníci situace hodnotili spíše dle způsobu provedení a 

způsobené újmy. Opilý pacient, který užil jen nadávky, dopadl v hodnocení lépe 

než matka nemocného dítěte, která sestru již poškrábala. Rovněž „bezdomovec“, 

který sestru poplival, byl hodnocen lépe než senior, který sestře již způsobil lehké 

poranění. Jsem si vědoma, že vzhledem k mnohým faktorům (konstrukce otázek, 

osobní zkušenosti respondentů, sociální cítění, pracovní podmínky apod.), které 

ovlivnily odpovědi respondentů, nelze zjištěné závěry zobecňovat pro svou vysokou 

konkrétnost.

Cíl 4 : Zjistit úroveň znalostí respondentů týkajících se práv zdravotníků v případě 

násilných útoků na jejich osobu při výkonu zdravotnického povolání.
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Výzkumná otázka 4a) Jak vysoká je informovanost zdravotníků o svých právních 

možnostech v případech násilí?

Úroveň úspěšnosti se výrazně lišil dle druhu otázky. Průměrná úspěšnost 

ze všech čtyř položených otázek byla mírně nadpoloviční (59,68 %).

V otázce č. 18 na právo zdravotníka neposkytnout zdravotní službu činila 

průměrná úspěšnost 73,87 %, což je uspokojivý výsledek vzhledem k tomu, že 

zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, je účinný teprve 4 roky a obecně 

se uvádí, že zdravotníci mají mnoho povinností, ale velmi málo práv.

V otázce č. 19 na pracovní úraz byla úspěšnost 90,99 %, což považuji za 

výborný výsledek, obzvláště k tomu, že zdravotnická pracoviště jsou riziková a 

k pracovnímu úrazu může dojít nejen vlivem násilného jednání, v takových 

případech je nutné, aby zdravotníci věděli, na co mají právo.

Otázka č. 20 na užití síly a zranění útočníka při nutné obraně měla nejhorší 

úspěšnost s pouhými 26,13 % a výrazně snížila průměrné procento správných 

odpovědí v celkovém hodnocení. Znalost institutu nutné obrany a jejich podmínek 

dle trestního zákoníku považuji za důležité pro všechny občany, tudíž se 

domnívám, že zdravotníci by její podmínky měli znát i ze svého soukromého 

života. Je možné, že právě zde byli ovlivněni svou rolí zdravotníka, který by 

neměl pacientům uškodit, a tím se přiklonili k jiným odpovědím, ve kterých 

nedošlo ke zranění útočníka.

V otázce č. 21 na použití omezujících prostředků byla průměrná úspěšnost 

47,75 % správných odpovědí, což je pod celkovým průměrem úspěšnosti. Svou 

roli zde mohl sehrát fakt, že v otázce byly zahrnuty i takové prostředky (síťovaná 

lůžka, psychofarmaka), která se obecně považují za velmi restriktivní, a 

zdravotníci by se je zdráhali použít bez indikace lékaře i ve výjimečných 

situacích, které nesnesou odkladu.

K porovnání lze použít výzkum Máchové (2006), ve kterém 67 % dotázaných

také ví, že pokud by došlo při útoku k ublížení na zdraví, bylo by to posuzováno jako 

pracovní úraz. Výbornou znalost s 81 % úspěšností v něm prokázali respondenti při 
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znalosti trestného činu neposkytnutí pomoci dle trestního zákoníku, na rozdíl od nízké 

znalosti institutu nutné obrany v našem výzkumu.

Výzkumná otázka 4b) Má vliv výše vzdělání na právní znalosti?

