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Abstrakt 
Tato diplomová práce se věnuje tématu celoživotního vzdělávání zdravotních sester 

z pohledu veřejné politiky. Text sleduje dvě vzájemně propojené linie. Na jedné straně 

se zaměřuje na zdravotní sestry jakožto aktéra s určitými motivacemi, strategiemi 

i postoji. Na straně druhé tato práce zkoumá systém celoživotního vzdělávání 

zdravotních sester v ČR z hlediska okolností a důvodů jeho vzniku, nefunkčních prvků 

a budoucích výzev. Tyto dvě dimenze na sebe vzájemně působí. Od celoživotního 

vzdělávání jako veřejněpolitického nástroje jsou očekávány určité výsledky, stejně tak 

je předpokládána angažovanost sester v procesu formulování tohoto opatření. Tyto 

očekávané vlivy jsou v práci konfrontovány s realitou. Na základě kvalitativního šetření 

mezi zdravotními sestrami a experty v oblasti jejich celoživotního vzdělávání práce 

dochází k závěru, že stávající nastavení celoživotního vzdělávání neodpovídá profesním 

(nízká relevance a kvalita vzdělávání) ani osobním (finanční a časová zátěž) potřebám 

zdravotních sester. Aby mohlo dojít ke změně tohoto systému, musí se zdravotní sestry 

intenzivněji zapojit do procesu tvorby politiky, což se v současnosti neděje. K posílení 

politické participace sester by mohlo přispět právě i celoživotní vzdělávání. Ve 

studované problematice se tak projevuje určité zacyklení. Navzdory tomu je text této 

práce uzavírán doporučeními pro zlepšení systému i návrhy pro další výzkumné 

aktivity. 

 

 

 

 

 



   

Abstract 
This diploma thesis deals with a topic of continuing professional development of nurses 

in the Czech Republic. The text is divided into two mutually connected dimensions. The 

first one focuses on a nurse as a stakeholder with certain motivations, strategies, and 

attitudes. The second dimension discusses the existing system of continuing 

professional development for nurses in terms of its implementation, form, as well as 

dysfunctional elements, and future challenges. The thesis shows a connection between 

the above dimensions. The formalised system of continuing professional development is 

supposed to affect nursing profession. At the same time, nurses are expected to be 

involved in the decision-making process. These assumptions are faced with the reality 

in the thesis. A qualitative study among nurses and experts leads to a conclusion that the 

current system does not fulfil nurses’ both professional (in terms of quality and 

relevance of the education provided) and personal (financial and time burden) needs. 

Thus it hardly achieves its original goals. Should the system be changed, the nurses 

must engage in the decision-making process, which they currently do not. The 

continuing professional development might serve as one of the solutions to the 

insufficient political participation of nurses. Despite this vicious circle, this thesis is 

concluded with a set of recommendations for changes in the continuing professional 

development system for nurses. 
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ZÁSADY PRO VYPRACOVÁNÍ:   
Předmětem této diplomové práce je systém celoživotní vzdělávání zdravotních sester 
v České republice. Koncept celoživotního vzdělávání představuje v současné době jeden 
z klíčových momentů pro uplatnění na trhu práce a současně osobního rozvoje 
v souladu s principy společnosti vědění. V případě nelékařských zdravotnických profesí, 
kam spadají spolu se zdravotními sestrami i sanitáři, záchranáři a další, je však další 
vzdělávání povinné dle zákona č. 96/2004 Sb. a jeho malé novely č. 105/2011 Sb. Jedná 
se tedy o veřejnou intervenci. Otázkou této diplomové práce je, do jaké míry toto 
opatření naplňuje své cíle a zda skutečně přispívá k profesnímu a osobnímu rozvoji 
zdravotních sester a jejich přístupu v péči o pacienta. Zaměření diplomové práce na 
populaci zdravotních sester bylo vybráno vzhledem k existujícím kontaktům na tuto 
cílovou skupinu a její klíčové postavení v hierarchii zdravotnických profesí.  
 Celoživotní vzdělávání se jako obecný princip stalo nezbytností pro 
zaměstnatelnost jedince na trhu práce. (Říhová, Salavová 2012: 7) Neustálý osobní 
rozvoj pracovníků napříč obory představuje klíčový prvek nejen na lokální úrovni 
jednotlivých pracovišť, ale i v nadnárodních strategiích konkurenceschopnosti (např. 
Evropa 2020). Přestože si tato práce bere za příklad pouze relativně úzkou skupinu 
aktérů na trhu práce, její výstup, tedy zhodnocení fungování systému dalšího vzdělávání 
mimo jiné z pohledu jeho samotných účastníků, by mohl pro veřejnou politiku 
znamenat přínos v otázce, do jaké míry automatické prosazování dalšího vzdělávání 
naplňuje své kýžené cíle. Navzdory tomu, že zde bude zkoumána pouze populace 



 

 

 

zdravotních sester, mohla by práce nastínit problém povinnosti dále se vzdělávat na 
obecnější úrovni.  
 Tématem vzdělávacího systému nelékařských zdravotnických pracovníků se 
zabýval například Mgr. Petr Zlonický, DiS ve své diplomové práci na Masarykově 
univerzitě v Brně (2011), který však k tématu přistoupil z poněkud jiné perspektivy, a 
sice z pohledu nikoliv veřejně politického, ale speciálně pedagogického. Výzkumná část 
jeho práce je pojata jako dotazníkové šetření. Právě vzhledem k tomu, že většina (např. 
Zlonický 2011, Bitnerová 2010, Bubníková, Zdrubecká 2007) dosavadních prací 
k tématu nezaujímá pohled veřejně politický a je spíše deskriptivního charakteru, klade 
si tato diplomová práce za cíl nabídnout nový náhled na opatření dalšího vzdělávání 
zdravotních sester skrze hloubkové kvalitativní šetření.   
 
2. Cíle diplomové práce 

• Popsat systém dalšího vzdělávání zdravotních sester v České republice. 
• Zhodnotit relevanci programu celoživotního vzdělávání zdravotních sester 

(kreditový systém a centrální registrace) z perspektivy jednotlivých aktérů. 
o Zjistit původní cíle opatření  
o Posoudit naplnění těchto cílů na základě výpovědí jednotlivých aktérů 
o Odhalit případné nežádoucí/nepředpokládané efekty opatření (perverse 

incentive) . 
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PŘEDBĚŽNÁ NÁPLŇ PRÁCE: 
1. Výzkumné otázky 

• Jak funguje další vzdělávání nelékařských zdravotnických profesí v ČR? 
o Co ukládá zákon? Jaké jsou možnosti a povinnosti… 
o Jak to vypadá v praxi? Jaký typ vzdělávání je nejvíce využíván. 



 

 

 

• Jaké důvody stojí v pozadí zákonem stanoveného povinného vzdělávání 
zdravotních sester? 

o Co uvádí důvodová zpráva? O čem se mluvilo v diskusích 
předcházejících přijetí opatřen? 

o Co uvádí koncepční dokumenty? 
• Jak zainteresovaní aktéři vnímají povinnost dalšího vzdělávání? 

o Jaké jsou motivace zdravotních sester pro zapojení do dalšího 
vzdělávání? 

o Jakým způsobem v dalším vzdělávání participují? Jaké volí strategie? 
o Jak zdravotní sestry hodnotí své participace v dalším vzdělávání? V čem 

vidí přínosy své účasti? Vidí nějaké negativní efekty? 
o Jak hodnotí pacienti účast zdravotních sester v dalším vzdělávání? Jsou si 

jí vědomi? Zajímá je to? Pociťují to někde? 
o Jak hodnotí lékaři účast zdravotních sester v dalším vzdělávání? Jsou si jí 

vědomi? Zajímá je to? Pociťují změnu? Vidí nějaké pozitivní či 
negativní jevy související se změnou?  

o Jak hodnotí současný systém dalšího vzdělávání nelékařských 
zdravotnických profesí experti? 

 
2. Teoretická východiska 

• Evaluace ve veřejné politice (policy cycle) 
Využití konceptu evaluace jakožto jedné z fází veřejně politického cyklu 
představuje pro tuto práci klíčové ukotvení, neboť cílem této práce bude právě 
zhodnocení dalšího vzdělávání zdravotních sester a jeho aktuálního systémového 
nastavení. Teorie evaluace pomohou zdůvodnit, proč je vhodné a nutné 
evaluovat veřejně politická opatření. V případě této práce se bude jednat na 
jedné straně o evaluaci účinnosti, tedy zda skutečně dochází k naplňování 
stanovených cílů, jaké úspěchy byly dosaženy, jaké nastaly problémy a jak (zda) 
bylo vybráno jejich řešení. [Veselý, Nekola 2007: 240] Na straně druhé pak 
půjde o evaluaci relevance, tedy přiměřenosti cílů s ohledem na problémy, které 
má opatření řešit, zda stále existuje doložitelný smysl těchto cílů a jak tyto cíle 
odpovídají místním i nadnárodním prioritám. [Veselý, Nekola 2007: 241] Na 
základě zjištěných výsledků by mohlo být pro práci relevantní i hledisko 
užitečnosti tohoto opatření, tedy jak z tohoto opatření benefitují nejen samy 
zdravotní sestry, ale i pacienti, případně společnost jako celek. [ibid] 
 Vzhledem ke skutečnosti, že opatření již bylo implementováno v praxi, 
bude se jednat o evaluaci ex post, která však může představovat zajímavou a 
přínosnou zpětnou vazbu pro tvůrce veřejné politiky. 
 Teorie evaluace pak pomohou celkově zhodnotit stávající podobu 
systému na základě výpovědí zúčastněných aktérů i veřejně politických 
dokumentů.  



 

 

 

• Maslowova teorie hierarchie potřeb a Herzbergova dvoufaktorová teorie 
motivace 
Pro vysvětlení motivace zkoumané populace pro participaci v dalším vzdělávání 
bude v návaznosti na článek A. Lasovské a J. Králové (viz Seznam literatury) 
využita Maslowova teorie hierarchie potřeb a Herzbergova dvoufaktorová teorie 
motivace. Motivace budou zjišťovány na základě tvrdých dat výzkumu PIAAC, 
ale především prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů se samotnými 
zdravotními sestrami. 
 Různé typy motivací, které většinou reflektují touhu po naplnění určitých 
potřeb, lze dle Maslowovy pyramidy rozdělit do 5 úrovní, kdy na samém 
vrcholu stojí potřeba seberealizace. S těmito úrovněmi pak koresponduje 
Herzbergova dvoufaktorová teorie dělící faktory motivace na hygienické a 
motivační. Toto teoretické ukotvení pomůže zarámovat a kategorizovat 
motivace sester pro participaci v dalším vzdělávání a napomůže rovněž 
k vysvětlení zvolených způsobů participace v tomto systému (například jaké 
strategie sestry využívají, aby si další vzdělávání co nejvíce usnadnily). Lze 
předpokládat, že kupříkladu motivace poháněná potřebou seberealizace povede 
k aktivnější participaci v dalším vzdělávání. Naopak motivační faktory 
hygienické jako například udržení stávající platové třídy by mohly vést 
k participaci pojaté jako pouhé nutnosti, nikoliv však s vlastní zainteresovaností 
sestry. 