Nejlépe odpovídali respondenti s vyšším nebo vysokoškolským vzděláním, 

kteří dosáhli celkového průměru úspěšnosti 65,78 %. S průměrnou úspěšností 

59,21 % odpovídali dotázaní se středním vzděláním s maturitou a skupina 

respondentů se základním vzděláním nebo vyučením bez maturity dosáhli 54,68 

% úspěšnosti. Při hodnocení úspěšnosti je nutno také přihlédnout k faktu, že 

respondenti se základním vzděláním nebo vyučeni vykonávají činnosti pod 

dohledem či přímým vedením sester, tudíž se většinou nedostávají do situací, kdy 

by měli rozhodovat například o užití omezujících prostředků, proto v této otázce 

získali nejmenší úspěšnost. Ale například v otázce o nutné obraně tato skupina 

prokázala lepší znalosti než skupina respondentů se středoškolským vzděláním. 

V souhrnu lze konstatovat, že úroveň vzdělání ovlivňuje znalosti právních 

předpisů a významnou roli zde hraje terciární vzdělání. Rovněž Máchová (2006) 

výzkumem ukázala, že znalosti zdravotních sester týkající se legislativy se zvyšují s 

dosaženým vzděláním a nejlepší znalosti prokázaly sestry s vysokoškolským 

vzděláním. 

Výzkumná otázka 4c) Má vliv účast na školení v postupech jednání s agresivním 

pacientem/návštěvníkem na právní znalosti respondentů?

Pozitivní vliv účasti na takovém školení nebyl mým výzkumem prokázán, 

neboť skupina respondentů, která se někdy zúčastnila takového školení, měla nižší

průměrnou úspěšnost správných odpovědí (60,88 %) než skupina neproškolených 

respondentů (62,55 %). Na tento výsledek může mít vliv především obsah těchto 

kurzů, který je zaměřen především na psychologický postup zdravotníků a 

správnou komunikaci k deeskalaci násilí. Právní možnosti zdravotníků a důsledky 

násilných útoků nejsou prezentovány nebo jen okrajově.



78

Cíl 5 : Na základě získaných údajů vypracovat základní praktická doporučení, jak 

předcházet násilným incidentům v nemocnici a jak postupovat v případě napadení 

zdravotníků. 

V následující kapitole je uveden doporučený taktický postup v případě 

násilných incidentů a shrnutí příslušných právních možností, které jsou relevantní 

v případě ochrany a obrany proti násilí ze strany pacientů či návštěvníků 

nemocnice. 

11.1 Praktická doporučení pro praxi 

V následující části uvádím praktická doporučení pro praxi vycházející

z výsledků výzkumu, kterým bylo zjištěno, že zdravotníci jsou nejčastěji 

vystaveni verbálnímu a poté fyzickému násilí, proto jsou uvedeny postupy 

k deeskalaci násilí, případně již k aktivní obraně proti fyzickému napadení,

doplněné zákonnými podmínkami nutné obrany a použití omezovacích

prostředků, v jejichž znalostech respondenti prokázali podprůměrné znalosti. 

Jelikož z výzkumu vyplynulo, že zdravotníci se přiklánějí k vhodnosti právního

postihu útočníka, avšak skoro polovina z nich násilné události nijak neohlásila, 

uvádím možnosti vhodných postupů ohlášení a domáhání se právních nároků 

napadených zdravotníků.

Strategie přístupu k osobě se známkami násilného chování spočívá 

především ve správné komunikaci a zvýšené observaci. Při jednání zachováváme 

klid, respektujeme normy společenského chování, hovoříme klidně, ne hlasitě, 

nepoužíváme prudká gesta ani pohyby. Neodpovídáme na agresi protiútokem. 

Vyslovíme nesouhlas s násilnickým chováním a sdělíme, jak to na nás působí. Lze 

i neutrálním hlasem varovat před následky násilí.  Snažíme se hledat reálné 

důvody tohoto jednání a odstranit je. Nelze-li vyhovět, klidně vysvětlíme důvody 

a nabídneme jiné řešení nebo řešení odložíme. Snažíme se nezůstat s možným 

agresorem o samotě, být poblíž dveří, zajistit početní převahu. Zachovávat

bezpečnou vzdálenost tak, aby na nás nedosáhl rukou ani nohou. Pokud to není 

nutné, nedotýkat se ho. Sledujeme chování agresora, jeho ruce, změny postoje, 



79

nálad. Někdy je vhodné nabídnout rozrušené osobě, aby se posadila nebo ji odvést 

stranou od obecenstva. Neponechávat v dosahu agresora nebezpečné předměty, 

které by k násilí mohl využít (nůžky, infuzní stojany, sundat si z krku 

fonendoskop…). Zdravotník je oprávněn neposkytnout zdravotní službu, jestliže 

by tím byl přímo ohrožen jeho život (pacient je ozbrojen a vyhrožuje použitím 

zbraně). Jestliže je násilník ozbrojený, snažíme se přivolat Policii ČR. Pokud již 

k fyzickému násilí dojde, nebo bezprostředně hrozí, snažíme se za pomoci 

veškerého dostupného personálu agresora bezpečně zpacifikovat znehybněním 

končetin (platí na každou končetinu jeden člověk). Pokud není možné informovat 

lékaře, je nelékařský zdravotnický pracovník oprávněn ve výjimečných případech, 

které nesnesou odkladu, sám indikovat použití omezujících prostředků, je-li

ohroženo zdraví či život osob. Jestliže již k napadání dochází, je nejlépe se 

útokům vyhnout úhyby a kryty, ke kterým lze použít věci z okolí (brašnu, desky, 

tác, stočený časopis…) a chránit si nejcitlivější místa (hlavu, obličej). Nelze-li 

jinak útok odvrátit, musíme se aktivně bránit útokem na citlivá místa útočníka 

(karotidy, solar plexus, genitálie). K úderu používáme otevřenou dlaň, nikoliv 

pěst, mohlo by dojít k našemu poranění (zlomení zápěstí, poranění od zubů a

nakažení žloutenkou, HIV…). Vždy máme na paměti, že na verbální, fyzické či 

jiné útoky musíme reagovat adekvátně v rámci mezí zákona. Důležitá je znalost 

podmínek nutné obrany, kterou odvracíme přímo hrozící nebo trvající útok a 

obrana nesmí být zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku. To znamená, že obrana 

může být razantnější než útok i s rizikem poranění útočníka, obzvláště je-li napadána 

slabší osoba. Obrana nesmí být očividně nepřiměřená způsobu útoku, když útok bylo 

možno spolehlivě odvrátit i podstatně mírnějším způsobem (sestra může použít 

předmět jako zbraň proti útočníkovi, který má značkou fyzickou převahu, nesmí ho 

však udeřit již v době, kdy útočník přestal a odchází). Pokud byla zdravotníkovi 

takovým jednáním způsobena majetková či nemajetková újma, je možné využít 

následující pravidla. 

Vznikne-li škoda na majetku nebo zdraví zdravotníka při výkonu povolání 

(pracovní úraz), odpovědnost za náhradu škody jde za zaměstnavatelem, který 

může následně tuto vyplacenou škodu regresním řízením požadovat po skutečném 

viníkovi. Zdravotník má právo na náhradu ztráty na výdělku, bolestné, ztížení 
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společenského uplatnění, účelně vynaložené náklady spojené s léčením a věcnou 

škodu. Jestliže tímto skutkem došlo ke spáchání trestného činu, vzniká trestní 

odpovědnost, která jde za pachatelem. Trestný čin lze oznámit orgánům Policie 

ČR nebo státnímu zástupci. Náhradu škody lze uplatnit v trestním řízení, případně 

souběžně podat žalobu o náhradu škody v občanskoprávním řízení u civilního 

soudu. Trestní právo by mělo být využíváno až v nejzazším případě, je však také 

nutno brát v úvahu možnosti, že útočníkem může být osoba např. bez trvalého 

pobytu, problémová, bez dokladů, u které není žádná záruka spolehlivého jednání 

a zde by byly případné prodlevy v ohlášení skutku a zajištění důkazů na škodu při 