• Koncept společnosti vědění (zdravotní sestry jako vědomostní pracovníci) 
Koncept společnosti vědění v práci poslouží jako prostředek pro vysvětlení 
současného trendu prosazování dalšího vzdělávání (celoživotního vzdělávání) 
v dnešní společnosti.  

• Koncept lidského kapitálu 
Stejně jako koncept společnosti vědění pomůže i koncept lidského kapitálu 
objasnit nutnost osobního rozvoje pro uplatnění na trhu práce a ve společnosti. 
Stejně jako koncept společnosti vědění pomůže objasnit, proč vlastně opatření 
povinného dalšího vzdělávání vzniklo, proč je na rozvoj pracovníků v dnešní 
době kladen takový důraz a jaké jsou od něj vlastně očekávány výsledky.  

• Liessmanova teorie společnosti nevzdělanosti 
Liessmanův pohled na současnou společnost jako na společnost nevzdělanosti 
(či dřívější Adornův koncept společnosti polovzdělanosti) může doplnit 
výsledky evaluace vybraného opatření v případě, že by výsledky analýzy 
získaných dat ukázaly, že toto opatření dalšího vzdělávání nenaplňuje své 
primární vzdělávací cíle. Využití tohoto konceptu je však zcela podmíněno 
výsledky analýzy sebraných dat. Liessmanův pohled by však mohl přispět 
k ukotvení otázek na hodnocení systému dalšího vzdělávání z pohledu 
jednotlivých aktérů nebo by mohl pomoci vysvětlit, proč sestry volí určité 



 

 

 

strategie, aby se s povinností registrace a s ní spojeného dalšího vzdělávání 
vyrovnaly.  

 
3. Metody a zdroje dat 
 
Výzkumný design této práce bude smíšeného charakteru, tedy za využití sekundárních 
kvantitativních dat a primárních dat kvalitativních. Jako kvantitativní data budou 
využita data OECD PIAAC z roku 2013. Poznatky ze statistické analýzy těchto dat 
budou doplněna o data z polostrukturovaných rozhovorů s registrovanými zdravotními 
sestrami i sestrami, které se sami aktivně zapojují do systému registrace v pozici autorek 
výukových materiálů či administrativní záštity pro jednotlivá pracoviště. Výzkumný 
design této diplomové práce má vzhledem k jejím cílům evaluační rámec. 
 

• Zdroje dat:  
o Sekundární kvantitativní: 

§ Programme for the International Assessment of Adult 
Competencies (2013) 

§ Změny v profesi sestry na počátku nového tisíciletí (2005) 
§ Význam celoživotního vzdělávání pro sestry a zdravotnické 

organizace (2006) 
 

o Primární kvalitativní: polostrukturované rozhovory s aktéry (primárně 
zdravotní sestry z různých typů zdravotnických zařízení i s různou úrovní 
dosaženého formálního vzdělání) 
 

• Dokumenty:  
o Zákon č. 96/2004 o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k 

výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností 
souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických 
povoláních) 
 

o Zákon č. 105/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o 
podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu 
nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností 
souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických 
povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/ 2004 Sb., 
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 

o Směrnice Evropské komise 2005/36/ES: Vše, co chcete vědět o 
uznávání odborných kvalifikací 



 

 

 

o Vyhlášky č. 423/2004 Sb., č. 321/2008 Sb., č. 4/2010 Sb. 
 

• Metody analýzy: 
o sekundární analýza kvantitativních dat 
o analýza veřejně politických dokumentů 
o obsahová analýza výpovědí aktérů 

 
Analytický základ práce poskytnou data PIAAC sebraná OECD napříč členskými státy 
a publikovaná v roce 2013. Jedná se o výzkum na téma kompetencí dospělé populace 
její ochoty dále tyto kompetence rozvíjet a získávat nové například skrze další 
vzdělávání ve zkoumaných zemích. Tato data poskytnou údaje o míře participace 
zdravotních sester v dalším vzdělávání, jejich motivacích i překážkách pro účast. Tyto 
informace mohou být dále doplněny (dle dostupnosti dat) prostřednictvím výzkumu 
Změny v profesi sestry na počátku nového tisíciletí realizovaným Národním centrem 
ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně. Tato data nemají zdaleka 
tak reprezentativní charakter jako data PIAAC, ale soustředí se výlučně na populaci 
zdravotních sester, díky čemuž mohou mít pro dané téma značný přínos.  
 Statistická analýza výše uvedených dat bude doplněna zjištěními 
z polostrukturovaných rozhovorů se zdravotními sestrami z různých typů 
zdravotnických zařízení i různým stupněm dosaženého formálního vzdělání. Jejich 
výpovědi budou případně doplněné o zkušenost lékařů a pacientů, kteří by jako další 
aktéři měli bezprostředně pocítit dopad dalšího vzdělávání na profesní výkon sester. Pro 
analýzu výsledků vlastního kvalitativního šetření může být využito i expertních 
rozhovorů, které pomohou odhalit a vyzdvihnout eventuální slabá místa systému dalšího 
vzdělávání nelékařských zdravotnických profesí.  
 V neposlední řadě bude práce využívat i analýzu veřejně politických dokumentů 
vztahujících se k legislativě ustanovující pravidla dalšího vzdělávání.   

 
4. Předpokládaná struktura diplomové práce 

• Úvod 
• Vymezení výzkumného problému, cíle a výzkumné otázky 
• Teoretická východiska 

o Evaluace jako fáze politického cyklu 
§ Policy cycle a jeho kritika 
§ Význam evaluace … 

o Koncept celoživotního vzdělávání 
§ Lidský kapitál a společnost vědění 
§ Kategorizace celoživotního vzdělávání 

o Potřeby a motivace 
§ Maslow 
§ Herzberg 



 

 

 

• Metodologie 
o Uchopení a design 
o Data a jejich sběr 
o Metody analýzy 
o Omezení zvolených metod 

• Systém dalšího vzdělávání zdravotních sester v ČR 
o Historický vývoj 
o Současná situace  

§ Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání 
způsobilosti �k výkonu nelékařských zdravotnických povolání� a k 
výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče� a o 
změně některých souvisejících zákonů a jeho malá novela (zákon 
č. 105/2011 Sb.)  

• Cíle opatření 
• Důvodová zpráva 

§ Centrální registrace sester 
§ Kreditový systém 

• Vlastní výzkumná část 
o Strategie sester 

§ Míra participace 
§ Motivace a způsob participace 
§ Vliv účasti v dalším vzdělávání na výkon profese 

o Hodnocení opatření 
§ Naplnění cílů 
§ Perversní efekty 
§ Pohledy různých aktérů 

• Závěr a diskuze zjištění 
• Použité zdroje 

 
PŘEDBĚŽNÁ NÁPLŇ PRÁCE V ANGLICKÉM JAZYCE:   
This thesis will reflect the phenomenon of further and lifelong learning that has 
occurred during the past few decades. Specifically, it will focus on the further education 
in medical care, solely on nurses as a significant group of workers in the field of health 
care. Considering that further professional education is mandatory for nurses in the 
Czech Republic in order to be employable, the goal of this thesis is stated as an 
evaluation of this policy. The thesis will not only describe how does the system work, 
but will also provide an insight into nurses’ experience with further education system. 
The aim of this text will be to explore the perspectives of various participants involved 
(nurses, doctors, experts) related to participation in further education, motivation and 
outcomes.  
 Data collected by OECD on the competencies and educational development of 



 

 

 

the population in the member states Programme for the International Assessment of 
Adult Competencies from 2013 will constitute a basis for the subsequent qualitative 
methods. Where the quantitative PIAAC data will render founding piece of information 
such as the rate of participation of nurses in further education in the Czech Republic, the 
qualitative information gathered via semi-structured interviews will offer a deeper and 
more detailed insight on the actual functioning and assets of the system of obligatory 
further education for nurses.  
 The thesis will also make an attempt to deliver a more efficient way of dealing 
with the demands of the knowledge society in the field of further education for 
knowledge workers like nurses.   
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1. Úvod 

V minulosti se vzdělávání jedince odehrávalo po více či méně předvídatelné linii, tedy 

od základní školy přes další stupně vzdělávacího systému. Vzdělání dosažené skrze 

formální vzdělávací soustavu pak představovalo sumu znalostí a dovedností 

dostačujících pro uplatnění na trhu práce. Tak, jak se vyvíjí společnost, proměňují se 

i požadavky na vzdělanost pracovníků. Titul získaný ukončením školní docházky již 

nestačí a lidé jsou nuceni sledovat rozvoj vědění a reagovat na něj soustavnou 

aktualizací svých vědomostí. V kontextu dynamického technologického vývoje 

a globalizačních tendencí se kultivace vědění stala klíčovým aspektem produkce. 

„Základem tohoto pojetí je postupná, nikdy nekončící kultivace pěti klíčových 

vědomostních procesů (učení, produkce vědění, rozšiřování vědění, aplikace vědění 

a managementu vědění) a legislativního, ekonomického, sociálního a kulturního rámce, 

v němž probíhají.“ (Potůček 2003: 49) 

V dnešní společnosti tak celoživotní vzdělávání přestalo být volbou, stalo se 

samozřejmostí. (Day, Sachs 2004: 4) Jak lze ovšem jednoduše ukázat na příkladu České 

republiky, soudě dle zákonného rámce tato samozřejmost nejspíš není ekvivalentně 

samozřejmá pro všechny. Určité specializované profese mají totiž v legislativě 

zakotvenu mandatorní účast na celoživotním vzdělávání. Mezi jinými se tato povinnost 

týká i zdravotních sester1, pro něž je celoživotní vzdělávání imperativem. (Davis, 

Taylor, Reyes 2014: 441) A právě na tuto profesní skupinu jsem se rozhodla v této práci 

zaměřit. 

Koncept celoživotního vzdělávání se s profesí zdravotní sestry pojí od jejího 

samotného počátku. (Gallagher 2006: 467) Proč jsou tedy diskuze o CŽV pro tuto 

profesi stále aktuální? Toto téma zůstává důležitým, neboť jeho význam vyvstává 

s dynamikou současných společenských změn, které jsou tak rychlé, že jsou dle 

některých teoretiků jednotlivé momenty nerozlišitelné. Právě rychlost vývoje znalostí, 

technologií i materiálů, ale i životního stylu pacientů, znemožňuje sestrám ustrnout 

a považovat dosažené kvalifikační vzdělání za dostatečné. (NCNM 2004: 15–16) Jen 

málokterý obor je svědkem tak dramatického vývoje poznatků a zároveň středem 

pozornosti nejen vládnoucích elit, ale i široké veřejnosti. Vzdělanost zdravotních sester 

                                                
1 V této práci používám označení zdravotní sestra (femininum) a zároveň koncovku maskulina mluvím-li 
o respondentech. Nejedná se o diletantství, neboť mezi respondenty byl jeden muž. Zároveň konzistentně 
užívám výraz zdravotní sestra i v jeho případě, protože navzdory všeobecnému přesvědčení termín 
zdravotní bratr neexistuje. 
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je totiž problémem, který se bytostně týká nás všech, neboť v průběhu životního cyklu 

se s profesí sestry opakovaně setkáváme. Dalo by se říci, že zdravotní sestra je jednou 

z klíčových postav, jež jsou přítomny u prvotních i závěrečných momentů našeho 

života. 