následném vymáhání vzniklé škody. Jestliže skutkem nebyl spáchán trestný čin, 

ale méně společensky nebezpečný čin - přestupek, zdravotník se může domáhat 

náhrady škody v přestupkovém řízení prostřednictvím oznámení věci Policii ČR, 

Městské policii nebo přímo příslušnému správnímu orgánu (úřadu), který ve věci 

rozhodne i o náhradě škody. Pokud při skutku nedošlo k újmě na zdraví či škodě 

na majetku, ale zdravotník se cítí být poškozen na svých osobnostních právech, 

může se sám žalobou domáhat přiměřeného zadostiučinění u civilního soudu.

Každý případ násilného jednání vůči zdravotníkům, by měl být řádně a pečlivě 

zdokumentován a ohlášen jako nežádoucí (mimořádná) událost. Jestliže došlo ke 

zranění, musí být proveden zápis do Knihy úrazů. Při oznamování aktu násilného 

jednání, by měl mít zdravotník na paměti, že ohlášení nežádoucí události 

zaměstnavateli není oficiální podnět k prošetření události ze strany Policie ČR či 

jiných státních orgánů ani požadavkem poškozeného na náhradu škody. Toto 

hlášení slouží především pro zaměstnavatele k předcházení dalších rizik a ke 

zvyšování kvality péče nebo bezpečnosti pracoviště. Zaměstnavatel je povinen při 

pracovním úrazu objasnit příčiny a okolnosti úrazu a uhradit zaměstnavateli 

vzniklou škodu. Reálný postup zaměstnavatele však ne vždy bude odpovídat 

daným předpisům, proto by zdravotničtí pracovníci měli znát svá práva a hájit si 

je. 
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Závěr

Zdravotnická zařízení by měla být pro pacienty a jejich rodiny bezpečným 

místem, kde najdou pomoc v případě nemoci. Rovněž by měly být bezpečným 

místem pro zdravotníky, aby mohli pacientům poskytovat kvalitní zdravotní péči.

Bohužel, často dochází k situacím, kdy je toto bezpečí narušeno. Můj průzkum 

ukázal, že násilí v oblasti zdravotnictví je přítomno a osobní zkušenost s ním mělo 

přes 80 % respondentů. Vzhledem k celkovému nárůstu násilí ve společnosti se 

nedá předpokládat, že by v budoucnu násilí ze zdravotnictví vymizelo. Naopak,

z předešlých výzkumů je zřejmá jeho stoupající tendence. Povolání zdravotníků 

vyžaduje dobré odborné znalosti a praktické dovednosti v poskytování zdravotní 

péče. Vzhledem k možnému kontaktu s násilím považuji za nutné, aby zdravotníci 

rovněž znali své zákonné možnosti, jak v takových situacích postupovat. Z šetření 

však vyplynulo, že povědomí o právních předpisech týkajících se práv 

zdravotníků má jen polovina z nich. Tedy skoro každý druhý respondent nevěděl, 

jaké má zákonné možnosti v případě jeho napadení. Průzkumem eticko-právní 

otázky bylo zjištěno, že se většina zdravotníků přiklonila k názoru, že je vhodné, 

aby se napadení zdravotníci dovolávali svých práv právní cestou. Avšak tyto 

názory zůstávají jen v rovině teoretické - „co by bylo správné udělat“. V reálu

zdravotníci násilné útoky (i fyzické) na svou osobu neohlásili příslušným úřadům. 

S tímto jevem může souviset i uváděná neznalost právních předpisů.

Jsem si vědoma, že výsledek mého výzkumu charakterizuje jen vzorek

zdravotníků z jedné nemocnice okresního typu, a že na odpovědi zdravotníků mělo

vliv mnoho faktorů (regionálního výskyt kriminality, sociální složení obyvatelstva,

pracovní prostředí apod.). Rovněž zaměření a konstrukce otázek v dotazníku mohly

respondenty ovlivnit v odpovědích a tudíž nelze závěry mé práce zobecňovat. 

Nicméně i v praxi se setkávám s tím, že hodně zdravotníků nezná svá práva týkající 

se výkonu povolání, práva pracovní i občanská. Provedený průzkum přinesl pro 

následnou praxi poznatek, věnovat mnohem větší prostor pro edukaci 

zdravotnického personálu v postupech prevence násilí a zvládání takových situací se 

zaměřením na výuku právních norem zajišťujících ochranu zdravotníků a zákonné 

podmínky pro poskytování bezpečné zdravotní péče v krizových situacích. Pro 
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management by mělo být úkolem řádně vyhodnocovat nežádoucí události a 

zaměřit se na faktory, které mohou výskyt násilí eliminovat nebo alespoň 

minimalizovat vzniklé následky.

Jsem vděčná všem účastníkům mého dotazníkového šetření, že mi 

věnovali svůj čas k vyplnění. Doufám a věřím, že toto téma je vedlo k zamyšlení a 

případně k hlubšímu zájmu o tuto problematiku a že se mi tím podařilo přispět

k lepší orientaci zdravotníků v jejich právech a vybavit je praktickými radami, jak

situace spojené s násilím zvládat a především jim předcházet.

„Násilí je lepší než zbabělost, ale nenásilí je tisíckrát lepší než 

násilí, a nenásilí lidí čistých srdcí je nepřekonatelnou zbraní.“

Móhandás Karamčad Gándí
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Příloha č. 1: Dotazník

Vážená kolegyně/kolego,

jmenuji se Miroslava Blecherová a studuji na 3. Lékařské fakultě UK v Praze, 
obor ošetřovatelství. Prosím Vás o spolupráci při vyplnění dotazníku k mé 
bakalářské práci, která se zabývá tématem „ Možnosti ochrany zdravotníků 
před násilím ze strany pacientů a návštěvníků nemocnice.“ Tento dotazník je 
pro mou práci důležitým zdrojem informací o četnosti a druhu násilí, se kterým se 
jako zdravotníci setkáváte a o možných způsobech řešení těchto situací. Pevně 
věřím a doufám, že toto téma pro Vás bude zajímavé a při vyplňování budete mít 
prostor i k zamyšlení se nad touto problematikou. Dotazník je anonymní a bude 
využit výhradně k vypracování mé bakalářské práce. Prosím, zakroužkujte vždy 
jednu vyhovující odpověď, pokud nebude za otázkou uvedeno jinak, případně 
dopište odpověď. Vyplněný dotazník vložte do přiložené obálky, zalepte a vhoďte 
do určeného boxu.
Děkuji za Vaši ochotu a čas strávený nad vyplněním mého dotazníku.

S úctou
Miroslava Blecherová, 3. LF UK

DOTAZNÍK – OTÁZKY:

1.) Jaký je Váš věk? a)19-29          b) 30-39            c) 40-49             d) 50 a více

2.) Jakého jste pohlaví? a) muž             b)žena

3.) Jaké je Vaše pracovní zařazení?
     a) sestra manažerka
     b) střední zdravotnický personál (všeobecná sestra, zdravotnický asistent, 
záchranář)        
     c) nižší zdravotnický personál (ošetřovatel/ka, sanitář/ka)

4.) Jaké máte nejvyšší ukončené vzdělání?
      a) základní                         b) vyučen/ střední bez maturity 
      c) střední s maturitou           d) vyšší/ vysokoškolské

5.) Na jakém oddělení 
pracujete?(vypište)……………………………………………

6.) O jaký typ oddělení se jedná?  
     a) ambulance                                        b) lůžková standardní péče      
     c) lůžková intenzivní péče                     d) lůžková následná péče