Výběr tohoto tématu byl motivován trvalým zájmem o vzdělávací politiku 

provázejícím mne po celou dobu studia, a zároveň prostupujícím do mého života mimo 

akademickou sféru. Ke konkrétnímu zaměření na vybranou populaci mne přivedlo 

rodinné zázemí.  

Ačkoliv se nejedná o téma nové, mediální diskurz i odborné diskuze poukazují 

na to, že jde nadále o problematiku nedořešenou a aktuální. Téma celoživotního 

vzdělávání zdravotních sester už zaujalo mnoho studentů2 přede mnou. Na rozdíl od 

existujících diplomových či bakalářských prací, které jsou spíše deskriptivního 

charakteru a staví na kvantitativních metodách, se ve své práci snažím jít nad rámec 

popisu fungování celoživotního vzdělávání zdravotních sester v České republice. 

K současnému nastavení systému přistupuji kriticky a pouze nepopisuji, že je opatření 

nefunkční, ale snažím se pochopit, proč je takové. Zároveň se pokouším v návaznosti na 

studium literatury a kvalitativní šetření mezi zdravotními sestrami a vybranými experty 

navrhnout možná řešení.  

Tato diplomová práce respektuje tradiční strukturu akademického textu. 

Postupuji od představení teoretického rámce, přes věcná východiska a zvolenou 

metodologii směrem k vlastní analýze. Představení a diskuzi výzkumných zjištění 

předchází kapitola věnovaná vývoji opatření v českém kontextu a jeho vysvětlení 

z veřejněpolitické perspektivy. Kapitolu odděluji od samotné analýzy, neboť nečerpá 

z vlastních primárních dat, ale zakládá se na studiu dokumentů a literatury. 

1.1 Výzkumné cíle a otázky 

Pro zpracování této práce si vytyčuji celkem 3 výzkumné cíle a k nim korespondující 

soubor výzkumných otázek, které reflektují dílčí roviny daných cílů. Prvním cílem je 

představení studovaného veřejněpolitického nástroje, tedy systému celoživotního 

vzdělávání zdravotních sester v České republice. Důvodem není pouze deskripce 

legislativního nastavení tohoto opatření, ale i exkurz do vývoje přijetí CŽV zdravotních 

sester do české legislativy. V rámci tohoto cíle se snažím objevit kořeny tohoto opatření 

                                                
2 Viz například P. Zlonický 2011, K. Smolová 2009, A. Psotová 2007, R. Schindlerová 2010	
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a jeho původně zamýšlené cíle, přičemž se zároveň snažím identifikovat aktéry – na 

národní i mezinárodní úrovni – kteří měli na implementaci této politiky vliv. 

 Druhým cílem je evaluace současné podoby systému celoživotního vzdělávání 

zdravotních sester v ČR. Porozumění postojům zdravotních sester vůči tomuto opatření, 

jejich motivacím a strategiím, které volí při plnění zákonné povinnosti se kontinuálně 

vzdělávat, slouží k poukázaní na problematická místa celého systému. Zároveň tento cíl 

vede ke zhodnocení cílů stojících na počátku tohoto opatření a umožňuje jejich 

konfrontaci s realitou. Vlastní primární data mi pak umožňují nabídnout konkrétní 

kroky, které by měly vést ke zlepšení systému celoživotního vzdělávání zdravotních 

sester. 

 Poslední cíl pak ve srovnání s jinými absolventskými pracemi zaměřenými 

rovněž na téma celoživotního vzdělávání zdravotních sester vnáší do této problematiky 

nový – veřejněpolitický – rozměr. V rámci tohoto cíle se soustředím na zdravotní sestru 

jako aktéra veřejné politiky. Představuji ji v jejích očekávaných rolích, které pomáhají 

pochopit, jakým způsobem se zapojuje do rozhodovacího procesu v tvorbě opatření, jež 

se jí tak bezprostředně týká. Následující přehled shrnuje vytyčené výzkumné cíle 

a výzkumné otázky. 

  

1. Zmapovat systém celoživotního vzdělávání zdravotních sester v České republice. 

1.1. Jaké důvody stojí v pozadí implementace celoživotního vzdělávání zdravotních 

sester do českého legislativního rámce? 

1.2. Jak se systém CŽV zdravotních sester měnil a z jakých pohnutek? 

1.3. Jak je systém CŽV zdravotních sester v současnosti nastaven? 

1.4. Jací aktéři mají na podobu zkoumaného opatření vliv? 

2. Zhodnotit stávající podobu systému celoživotního vzdělávání zdravotních sester 

v České republice. 

2.1. Jak zdravotní sestry vnímají stávající systém CŽV? 

2.2. Jaké jsou jejich motivace pro zapojení do systému CŽV? 

2.3. Jaké jsou jejich participační strategie? 

2.4. Do jaké míry naplňuje systém CŽV zdravotních sester své počáteční cíle? 

2.5. Má systém povinného CŽV zdravotních sester nějaké perversní důsledky? 

2.6. Jak by bylo možné z hlediska aktérů současný systém zefektivnit? 

3. Popsat zdravotní sestry jako aktéra veřejné politiky 

3.1. Jaké role se očekávají od zdravotní sestry? 
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3.2. Jakým způsobem se zdravotní sestry zapojují do rozhodovacího procesu? 

3.3. Jaký mají zdravotní sestry vliv na podobu jejich celoživotního vzdělávání? 

 

Hodnotovým východiskem této práce je koncept celoživotního učení, neboli lifelong 

learning. Celoživotní učení je jedním z dominantních nástrojů Evropské unie sloužících 

k „vytvoření sjednocené Evropy s vysokou a udržitelnou životní úrovní, vysokou 

zaměstnaností vyspělé pracovní síly, společnosti inkluzivní, soudržné, společnosti 

aktivních občanů, kteří se mohou sami individuálně realizovat.“ (Rabušic, Rabušicová 

2008: 9-10) Celoživotní učení by mělo jedince nejen připravit na proměny trhu práce 

a jeho požadavků, ale mělo by rovněž přispět k vytvoření aktivního občana, který se 

podílí na životě společnosti a je si vědom svého slova v ní. (Rabušicová 2006: 17)  

 Předtím, než postoupím v práci dále, považuji za nutné uvést ještě stručné 

vysvětlení užívané terminologie. K celoživotnímu vzdělávání v této diplomové práci 

přistupuji jako k veřejněpolitickému nástroji, který slouží k dosažení určitých ideálních 

cílů (o těch dále). Koncept vzdělávání nadřazený je pak celoživotní učení. „Celoživotní 

učení vychází z představy, že člověk dokáže řídit své učení a bude sám aktivně 

vyhledávat učební příležitosti po celý svůj život.“ (Rabušicová 2006: 17) Učení tak 

v sobě zahrnuje formální, neformální i informální vzdělávací aktivity. (ibid) Naproti 

tomu „celoživotní vzdělávání je cílevědomá a institucionalizovaná aktivita, při které se 

realizuje to, co společnost považuje za důležité.“ (Veteška) Mnozí autoři však s termíny 

celoživotní učení a vzdělávání volně nakládají jako s výrazy synonymními.  

Angličtina nabízí ještě jemnější rozlišení terminologie a v kontextu 

celoživotního vzdělávání pro výkon povolání používá přesnější označení Continuing 

Professional Development3 (CPD), tedy kontinuální profesní rozvoj, které v sobě 

zahrnuje odborné učení i osobní rozvoj. (Bolderston 2007: 133) Tento pojem v sobě 

rovněž reflektuje skutečnost, že se jedná o vzdělávání navazující na dosažení 

kvalifikace (v češtině se také používá termín „další vzdělávání“). Navzdory tomu, že 

tento termín kontinuální profesní rozvoj považuji za vhodnější, používám v této práci 

v českém kontextu a především v legislativě ustálený pojem celoživotní vzdělávání. 

Nicméně už i v ČR se objevily tlaky na změnu terminologie, která by lépe reflektovala 

provázanost vzdělávání a výkonu profese. (Šamaj, Mikšová 2013: 45)  

                                                
3 Přestože se CPD zdá být preferováno, ani v zahraničním diskurzu nepanuje terminologická jednota. 
Objevují se i označení continuing education, continuing professional education či specificky continuing 
medical education.  



   

 

6 

  

2. Teoretická východiska 

Tato diplomová práce sleduje téma celoživotního vzdělávání zdravotních sester po dvou 

vzájemně propojených liniích. První osa se zaměřuje na vybraný případ veřejné politiky 

(policy) a proces jeho implementace do legislativního rámce České republiky. Tato linie 

nabízí exkurz do vývoje opatření, jeho vysvětlení z hlediska veřejněpolitické teorie 

i pohled na aktuální nastavení studovaného opatření a jeho evaluaci.  

Druhá linie se soustředí na aktéra, na jehož fungování má tento veřejněpolitický 

nástroj vliv. Na aktéra se zde dívám z hlediska jeho motivací a strategií vůči tomuto 

nástroji. Jak již bylo uvedeno výše, nejedná se o dvě nezávislé dimenze, ale o dva 

rozměry téhož problému. „Kantův kategorický imperativ vyžaduje, aby skupiny, na něž 

má rozhodování nějaký dopad, na takovém rozhodování participovaly.“ (Darmopilová 

2010: 27) Pokud tedy chtějí tvůrci politik vytvářet účinná opatření v oblasti lidských 

zdrojů ve zdravotnictví (a nejen tam), musí brát v úvahu jejich potřeby, a proto by měli 

být všichni zainteresovaní aktéři zahrnuti do rozhodovacího procesu. Pokud bude 

nastavení politiky odpovídat potřebám jí dotčených aktérů, lze očekávat, že taková 

politika bude lépe fungovat. (Dubois, McKee, Nolte 2006: 89) Tento filozofický 

předpoklad se však nemusí shodovat s realitou. Dle pohledu citovaných autorů by tedy 

měl zainteresovaný aktér určitým způsobem ovlivňovat podobu veřejné politiky 

a zpětně by tato politika měla působit na daného aktéra, což je hodnotové východisko, 

s nímž se v této práci ztotožňuji. 

Existuje tak předpoklad, že zdravotní sestry (aktér) participují na tvorbě systému 

svého celoživotního vzdělávání (policy). Toto opatření přirozeně formují další aktéři 

z domácího i mezinárodního prostředí s různou mírou vlivu. Celoživotní vzdělávání 

zdravotních sester jako nástroj má své očekávané cíle, jež však v realitě mohou být 

deformovány či zcela nepřítomné. Zdravotní sestry pak k celoživotnímu vzdělávání 

přistupují s určitými očekáváními, motivacemi i postoji. Tento dvousměrný proces 

neprobíhá ve vakuu, ale je determinován širším společenským kontextem – 

ekonomickými, politickými i historickými faktory spolu s postoji ke vzdělávání 

a očekávanými rolemi zdravotní sestry. 

Komplexnost studované problematiky ilustruje schéma č. 1., které rovněž 

naznačuje rozdělení teoretických východisek do několika tematických celků, ale 

zároveň reflektuje vzájemnou provázanost obou linií. 
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Schéma č. 1 Teoretický rámec problematiky celoživotního vzdělávání zdravotních sester 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

2.1 Celoživotní vzdělávání zdravotních sester 

Na úvod považuji za nezbytné nejprve definovat, s jakými cíli je, nejen v České 

republice, systém celoživotního vzdělávání zdravotních sester implementován, tedy jaké 

výstupy jsou od tohoto opatření očekávány. Dále v této kapitole diskutuji 

realizovatelnost těchto cílů a otázku zavádění povinnosti celoživotního vzdělávání 

v životě dospělých. K této kapitole se zpětně vracím v analytické části této práce, kde se 

snažím o zhodnocení naplnění zde uvedených cílů na příkladu aktuálního systému CŽV 

zdravotních sester v ČR. 

S jakými cíli je tedy CŽV zdravotních sester propagováno? Strategické 

dokumenty nejrůznějších institucí si od tohoto nástroje (policy) slibují následující: 

• zlepšení bezpečnosti poskytování zdravotní péče, 

• zlepšení kvality poskytované péče, 

• zlepšení procesu poskytování péče, 

• definování a vyjasnění role sestry a dalších členů týmu poskytujících zdravotní 

péči, 

• zlepšení celkové organizační kultury, 

• poskytování profesionální podpory, 

• formování praxe pro budoucí zdravotní péči, 

• zlepšení pracovní spokojenosti, 

• zlepšení náborového procesu sester i zvýšení jejich retence. 

(Needleman, Dittus, Pittman, Spetz, Newhouse 2014: 3) 

Alsop (2013: 16-17) rozšiřuje tyto pohnutky o možnost demonstrovat zájem 

o obor a poskytování nejlepší péče vzhledem k dalším aktérům, s nimiž jsou nebo 

mohou zdravotní sestry interagovat. Doložení zájmu o osobní profesní rozvoj může hrát 
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roli mimo jiné například v očích budoucího zaměstnavatele. Zdravotním sestrám by měl 

systém celoživotního vzdělávání rovněž umožňovat anticipaci přicházejících změn 

a přípravu na ně nejen v otázce sledování technologického vývoje, ale i rozšiřování 

specializace. Ve svém důsledku by mělo toto kontinuální vzdělávání vést ke zlepšení 

pracovních vyhlídek a schopnosti přijímat nové role. Z předchozího textu tedy vyplývá, 

že zájem na celoživotním vzdělávání by neměli mít jen pacienti a poskytovatelé 

zdravotní péče, ale i sestry samotné.  

2.1.1 Naplnění cílů CŽV zdravotních sester z pohledu existujících 

studií  

Formalizovaný systém CŽV zdravotních sester se ospravedlňuje svými bohulibými cíli. 

Nelze si však neklást otázku, zda nejsou tyto cíle záslužné pouze ve vládních 

dokumentech a jejich reálné naplnění je jiné. Jediným závěrem, který mohu na základě 

studia literatury a stávajících výzkumů učinit, je, že mezi odborníky ohledně vlivu CŽV 

sester na praxi nepanuje shoda. Pool a kol. (2013: 35) například uvádějí, že z CŽV 

zdravotních sester profitují pacienti, organizace i jednotlivé sestry. Na individuální 

rovině údajně přispívá k vyšší míře pracovní spokojenosti, loajalitě vůči organizaci 

a nižšímu stresu.  

Celý systém vzdělávání se zakládá na představě zlepšení kvality péče. Pro tuto 

ideu však existuje jen velmi málo konkrétních důkazů. (Tennant, Field 2004: 167; 

Covell, Sidani 2012: 1794) Navíc ani existující vědecké studie zabývající se tímto 

vztahem nenacházejí jednoznačnou odpověď. Autorský tým Ross, Barr a Stevens 

(2013: 5) vyzdvihují jako problematické zejména tyto aspekty: z výzkumů nevyplývá, 

jaké nastavení CŽV lze považovat za efektivní, zároveň účast na vzdělávacích 

aktivitách neznamená, že skutečně docházelo ke vzdělávání. Za nejpalčivější problém 

však považují to, že neexistuje studie dokazující souvislost CŽV sester a lepší péče 

o pacienta. (rovněž Bolderston 2007: 135) 

Pro účinnou evaluaci systému je nutné vytvořit objektivní indikátory, které by 

určovaly dosažení cílů celoživotního vzdělávání. Existující studie obvykle vliv CŽV 

odhadují na základě subjektivních představ samotných zdravotních sester, což je 

přístup, který jsem zvolila i v této diplomové práci, ačkoliv jsem si vědoma jeho limitů. 

(Gricti, Jacono 2006: 453) Jak upozorňují například Yfantis, Tiniakou a Yfanti 

(2010: 198), zdravotní sestry často nejsou schopny vliv CŽV odhadnout. Na obdobnou 

bariéru naráží i výzkum Hughes (2005: 45). Nicméně tato autorka přichází s poměrně 
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širokým spektrem kategorií, jež sestry identifikovaly v rámci otázky na pozitivní vliv. 

Její kategorizaci jsem se rozhodla dále zobecnit na 3 typy vlivu, které CŽV zdravotních 

sester přináší: vliv na praxi, profesi a individuum. Tato kategorizace rovněž představuje 

součást mého analytického rámce.  

Další metodou evaluace vlivu participace na výkon profese je šetření mezi 

recipienty zdravotní péče, čemuž se věnuje samostatná kapitola (ibid). Nicméně oba 

zmiňované přístupy staví na ryze subjektivním vnímání, ať už sester či jejich klientů. 

Vytvoření objektivního nástroje pro měření vlivu CŽV na kvalitu péče zůstává 

nesnadným úkolem pro další zkoumání. Tennant a Field (2004: 167) poukazují na to, že 

existující výzkumy často zkoumají pouze to, zda měl absolvovaný kurz CŽV pro sestry 

informační hodnotu, nikoliv však to, zda tyto informace aplikují v praxi a skutečně tak 

dochází ke zlepšení péče. Tvrzení o efektivitě CŽV sester jsou zatím spíše v rovině 

přesvědčení, pro která však doposud neexistují validní důkazy. (Smith, Topping 

2001: 348; Gallagher 2006: 470)  

2.1.2 Povinnost CŽV 

Názory na to, zda by celoživotní vzdělávání zdravotních sester mělo být povinné se 

mezi jednotlivými autory různí. Přispění do debaty o mandatornosti patří i mezi jeden 

z cílů této diplomové práce, jemuž se věnuji v analytické části. Nejprve je však nutné 

představit perspektivy existujících studií.  

 Pro povinné CŽV zdravotních sester hovoří následující argumenty. Povinné 

CŽV sester slouží jako ochrana veřejnosti, neboť neumožní jedincům, kteří odmítají 

získávat nejnovější poznatky či dlouhodobě nepracovali v oboru, vykonávat praxi 

(nezískají registraci a budou muset vykonávat práci pod odborným dohledem). Rovněž 

pomůže zvýšit důvěru veřejnosti v danou profesi, neboť funguje jako prevence 

profesních selhání. Zároveň povede ke zefektivnění interdisciplinární výměny 

zkušeností a informací, a tak potažmo k poskytování té nejlepší možné péče. 

(Lowenthal 1981: 522-523) Zastánci povinnosti poukazují zejména na fakt, že CŽV se 

obecně nejméně účastní právě ti, kteří ho ovšem nejvíce potřebují. (Perry 1995: 767) 

 Proti povinnému CŽV zdravotních sester taktéž existuje řada argumentů. Jedná 

se o finanční a časovou dostupnost vzdělávacích akcí, jejich kolísající kvalitu či 

omezenou nabídku pro vybrané specializace. Dále nastává problém, pokud se sestra 

snaží vrátit k profesi v případě dlouhodobější absence například z důvodu mateřské 

dovolené. Dva argumenty se dle mého názoru řadí k těm nejpodstatnějším, avšak nejsou 
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v odborné literatuře příliš diskutované. Prvním z nich, jak již bylo naznačeno výše, je 

neexistence ověřených evaluačních nástrojů, které by prokazovaly vztah povinného 

CŽV zdravotních sester a lepší praxe. Druhým je pak ignorování neformálního učení 

v systému povinného formalizovaného CŽV. (Lowenthal 1981: 524-5284) Perry 

(1995: 767) jako výhradu vůči povinnému systému přidává ještě pejorativní konotace, 

které obvykle v lidech jakákoliv povinnost vyvolává. Autor argumentuje na 

abstraktnější rovině narušováním individuálních svobod a nemožností vynucovat učení 

se silou a nátlakem.  

2.2 Vznik CŽV jako veřejněpolitického opatření 

Vznik určitého politického opatření může být determinován různými vlivy a může být 

započat z různých pohnutek. V případě zde studované policy považuji za nutné sledovat 

proces vzniku ze dvou hledisek. Nejprve představuji typologii aktérů, kteří mohou mít 

na politice zájem. Tuto kategorizaci pak dále využívám v analytické části této práce. 

Větší prostor, tedy samostatnou podkapitolu, věnuji zdravotním sestrám. V poslední 

podkapitole pak nabízím pohled na proces implementace daného nástroje do českého 

prostředí na obecnější rovině – tedy z perspektivy mezinárodních vlivů. 

2.2.1 Typologie aktérů  

Existuje mnoho způsobů, jak zainteresované aktéry klasifikovat. Mnozí autoři se liší už 

v základní definici toho, koho lze za aktéra považovat. Zatímco někteří (například 

Darmopilová, Malý 2009: 131) definují jako aktéra „jakýkoliv subjekt snažící se 

participovat na tvorbě a implementaci zdravotní politiky“, já v této práci volím pohled 

širší a mezi aktéry zahrnuji i subjekty politikou dotčené. Pro roztřízení aktérů jsem 

zvolila typologii Howletta a Rameshe (2003: 52–84), kteří zainteresované subjekty dělí 

do dvou velkých skupin, a sice na aktéry mezinárodní a domácí. V domácím systému 

pak identifikují tři dílčí podskupiny, a to aktéry státní, sociální aktéry a struktury 

a politické aktéry a struktury.  