7.)Délka Vaší praxe ve zdravotnictví?.................................................................
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8.) Setkali jste se při výkonu svého zdravotnického povolání s násilím 
(verbální nebo fyzický útok, vyhrožování, sexuální obtěžování apod.) vůči 
Vám ze strany pacienta, jeho příbuzných nebo jiného návštěvníka 
nemocnice?

a) ne                                             b) ano, jednou                    c) ano, opakovaně

Pokud je Vaše odpověď ANO, pokračujte dále v dotazníku, pokud 
je odpověď NE, přejděte k otázce č. 14
9.) Kdy se stal poslední útok?
      a) v posledních 12 měsících          b) před 1-3 roky            c) před 4 a více roky

10.) O jakou formu násilí se jednalo? (lze vyplnit více možností, pokud se útoky       
       opakovaly)   
     a) slovní napadení                                   b) vyhrožování násilím či jinou újmou              
     c) sexuální  (obtěžování, narážky)          d) pokus o fyzický útok                               
     e) fyzické napadení (pěstí, loktem, nohou..)      f) agrese vůči předmětům                               
     g) útok zbraní (střelná,bodná,řezná)        h) útok předmětem (židle,hůl,tužka…)
     ch) jiné násilí – jaké…………………………………………………………

11.) Jaká byla Vaše bezprostřední reakce na útok ?
      a) neudělal/a jsem nic                                          b) utekl/a  jsem                                           
       c) křičel/a jsem, volal/a o pomoc                    d) verbálně jsem uklidňoval/a 
útočníka          
       e) důrazně jsem řekla/a ,,ať přestane“                  e) fyzicky jsem se bránil/a
       f) jiná reakce-jaká……………………………………………………………   

12.) Útočník byl?
      a) pacient              b) příbuzný pacienta              c) jiný návštěvník nemocnice  

13.) Hlásili jste útok/násilí svým nadřízeným? Uveďte důvody neohlášení nebo 
ohlášení.

    NE, neohlásil/a z důvodu:   (lze vyplnit více možností)                  
a) nedošlo ke škodě na majetku ani na zdraví
b) útočník byl nemocný/pod vlivem léků, nemohl za to
c) útočník byl pod vlivem alkoholu/omamných látek, nevnímal své jednání
d) měl/a jsem podíl na vzniku situace
e) s násilím při svém povolání počítám
f) je neetické žalovat pacienta
g) strach z negativní reakce nadřízených
h) špatná zkušenost s ohlášením útoku
ch) strach z útočníka

i) strach o práci
j) nikoho to nezajímá                                                                                               
k) nahlášením by se nic nevyřešilo                                                                                             
l) jiný důvod, jaký?................................................................................
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ANO, ohlásil/a z důvodu : (lze vyplnit více možností)
a) je to moje povinnost, stanovená předpisy našeho pracoviště  
b) bylo mi ublíženo, nemám jinou možnost se bránit 
c) vedení mého pracoviště se o tyto situace zajímá a snaží se je řešit 
d) jiný důvod, jaký?.......................................................………………… 

Pokud jste událost nahlásil/a, uveďte jakým způsobem (lze vyplnit více možností).
a) ústně nadřízenému
b) písemně nadřízenému (formou dopisu)
c) sepsání nežádoucí (mimořádné) události standardním způsobem 
d) Policii ČR
e) jiným způsobem, jakým?...............................................................………..    

14.) Do jaké míry by podle Vašeho názoru bylo vhodné – přiměřené, aby se 
sestra domáhala náhrady škody a postihu útočníka právní cestou? (např. 
oznámila přestupek, podala trestní oznámení, případně i soudní žalobu - podle 
závažnosti následku)

- Opilý pacient sestře vulgárně nadává a přirovnává ji ke gestapu.                                             
a) nevhodné             b) spíše nevhodné            c) spíše vhodné          d) naprosto 
vhodné          

- Matka nemocného dítěte při dlouhém čekání napadne sestru a poškrábe ji 
v obličeji.                                                                                                                                            
a) nevhodné             b) spíše nevhodné            c) spíše vhodné          d) naprosto 
vhodné

- Starší pacient v rozčílení udeří sestru holí do ruky a způsobí jí naražení zápěstí.                              
a) nevhodné             b) spíše nevhodné            c) spíše vhodné          d) naprosto 
vhodné          

-Pacient bez přístřeší (,,bezdomovec“) před plnou čekárnou poplive sestru a ušpiní 
jí uniformu                                                                                                                                                                              
a) nevhodné            b) spíše nevhodné            c) spíše vhodné         d) naprosto 
vhodné                  

15.) Máte na Vašem pracovišti standard jak postupovat při napadení 
zdravotníků?                                                                                                                                                                     
       a) ano                                           b) ne                                              c) nevím

16.) Byla jste někdy proškolena v postupech jednání při setkání s násilným 
chováním ze strany pacienta/návštěvníka?
       a) nebyla                                                  b) ano byla, při studiu           
       c) ano byla, v zaměstnání                           d) ano byla, individuálně

17.) Uvítala byste možnost zúčastnit se takového kurzu?

       a) ne, není to třeba                                          b) ne, již jsem proškolena byla
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       c) ano, je to užitečné                                       d) ano, je to nezbytně nutné

Závěrečné otázky dotazníku se zaměřují na vědomosti, které se týkají Vašich 
práv při výkonu zdravotnického povolání. Zatrhněte, prosím, tu odpověď, 
která se dle Vašeho názoru nejvíce blíží skutečnosti, jak je popsána 
v zákonech.   

18.) Zdravotnický pracovník má právo neposkytnout zdravotní služby -
    a) ano, pokud ho pacient verbálně napadá 
    b) ano, pokud by tím došlo k přímému ohrožení jeho života nebo vážnému 

ohrožení zdraví
     c) ano, pokud by se vystavil ohrožení infekční nemocí
     d) ne, zdravotnický pracovník je povinen ošetřit každého, bez ohledu na situaci

19.) Při ošetřování dojde k fyzickému napadení sestry pacientem a k jejímu 
zranění -
     a) nejedná se o pracovní úraz, ale sestra má nárok na náhradu škody od 
zaměstnavatele
    b) nejedná se o pracovní úraz a sestra nemá nárok na náhradu škody

     c) jedná se o pracovní úraz a sestra má nárok na náhradu škody od 
zaměstnavatele
     d) jedná se o pracovní úraz, ale škodu musí sestra uplatnit pouze ze své 
soukromé pojistky

20.) Může se zdravotník podle našeho trestního zákona v rámci nutné obrany 
bránit                                                                                                                                            
        fyzickému napadení ze strany pacienta užitím síly?                                                                                                                             
       a) ne, zdravotník musí agresi zvládnout jinými prostředky než sílou                                                                                                  
       b) ano, ale nesmí dojít ke zranění pacienta                                                                                        
       c)ano, i s rizikem poranění pacienta, ale obrana nesmí být zjevně nepřiměřená      
          způsobu útoku                                                                                                                                 
       d) ano, může se bránit jakýmkoliv způsobem i po odeznění útoku (oplatí mu 
to)

21.) Nelékařský zdravotnický pracovník může použít prostředky omezující 
mobilitu agresivních či neklidných pacientů, např. hmaty, kurty, síťové 
lůžko, psychofarmaka

a) výhradně po předchozí ordinaci lékaře, bez výjimek                                   
b) výjimečně i bez předchozí ordinace v rámci bezpečnosti pacienta nebo 

okolí
c) pouze se souhlasem pacienta nebo jeho rodiny                         
d) pouze se souhlasem soudu

Velice děkuji za Vaši ochotu a spolupráci.



                                         Ústav ošetřovatelství, 3. LF UK©
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