Mezi státní aktéry se řadí volení zástupci, tedy členové vlády a Parlamentu, dále 

jmenovaní zástupci, tedy aparát státní správy odpovědný za administrativu veřejných 

politik. Do skupiny sociálních aktérů spadají politicko-ekonomické struktury, které 

poskytují státu podporu při implementaci politik. K této skupině patří rovněž aktéři 
                                                
4 Ačkoliv by se citovaný zdroj mohl zdát zastaralý, autorovy argumenty se ukazují být velmi nadčasové. 
Zatím totiž nebyly nalezeny prostředky, jimiž by bylo možné kritiku povinného systému CŽV 
zdravotních sester eliminovat.	
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z oblasti byznysu, kteří bývají považováni za aktéry nejsilnější. Dalším významným, 

avšak ve srovnání s firmami slabším, aktérem této kategorie jsou odbory. Poslední 

skupinou jsou aktéři političtí. Citovaní autoři sem zařazují veřejnost, think-tanky 

a výzkumné organizace, politické strany, média a zájmové skupiny. Ačkoliv se do 

tvorby veřejněpolitických opatření přímo i nepřímo zapojuje obvykle velké množství 

subjektů, stěžejní role spočívá na příslušných ministrech a sekcích státní správy spolu 

s tvůrci legislativy v Parlamentu. (ibid: 84) 

Pro lepší pochopení pozice sester v procesu tvorby zde studované politiky však 

výše popsaná typologie Howletta a Rameshe (2003) nestačí, neboť nerozlišuje aktivní 

participaci jednotlivých aktérů na problému. Z tohoto důvodu využívám ještě další 

kategorizaci, a sice z hlediska zapojení aktérů do procesu tvorby politiky. Z tohoto 

pohledu je pro tuto práci podstatné zejména teoretické rámování aktérů nezapojených. 

Jednotlivý autoři zabývající se studiem aktérů klasifikují nezapojené aktéry různě, 

například jako pasivní (Grimble, Wellard 1997) či latentní (Mitchell, Agle, Wood 

1997). Jako nejvhodnější termín aplikovatelný na politickou participaci zdravotních 

sester se však zdá být koncept závislého aktéra. (Hester, Bradley, Adams 2012: 227) 

Takový aktér totiž má vysokou míru legitimity5 a zároveň upozorňuje na urgentnost 

přijetí určitých kroků v diskutovaném problému, avšak nemá moc, aby tyto kroky 

prosadil, či ovlivnil jiné aktéry směrem k podpoře těchto kroků. (ibid) Zdravotní sestry 

vykazují i charakteristiky neviditelného aktéra (Hejzlarová 2014), neboť nemají 

výraznou veřejněpolitickou zkušenost ani moc a do jisté míry jim chybí nutné zdroje – 

čas, finance a sociokulturní kapitál. (ibid: 110)  

2.2.2 Zdravotní sestry jako aktéři veřejné politiky 

Předchozí kapitola klasifikuje zdravotní sestry v kontextu pojmů neviditelný a závislý 

aktér. V této kapitole proto nejprve vysvětluji, proč je od sester očekáváno zapojení do 

tvorby politiky v návaznosti na jejich očekávané role ve společnosti. Dále pak nabízím 

několik možných faktorů, které ovlivňují pozici sestry jako aktéra závislého. Na zde 

uvedená tvrzení navazuji v analytické části této práce. 

Na úvod považuji za nezbytné představit samotnou profesi sestry. Zdravotní 

sestru a její role lze definovat z perspektivy tří teoretických konceptů zaměřených na 

různé aspekty této profese: potřeby, interakce a výstupy. (Crossan, Robb 1998: 608) 

                                                
5 Obecně přijímaná představa, že aktivita dané entity je v rámci existujících společenských norem 
a hodnot oprávněná a žádoucí. (Mitchell, Agle, Wood 1997: 869 in Hester, Bradley, Adams 2012: 227) 
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Různé chápání fungování sestry ve zdravotnickém systému se promítá i do výpovědí 

respondentů a implicitně podmiňuje debaty o emancipaci sester.  

 Modely založené na potřebách vnímají sestru jako profesi podřízenou zejména 

medicínským rozhodnutím, tedy lékařům. Role sestry je v tomto modelu založena na 

naplňování základních lidských fyziologických, psychologických a sociálních potřeb 

pacienta. Interakcionistické teorie staví do popředí sestru jako mediátorku pacientových 

potřeb. Ošetřovatelský proces sestává z interakcí několika elementů: chování pacienta, 

reakce zdravotní sestry a jí následně učiněných akcí v pacientův prospěch. Nakonec 

teorie zakládající se na holistickém přístupu orientovaném na výstupy sesterské práce 

vidí sestru primárně jako strůjce změny, neboť může ovlivnit vlivy působící na pacienta 

nebo může pacientovi pomoci se s těmito vlivy vyrovnat. (Crossnan, Robb 1998: 608–

610)  

V současnosti se největší kritice podrobují teorie nahlížející na sestru jako 

pouhou asistentku lékaře a vykonavatelku jeho pokynů. J. Sharon (2014) uvádí 6 rolí 

zdravotní sestry: pečovatelka, rozhodovatelka, komunikátorka, manažerka péče, 

advokátka pacienta a školitelka. Je ovšem nutné si uvědomit, že termín všeobecná 

zdravotní sestra v sobě skrývá široké spektrum dílčích specializací, které výše 

uvedeným definicím mohou odpovídat různou měrou. Od sestry v lůžkové péči se 

očekávají jiné úkoly a role než od například sestry – instrumentářky.  

Všechny role zdravotní sestry se zakládají na dvou typech vědění. Zdravotní 

sestry disponují jednak lidským kapitálem označujícím teoretické i praktické znalosti. 

Lidský kapitál je determinován dvěma vnějšími faktory, a sice personálním zajištěním 

a podporou zaměstnavatele na poli CŽV zdravotních sester. Na druhé straně strukturní 

kapitál je vědění převedené do informačních struktur v podobě standardů, plánování 

péče, protokolů a návodů. Strukturní i lidský kapitál jsou pak provázány s kvalitou 

poskytované péče a mají přímý vliv na pacienta. Právě celoživotní vzdělávání 

představuje jeden z nástrojů vedoucích k naplnění a podpoření všech výše uvedených 

dimenzí profese zdravotní sestry a prohloubení obou typů kapitálu. (Covell, Sidani 

2012: 1786-1789) 

 Z hlediska této diplomové práce je zcela zásadní role sestry jako aktéra 

veřejného zdraví, který ovlivňuje prevenci, osvětu i životní prostředí široké veřejnosti. 

Sestra ve 21. století již není spatřována jako pasivní komplement lékaře, ale jako 

autonomní subjekt zdravotnického systému, který by měl promlouvat do zdravotní 
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politiky. (ANA 2010: 8-9) Právě naplnění této veřejněpolitické role zdravotní sestry se 

věnuji v analytické části této práce. 

Zapojení do rozhodovacího procesu patří mezi základní role zdravotní sestry 

ve 21. století. Přičemž služba veřejnosti je základním profesním zájmem sester. (ANA 

2010: 8) Schopnost sester plnit všechny společností očekávané role se však silně pojí 

s jejich profesní identitou. Sdílená profesní identita představuje výchozí předpoklad pro 

hájení společných zájmů a jednotu skupiny. Ztotožnění se s profesními hodnotami je 

kontinuální celoživotní proces velmi úzce provázaný právě se vzděláváním. Začíná 

v průběhu absolvování kvalifikačního vzdělání a pokračuje v průběhu celé kariéry. (Lai, 

Lim 2012: 32) Profesionalismus se neodvozuje pouze od sdílených hodnot, ale 

vyznačuje se i schopností rychle reagovat na změnu, ať už se týká vládních politik, 

poskytování péče, trhu práce nebo nově vzniknuvších onemocnění. (Ross, Barr, Stevens 

2013: 3) Celoživotní vzdělávání sester by k profesionalizaci tohoto povolání mělo 

přispívat, profesionalizace by pak zpětně měla posilovat politickou sílu sester jako 

aktéra. (Hogston 1995: 589) Příliš rychlá a očividná snaha o profesionalizaci může být 

ovšem vnímána okolními aktéry – veřejností, lékaři, médii – jako příliš egoistická 

a systém ohrožující, tudíž nemusí naplnit své cíle. (Thompson, Newell, Morall 2000: 

94–95) 

Zdravotní sestry se však tvorby politiky a rozhodovacích procesů neúčastní. 

Zatím nejsou k dispozici výzkumy, které by (ne)participaci sester v politice 

vysvětlovaly. Existuje však několik faktorů, které literatura uvádí jako možné 

determinanty této neúčasti a potažmo neviditelnosti zdravotních sester. Patří sem 

zejména tyto aspekty: náročnost profese, bezmocnost, genderová problematika, 

nedostatek personálu, škodlivý mediální obraz, obava z ochuzování rodiny, nízká 

sebedůvěra, nervozita z veřejných projevů, nedostatek zdrojů, nedostatečná 

informovanost, absence vzorů a podpory kolegů, vyhoření či apatie vůči stavu profese. 

(Boswell, Cannon, Miller 2005: 6) Sestry se tak dostávají do situace, kdy je 

rozhodováno takzvaně „o nás bez nás“, ačkoliv jsou nejpočetnější skupinou pracovníků 

ve zdravotnictví. Des Jardin (2001: 614) tuto skutečnost považuje za jeden z paradoxů 

sesterské profese, neboť zde dochází ke konfliktu mezi vnímanou slabostí ženského 

pohlaví a zároveň profesním potenciálem sester z hlediska počtu pracovníků 

i expertního vědění.  

Právě fenomén feminizace je celosvětově dlouhodobým procesem, 

u nelékařských zdravotnických oborů pak takřka absolutním. Jejich klíčová náplň práce, 
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tedy péče o pacienta, je totiž vnímána jako tradičně a přirozeně ženská. Někteří autoři 

jdou ve svých tvrzení dokonce tak daleko, že zdravotní setru nepovažují za svébytnou 

profesi, neboť se jedná o přirozenou ošetřovatelskou práci žen vědomostně založenou 

na lékařském modelu. (Bártlová, Chloubová, Trešlová 2010: 51) Gender tak může 

představovat stěžejní sociální kategorii definující význam a normativní uspořádání 

těchto dvou profesí – lékaře a sestry. (Šmídová Matoušová, Tollarová 2014: 843) 

Mason rovněž staví politickou „neviditelnost“ sester do kontextu genderu a tvrdí, že 

sestrám je nepříjemné účastnit se tradiční politické hry prahnutí po moci. Proto je 

vhodnější rámovat jejich politickou participaci pojmem „empowerement“ (posílení, 

zplnomocnění), který odkazuje ke sdílení moci a rovnosti. (Mason 1990: 16; Dubois, 

McKee, Nolte 2006: 165) S tím souhlasí i jiní autoři, kteří uvádí, že sestry si chtějí 

zachovat svůj morální kredit a tudíž si nepřejí být spojovány s politikou, jejíž obraz 

vnímají negativně. (Des Jardin 2001: 614) Hewitt (2008: 87) pak gender rovněž používá 

jako vysvětlující kategorii pro nízkou míru participace, ovšem ve vztahu k dalším 

sociálním rolím, které jsou od ženy primárně očekávány – tedy především role matky. 

Zdravotní sestry pak vzhledem k rodinným povinnostem a vysokému pracovnímu 

vytížení nedokážou plnit ještě role další. (Murphy, Cross, McGuire 2006: 379) 

Jedno z možných vysvětlení nabízejí rovněž Spenceley, Reutter a Allen 

(2000: 180–185), které tvrdí, že sestry nejsou z procesu rozhodování záměrně či 

systematicky vyčleňovány, ale spíše se do něj samy aktivně nezapojují. Politika se 

z jejich pohledu odehrává mimo jejich pole působnosti a má pouze omezený vliv na 

ošetřovatelskou praxi. Zároveň sestry nabývají dojmu, že se politika vytváří 

v dimenzích odtržených od sféry jejich vlivu. Jedná se tedy o pocit odcizení 

rozhodovacímu procesu. Nejde však pouze o odcizení, ale i o přesvědčení, že sestra se 

má věnovat výhradně pacientovi a nezabředávat do „bahna politiky“. Většina sester tak 

jakoukoliv participaci na politice odmítá. (Rogge 1986: 26) 

Některé české studie pak přisuzují neúčast sester na rozhodování existenci 

silného lékařského lobby a skutečnosti, že lékaři dominují ve zdravotnických výborech 

a komisích.6 (Boledovičová, Vorosová, Krištofová 2006: 40–42) To lze ovšem vysvětlit 

spíše tradičně vysokou důvěrou populace v profesi lékaře a takřka neochvějnou pozici 

na žebříčku prestiže povolání. (Tuček 2016) Sestry si však, na rozdíl od lékařů, svůj 
                                                
6 Je pravdou, že ve Výboru pro zdravotnictví PS ČR jsou celkem 25 členů pouze 2 zdravotní sestry. 
Jmenovitě jde o Janu Pastuchovou (ANO) a Janu Hnykovou (Úsvit). Analogická situace nastává 
v případě senátního Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku. Zde jsou mezi 12 členy opět 2 zdravotní 
sestry, a sice Božena Sekaninová a Dagmar Terelmešová (obě za ČSSD). 
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politický potenciál neuvědomují. Nevěří v sílu svých expertních znalostí, které jim 

propůjčují politickou moc, kterou však sestry neumí patřičně využít. Je to právě 

vzdělávací proces, jenž by měl sestrám umožnit participovat na politice. (Mason 

1990: 14-15) Aby mohlo dojít k alespoň nějaké změně, musí zdravotní sestry nejprve 

přijmout odpovědnost za stav své profese. (Huston 2014: 383) 

2.2.3 Policy transfer a europeizace 

Jak již bylo uvedeno výše, veřejněpolitická opatření nemusí vznikat pouze z popudu 

domácích aktérů, ale mohou být determinována vnějšími, mezinárodními vlivy. 

Představení klasifikace domácích aktérů jsem se věnovala v kapitole 2.2.1 Typologie 

aktérů, zdravotní sestry jako aktéra, na nějž opatření dopadá, a jejich participaci na 

tvorbě opatření jsem popsala v kapitole předešlé. V následující části textu tedy popisuji 

teoretický rámec pomáhající vysvětlit vznik systému CŽV zdravotních sester 

z mezinárodní perspektivy.  

Policy transfer představuje záštitný termín pro dílčí označení objevující se 

u různých autorů a nabývající pozitivních či negativních konotací. Mezi termíny 

s kladným významovým nádechem patří např. policy-shopping, policy-borrowing nebo 

lesson-drawing.7 (Rose 1993, Cox 1999, Freeman 1999 in Stone 2003: 4) Na druhé 

straně termíny implikující povinný charakter přejímání politik zahrnují pojmy jako 

policy pusher, authoritarian imposition či direct coersive transfer.8 (ibid) Policy 

transfer však poskytuje neutrální termín pro proces, v němž je znalost určitých politik, 

administrativních uspořádání, institucí a názorů fungujících v jednom politickém 

systému využita pro vznik či rozvoj obdobných prvků v systému jiném. (Benson, Jordan 

2011: 366) James a Lodge (2003: 181) ovšem nepovažují ani termín policy transfer za 

ideální, neboť je natolik široký, že komplikuje odlišení od jiných konceptů policy-

making.  

Stone (2003: 18) nabízí tři typy policy transferu: ideový, institucionální 

a transfer pomocí sítí (networks). U identifikace příslušného typu je nutné položit si 

několik otázek. Kdo jsou aktéři transferu, na jaké úrovni k transferu dochází, co je 

přenášeno, do jaké míry je transfer dobrovolný či naopak vynucený, z jakých pohnutek 

                                                
7 Anglické termíny by bylo možné přeložit jako „nákup politiky“, „vypůjčení politiky“ a „učení se“. 
8 Možný překlad užitých pojmů s negativními konotacemi: „protlačení politiky“, „autoritářské prosazení 
politiky“, „přímý nátlakový přenos politiky“. 
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a v jakém rozsahu transfer probíhá a jaké mají být jeho výstupy. Pro téma této 

diplomové práce jsou podstatné transfery ideový a institucionální. 

Ideový transfer je normativní povahy založený na konsensu odborníků, 

profesních organizací, výzkumných institucí a dalších specializovaných subjektů. 

V jeho základu stojí snaha najít co nejlepší příklad dobré praxe, přičemž objektem 

transferu jsou ideje, paradigmata, definice problémů a interpretace politik. Na druhé 

straně institucionální transfer pramení z úřední autority politiků, státní správy 

a mezinárodních organizací. Takový transfer obvykle nebývá na bázi dobrovolnosti, ale 

je vynucen předpisy a regulacemi. Rovněž objekty transferu nejsou „měkké povahy“, 

ale jedná se o pravidla, nástroje, legislativu atp. Citovaná autorka identifikované typy 

transferu pouze shrnuje v tabulce (viz Příloha č. 1: Typy policy transferu dle Stone 

(2003)), proto zde k zodpovězení položených otázek využívám i práce jiných autorů. 

Policy transfer může probíhat na různých úrovních: mezinárodní, národní 

i lokální. (Dolowitz, Marsh 2000: 12) Může se tedy jednat o projev globalizačních sil. 

(Evans, Davies 1999: 368-369) Důsledkem globalizačních a internacionalizačních vlivů 

je zvýšený důraz na konkurenceschopnost a dodržování standardů. (Blumer, Dolowitz, 

Humphreys, Padgett 2007: 4–5) Vliv těchto procesů na policy transfer však není 

jednosměrný: globalizace a internacionalizace vytváří podmínky usnadňující průběh 

policy transferu, zároveň však policy transfer zjednodušuje prosazení těchto procesů. 

(Evans, Davies 1999: 371)  

V kontextu EU je však vhodnější užívat termín tzv. europeizace, který lze 

definovat jako „způsoby reakce a adaptace domácích veřejných politik a politických 

struktur na evropské podněty.“ (Mansfeldová, Kroupa 2008: 55) Bolzerova definice jde 

ještě dále, neboť explicitně vymezuje europeizaci jako proces, v jehož průběhu se 

domácí arény stávají subjekty evropského tvoření politiky. (Wishlade, Yuill, Méndez 

2003: 3) Nejklasičtější definici tohoto procesu však nabízí Radelli: 

„Proces (a) formování (b) rozšiřování a institucionalizace formálních 

a neformálních pravidel, procedur, paradigmat a způsobů ‚jak věci dělat‘ a sdílených 

představ a norem, které jsou nejdříve definovány a konsolidovány v procesu utváření 

politiky EU, a posléze jsou inkorporovány do logiky domácího diskurzu, identit, 

politických struktur a veřejných politik.“ (Radaelli 2002: 108) 

R. Dale (1999: 6) rozlišuje 7 dílčích mechanismů vnějších vlivů: výpůjčku 

(borrowing), učení se (learning), harmonizaci (harmonization), šíření (dissemination), 

standardizaci (standardization), vzájemnou závislost (installing interdependence) 
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a uvalení (imposition). Jednodušší pojetí mechanismu nabízí Stone (2003: 18), která 

jako mechanismus institucionálního transferu nabízí legislativní opatření, stanovení 

standardů či představení podmínek. 

Jak vyplývá nejen z nejednotné terminologie, tak i z mechanismů vnějších vlivů 

(Dale 1999: 6), policy transfer může probíhat s různou mírou dobrovolnosti. Učení se 

a přejímání dobrých příkladů je většinou ryze dobrovolného rázu. Na spektru 

dobrovolnosti pak následuje transfer dobrovolný, avšak motivovaný pociťovanou 

nutností. Blíže druhému konci spektra se nachází povinný transfer vyplývající ze smluv 

a závazků, na něj navazuje podmíněnost. (Dolowitz, Marsch 2000: 13) Podmíněnost 

předpokládá určitý myšlenkový soulad mezi subjektem politiku vynucujícím 

a přijímajícím. Snaží-li se mezinárodní organizace prosadit politiku, kterou by jinak 

daný stát neinicioval, není obvykle implementace opatření úspěšná. (Lal 2001: 255) 

Ochota států reagovat na externě nastavené podmínky je determinována několika 

faktory. Jde o důvěryhodnost, míru a rychlost přínosů a identifikaci. Evropská unie se 

vyznačuje vysokou mírou důvěryhodnosti z hlediska plnění slibů i hrozeb v případě 

nepřijetí zadaných podmínek. Dalším významným faktorem je identifikace s Evropou, 

respektive se západním světem jako celkem. Tento faktor „návratu do Evropy“ se 

ukazuje být silný zejména u postkomunistických států jako například ČR. 

(Schimmelfennig, Sedelmeier 2005: 33–34) Posledním článkem škály dobrovolnosti 

policy transferu a tedy druhým pólem je vynucený transfer. (Dolowitz, Marsch 

2000: 13) 

Proces europeizace a s ním spojeného policy transferu může vést k různým 

důsledkům. O. Treib a G. Falkner uvádí čtyři možné scénáře europeizace: žádný či 

zanedbatelný efekt, posílení politiky, mozaikové doplnění a paradigmatická změna. 

(Treib, Falkner 2004: 12–13; Fiala 2009: 37) Policy transfer může vyústit v situace, 

které nemusí být vždy očekávaným přínosem. Ačkoliv se předpokládá, že úspěch určité 

politiky v jedné zemi lze replikovat v zemi jiné, nemusí se tyto předpoklady zejména 

kvůli rozdílným sociokulturním, ekonomickým, politickým a jiným podmínkám naplnit. 

(Fiala 2009: 37) 

Proces europeizace a s ním spojeného policy transferu může vést k různým 

důsledkům. Autorský tým Dolowitz a Marsch (2000: 17) identifikují tři hlavní příčiny 

neúspěchu policy transfer. Neinformovaný (uniformed) transfer nastává v případě, že 

cílový stát transferu nedisponuje dostatečnými informacemi o fungování dané politiky. 

Neúplný (incomplete) transfer je případ, kdy nedojde k přenosu všech elementů vybrané 
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politiky, zejména tedy těch faktorů, které stály za úspěchem politiky v původním státu. 

Nevhodný (inappropriate) transfer se zakládá na nevhodnosti transferu jako takového, 

neboť je opomíjen specifický ekonomický, sociální, politický a ideologický kontext, 

v němž je přejímaná politika ukotvena. Ačkoliv někteří autoři tuto typologii policy 

failure (tedy selhání politiky) kritizují (například James, Lodge 2003: 189) kvůli tomu, 

že nepopisuje selhání politiky v procesu transferu, ale jen selhání redefinuje pomocí 

daných kategorií, zatím neexistuje typologie vhodnější, jež by umožnila lepší teoretické 

rámování problému. Proto ve své práci využívám popsané typy selhání, ač jsem si 

vědoma jeho limitů. 

2.3 Zdravotní sestra  

Zatímco se předchozí kapitola věnovala vzniku policy, v této kapitole se soustředím na 

představení teoretického rámce vztahujícího se ke zdravotní sestře jakožto aktérovi, na 

něhož tato politika dopadá. Kapitola 2.2.2 Zdravotní sestry jako aktéři veřejné politiky 

pohlížela na zdravotní sestru jako na potenciálního tvůrce politiky, v této kapitole však 

nabízím pohled na sestru jako příjemce této politiky. 

2.3.1 Motivace 

Na začátek je dobré připomenout, že CŽV může být samo o sobě motivačním faktorem 

při výběru profese. Jako jednu z možných podmínek ho uvádí například Vévoda (2013). 

Možnost dále se pracovně rozvíjet jako jeden z motivačních faktorů je determinován 

věkem a délkou praxe zdravotní sestry. Další vzdělávání jako motivační faktor pociťují 

zejména sestry mladší 30 let, dále pak vliv tohoto faktoru klesá. Zároveň faktor CŽV 

upřednostňují sestry s kratší dobou praxe (do 5 let). (Vévoda 2013: 142) 

Motivaci aktérů k určitému jednání lze rámovat různými teoretickými přístupy. 

Vzhledem k tomu, že zkoumání motivací zdravotních sester představuje jen jeden z cílů 

této diplomové práce, zvolila jsem dvoudimenzionální přístup teorie kognitivní 

evaluace. Devízu této teorie shledávám v její podloženosti empirickými výzkumy 

a daty. Zároveň tato teorie nejlépe vysvětluje má výzkumná zjištění. 

Takzvaná CET (Cognitive Evaluation Theory) tvrdí, že existují dva motivační 

systémy založené na dvou typech motivátorů: interních (intrinsic) a externích 

(extrinsic). Interní motivátory vycházejí ryze z osobnosti jedince, jeho hodnot a postojů. 

Vnitřní motivací pro účast na určité aktivitě je potěšení z této činnosti jako takové. 

Interní motivátory jsou tedy nezávislé na externím systému odměn a trestů. Analogicky 
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externí motivátory se zakládají výhradně na tomto vnějším systému „cukru a biče“. 

V případě těchto motivátorů tak jedinec jedná s vědomím získání odměny, ať už 

hmotného (peníze) či nehmotného (pochvala) rázu. Výzkum Ryan (2003: 502-503) 

uvádí, že napříč nelékařským zdravotnickými povoláními9 se právě u zdravotních sester 

projevuje nejvýrazněji účast spíše na externě motivovaných vzdělávacích aktivitách. 

Z hlediska efektivity vzdělávání je však obecně nejlepší motivace, kterou v sobě objeví 

a udržuje jedinec sám. (Perry 1995: 767) 

Hlavním rozdílem této dvojice motivačních faktorů je tedy to, kde vznikají – 

nitro individua či vnější svět. (Meer 2013a) CET staví na relativně jednoduché 

hypotéze, že pokud dojde k vytvoření externích motivátorů (tedy odměn a trestů), jsou 

negativně ovlivněny motivátory interní a dochází tak poklesu motivace jako takové. 

(Meer 2013b; Rummel, Feinberg 1988: 148) Právě k této hypotéze se vracím 

v analytické části této práce.  

V souvislosti s motivacemi sester k CŽV je však nutné zmínit ještě Maslowovu 

hierarchii potřeb, již jako vysvětlující rámec využívají například Lasovská a Králová 

(2011). Další vzdělávání totiž dle některých výzkumů může sloužit k vytváření 

kompetentnějších pracovníků a postupnému zlepšení kvality poskytování zdravotní 

péče, ale musí být zároveň naplněny další předpoklady, které se velmi úzce pojí 

s naplnění především nehmotných potřeb zdravotních sester. (Nolan, Owens, Nolan 

1994: 559) Nehmotné potřeby v kontextu Maslowovy hierarchie potřeb pak 

v souvislosti s dalším vzděláváním můžeme vnímat v kategorii potřeby uznání a úcty 

spolu s kategorií nejvyšší, tedy seberealizací. (McLeod 2014) První kategorii by CŽV 

mělo pomáhat naplnit skrze zvýšení prestiže profese, rozšíření role sestry a potažmo její 

profesní autonomie a tím i úcty nejen zbytku zdravotnického týmu. Seberealizaci by pak 

mělo CŽV přispívat tím, že napomáhá osobnímu rozvoji a profesnímu naplnění. Obecně 

se však v existujících výzkumech ukazují být dominantnější Maslowovy faktory 

zabezpečení. (McLeod 2014) Při rozhodování, zda se zapojit či nezapojit, do nově 

nastoleného systému dalšího vzdělávání, sehrává nejvýznamnější roli touha udržet si 

pracovní místo a možnost vykonávat zvolenou profesi. (Lasovská, Králová 2011: 14)  

2.3.2 Strategie a bariéry participace 

Jacono a Griscti (2006: 451) upozorňují, že v současnosti je zkoumání motivací pro 

participaci poměrně obtížné, neboť v systému mandatorního vzdělávání skutečné 
                                                
9 Do výzkumu byly zařazeny zdravotní sestry, fyzioterapeuti a ergoterapeuti. 
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motivace prakticky nelze detekovat. Z tohoto důvodu považuji za důležité hovořit 

o strategiích, které sestry volí, aby se s touto povinností vypořádaly, neboť i preferované 

strategie v sobě implicitně motivace sester reflektují. 

Autoři Hearle, Lawson a Morris (2016) definovali 4 strategie10 používané 

příjemci CŽV. Pštros volí taktiku vyčkávání. Je si vědom nově nastalé situace, tedy 

změny legislativy a s ní spojených povinností, ale hodlá vyčkávat a nijak nekonat. 

Doufá, že u něj nebude plnění povinností kontrolováno. Prokrastinátor odkládá plnění 

zákonné povinnosti, neplní ji průběžně a nechává sbírání kreditů tzv. na poslední chvíli. 

Sám aktivně vzdělávací akce nevyhledává, spíše se přidá, pokud například na seminář 

cestují kolegové. Slon v porcelánu přistupuje ke své profesi a dalšímu vzdělávání 

s velkým entuziasmem. Aktivně se účastní vzdělávacích aktivit a to i ve svém volném 

čase. Plní povinnost nad rámec stanovený zákonem. Veškerou účast a aktivitu je 

schopen doložit. Stratég jako poslední typ si jasně uvědomuje své profesní cíle a má vizi 

své kariérní dráhy. Veškeré své kroky na poli vzdělávání tak směřuje k dosažení těchto 

cílů.  

Vzhledem k tomu, že k současnému systému CŽV zdravotních sester v ČR od 

počátku přistupuji jako k systému nefunkčnímu a snažím se identifikovat jeho konkrétní 

problematická místa, shledávám zajímavým podívat se na to, jaké faktory sestry od 

participace odrazují, či ji dokonce znemožňují, ačkoliv je povinná. Friedman (2013) 

nabízí 4 skupiny důvodů, proč profesionálové odmítají participaci na celoživotním 

vzdělávání. Mezi situační důvody se řadí externí bariéry, jež nemůže jedinec ovlivnit. 

Tedy například situace v rodině, nepodpora zaměstnavatele, nemožnost vzít si volno 

apod. Dispoziční bariéry se zakládají na osobním přístupu a odráží se zejména 

v pochybnostech o skutečném přínosu CŽV. Ty jsou typické především pro profesně 

starší a zkušenější pracovníky. Institucionální důvody vycházejí z nízké obsahové 

kvality poskytovaných vzdělávacích aktivit spolu s jejich časovou i místní dostupností. 

Poslední skupinou jsou informační důvody, které jsou způsoby nedostatečnou 

informovaností adresátů CŽV o nabídce vhodných vzdělávacích akcí. 

2.4 Konceptuální rámec  

Jak ukázaly předcházející kapitoly, téma, jemuž se věnuji v této práci, je značně 

komplexní a lze jej vnímat na dvou propojených liniích. Konceptuální analýzu zde 

                                                
10 Pojmenování jednotlivých strategií vyznívá poněkud neakademicky, jedná se ovšem o doslovný překlad 
původního zdroje. 
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využívám jako nástroj schematicky ilustrující právě tuto mnohost aspektů problému 

celoživotního vzdělávání zdravotních sester. Právě tato kapitola by měla neznalému 

čtenáři umožnit zorientovat se ve studované problematice a zároveň přehledně vyjádřit 

vztah dílčích témat a příslušných teorií. Kategorie identifikované v rámci konceptuální 

analýzy pak dále využívám pro analýzu vlastních výzkumných zjištění. 

2.4.1 Pozadí celoživotního vzdělávání sester 

Sociopolitický a ekonomický kontext a kultura společnosti determinuje nejen samotnou 

existenci systému CŽV sester, ale tvoří i jeho konkrétní podobu. Velice důležitou roli 

zde hraje hodnotové nastavení společnosti a to, jaký význam přisuzuje vzdělání obecně. 

(Gallagher 2006: 470) Podstatné však nejsou jen celospolečenské hodnoty, ale i postoje 

jednotlivých sester ke vzdělání. Lze očekávat, že jejich celkový náhled na význam 

vzdělání v životě jedince bude ovlivňovat i jejich přístup k CŽV. Individuální postoje 

modifikují výsledný efekt CŽV. (Needleman, Dittus, Pittman, Spetz, Newhouse 

2014: 6) 

Pozadí problematiky CŽV samozřejmě zahrnuje konkrétní nastavení systému 

CŽV zdravotních sester (tedy konkrétní legislativu), ale zároveň i možnost sester 

účastnit se tvorby tohoto systému a ovlivňovat na základě svých přímých zkušeností 

další novelizace. Na pozadí CŽV sester se de facto projevují zájmy všech aktérů. 

2.4.2 Vstupy, proces a důsledky CŽV zdravotních sester 

Do faktorů předcházejících samotnému procesu celoživotního vzdělávání sester 

(vstupy) řadím bariéry, které sestrám zamezují nebo přinejmenším znesnadňují účast na 

CŽV a tím i plnění zákonné povinnosti. Samozřejmě do této kategorie patří i motivace 

sester pro vstup do systému CŽV. Různí autoři (Ghadirian, Salsali, Cheraghi 2014) 

mezi vstupní faktory zahrnují i sociodemografické charakteristiky sesterské populace 

jako věk, vzdělání, délku praxe, specializaci či pozici v rámci organizace. Vzhledem ke 

zde zvolenému metodologickému přístupu, který popisuji v kapitole 4. Data a metody, 

však nepovažuji tyto faktory za nosné, neboť mi daný přístup nedovoluje usuzovat 

všeobecné souvislosti mezi těmito charakteristikami a pohledem sester na CŽV.  

 Kategorie spadající do fáze procesu, tedy samotné účasti sester na CŽV, jsou 

podpora plnění této povinnosti ze strany zaměstnavatele a vedoucích pracovníků spolu 

s vlastními zkušenostmi sester se systémem CŽV. Tyto kategorie postihují to, do jaké 

míry zaměstnavatel a nadřízení fungují jako motivační síly a jakým způsobem (pokud 
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vůbec) pomáhají sestrám překonat existující bariéry v přístupu k CŽV. Zkušenost se 

systémem zahrnuje volené strategie pro plnění povinnosti, preferované způsoby 

participace a celkové fungování kreditního systému. 

 Konečně poslední kategorie této konceptuální analýzy a zároveň prvek 

analytického rámce jsou konsekvence celoživotního vzdělávání zdravotních sester. 

Stávající studie předpokládají důsledky trojího typu. Jednak je očekáván vliv CŽV na 

sesterskou praxi, která by měla ústit ve zlepšení péče o pacienta. (Gallagher 2006: 471) 

Do tohoto vlivu zahrnuji i to, jak se CŽV sester odráží ve fungování organizace, tedy 

loajalitě sester, organizaci práce atp. (Needleman, Dittus, Pittman, Spetz, Newhouse 

2014: 6) Dále je předpokládán vliv CŽV sester na jejich profesi jako celek. Tedy na 

jejich autonomii, emancipaci a zvýšení respektu stran veřejnosti i ostatních členů 

zdravotnického týmu. CŽV by mělo sloužit jako katalyzátor profesionalizace 

zdravotních sester a napomoci tak jejich veřejněpolitickému prosazení. (Gallagher 

2006: 471) Poslední výstupní kategorii představuje vliv CŽV na sestru jako individuum. 

Tedy provázanost participace na CŽV a zlepšení pozice na trhu práce, zvýšení mzdy 

atp. (Needleman, Dittus, Pittman, Spetz, Newhouse 2014: 6)  

 
Schéma č. 2 Konceptuální schéma CŽV zdravotních sester 

 
Zdroj: vlastní zpracování na základě Tame 2009: 134; Gallagher 2006: 468; Needleman, Dittus, Pittman, 
Spetz, Newhouse 2014: 6; Ghadirian, Salsali, Cheraghi 2014  
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3. Zdravotní sestry v České republice 

Než přistoupím k další části této práce zaměřující se na vývoj systematického 

celoživotního vzdělávání sester v České republice a představení a diskuzi výzkumných 

zjištění, ráda bych se zastavila u několika věcných údajů, jež usouvztažňují roli sestry 

ve společenské realitě. V této kapitole představím strukturu populace zdravotních sester 

a zároveň jejich postoje. 

3.1 Struktura populace zdravotních sester 

Z údajů Zdravotnické ročenky České republiky z roku 2013 (ÚZIS 2014b: 160) 

vyplývá, že zdravotní sestry představují nepřehlédnutelného aktéra zdravotní politiky 

a zároveň nejpočetnější profesní skupinu v rámci odborných zdravotnických profesí. 

Nejaktuálnější údaje o počtu všeobecných zdravotních sester v ČR nabízí Registr NCO 

NZO čítající k 1. 1. 2016 101 247 sester.  

„Sestry hrají v systému zdravotní péče významnou úlohu a jejich kvalitní 

znalosti by měly být přínosem pro zdravotnické instituce.” (Bártlová 2006a: 102) 

Skupina zdravotnických pracovníků způsobilých pro práci bez odborného dohledu 

zahrnuje mimo zdravotních sester, které ovšem tvoří její většinu, dále kupříkladu 

adiktology, ergoterapeuty, zubní techniky, zdravotní laboranty, optometristy a další. 

(ÚZIS 2014b: 160)  

 
Graf č. 1 Odborní zdravotničtí pracovníci v ČR 

 
Zdroj: ÚZIS 2014b 

 

41%	

18%	

17%	

12%	

5%	
4%	3%	

všeobecné	zdravotní	sestry	
a	porodní	asistentky	(SPBD)	
lékaři	

jiné		

ZPBD	-	ostatní	

nelékaři	s	odbornou	a	
specializovanou	způsobilosJ	
zubní	lékaři	

farmaceuM	



   

 

24 

  

V průměru v České republice připadá na 10 000 obyvatel 77,71 všeobecných 

zdravotních sester. Pro srovnání v roce 1999 na stejný počet obyvatel připadalo 89,2 

sester. (ÚZIS 2002: 33) „Vysoký pokles evidenčního počtu pracovníků v letech 2000 – 

2004 nastal v kategorii sester. Tento úbytek sester je též důsledkem jejich nízkého 

společenského ohodnocení.” (ÚZIS 2006: 113) Dnešní průměr výrazně převyšuje 

Hl. m. Praha s hodnotou 119,32. Jako vysvětlení pro tento rozdíl se nabízí počet zařízení 

situovaných v tomto kraji, která ovšem slouží i pro pacienty kraje Středočeského. (ÚZIS 

2014a: 154-175) 

 Rozložení zdravotních sester dle zřizovatele příslušného zařízení lze vyčíst 

z následujícího grafu, z něhož je patrné, že největší podíl zdravotních sester pracuje pro 

privátního zaměstnavatele. V případě privátních zařízení může být zřizovatelem církev, 

fyzická osoba nebo jiná právnická osoba.  

 
Graf č. 2 Uplatnění zdravotních sester dle typu zřizovatele 

 
Zdroj: ÚZIS 2014b 
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svou profesi z hlediska prestiže, se věnuji v jedné z analytických kapitol. Plachá (2015) 

uvádí, že se sestry setkávají s nedoceněním své práce nejen ze strany pacientů, ale 

i zbytku zdravotnického týmu, zejména lékařů. Význam respektu kooperujících profesí 

a pacientů ohledně odborné kompetence sestry a vůbec postojů veřejnosti k profesi 

sestry je pro profesionalizaci této skupiny a s ní spojené politické emancipace stěžejní. 

(Bartošíková 2006: 7) 

Právě vztah sestra-lékař je v poslední době podrobován zvýšené pozornosti. 

Fungování týmu se odráží ve faktorech jako délka hospitalizace, mortalita pacientů či 

v nákladech na životní péči. Pro sestru a lékaře je nezbytná vzájemná důvěra 

v kompetence či poskytované informace. S tím se pojí rovněž podmínka oboustranného 

respektu a uznání. Podle sester však patří nadřazené chování lékařů vůči jejich roli 

k nejčastějším zdrojům konfliktů na pracovišti. (Vévoda 2013: 50–57) Některé 

výzkumy uvádějí, že problém mezi sestrou a lékařem je ve 46,3 % případů příčinou 

nefungujících mezilidských vztahů na pracovišti. (Bártlová 2006b: 168) Zdálo by se, že 

v centru zájmu sestry i lékaře je tentýž subjekt pacienta. Obě profese však kladou důraz 

na jinou část procesu zdravotní péče. Zároveň lékaři často vnímají sestru jako sobě 

podřízenou a mohou se cítit ohroženi vysokoškolskými ošetřovatelskými profesemi. 

(Bártlová 2005: 148) Tuto myšlenku je nutno brát s rezervou, neboť se mi nepodařilo 

najít jiný zdroj tuto domněnku podporující. Nicméně nezřídka napjatý vztah mezi 

sestrou a lékařem se dle mnoha domácích i zahraničních výzkumů zdá být běžnou 

realitou. 

Náročnost práce sestry vnímají skrze vysoký podíl nekvalifikované práce, 

stresové situace, práce v riziku, přesčasy, směnný provoz, psychickou i fyzickou zátěž 

a nevyhovující pracovní podmínky. Negativa profese však sestry shledávají 

i v nastavení vzdělávacího systému, kam spadá právě i povinnost celoživotního 

vzdělávání. (Plachá 2015: 62–63) Na korelaci mezi vzděláním a pracovní spokojeností 

upozorňuje i Vévoda (2013: 22), ovšem aniž by se dalo jednoznačně určit, zda je tento 

vztah pozitivního či negativního charakteru.  

Pokud by se však sestry dokázaly dostatečně profesionalizovat a emancipovat 

jako profesní skupina a angažovat se tak v politickém cyklu, mohly by mít větší šanci 

faktory determinující jejich pracovní spokojenost ovlivnit. Už Mnichovská deklarace 

WHO z roku 2000 vyzývá k tomu, aby sestry byly nedílnou součástí rozhodovacího 

procesu na všech úrovních politického cyklu, od vzniku politiky až po její 

implementaci. (WHO 2000: 1) Reálný vliv této deklarace je však takřka bezvýznamný, 
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neboť sestry se do rozhodování nezapojují. Obecně lze mluvit o třech typech přístupu 

zdravotních sester k politické participaci. První skupinou jsou sestry, které se nijak 

politicky neangažují, nejsou členkami profesního sdružení a nesnaží se přispět 

k emancipaci své profese, protože se o tuto problematiku nezajímají. Druhou skupinu 

představují pozorovatelky, které jsou členkami profesní organizace a snaží se aktivně 

vystupovat na pracovišti či v komunitě. Do poslední skupiny pak spadají ty, které se 

opravdu snaží něco změnit a ovlivňovat rozhodovací proces. Tato skupina je však zcela 

marginální. (Huston 2014: 373)  
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4. Data a metody 

V této kapitole představuji zvolený metodologický přístup, jenž tvoří základnu 

analytické části této diplomové práce, a zároveň předurčuje typ výstupů a možnost 

jejich zobecnění. V této práci jsem se rozhodla pro kvalitativní metodologii, již Hendl 

označuje jako „pružný“ přístup, neboť umožňuje „otázky v průběhu výzkumu 

modifikovat nebo doplňovat“. (Hendl 2005: 50) Mezi jeho další přednosti patří 

hloubkové proniknutí do studovaného tématu, díky čemuž vzniká kontextuální 

porozumění dané problematiky. (ibid: 52–57) 

4.1 Respondenti 

Okruh dotazovaných osob jsem neomezila pouze na experty na problematiku 

celoživotního vzdělávání ve zdravotnictví, naopak jsem se rozhodla dát větší prostor 

samotným zdravotním sestrám, neboť právě zjištění jejich perspektivy na opatření, které 

se jich bezprostředně týká, mne, jak vyplývá z výše uvedených cílů této práce, zajímala 

nejvíce.  

Při sestavování vzorku respondentů jsem se snažila o dosažení diverzity mezi 

dotazovanými z hlediska vybraných sociodemografických charakteristik: věk, 

kvalifikační vzdělání, délka praxe, typ pracoviště, pozice na pracovišti. Nejednalo se 

však o pevně stanovené kvóty, které by bylo nutné naplnit. Přesto tuto pestrost 

respondentů považuji za jednu z předností této práce, neboť existující výzkumy či 

diplomové práce se obvykle zaměřují na studium jednoho pracoviště, jde tedy nejčastěji 

o případové studie. Mým předpokladem ovšem bylo, že se pohledy respondentů na CŽV 

mohou lišit z hlediska jednotlivých charakteristik – stejný náhled nemusí sdílet řadová 

sestra a sestra vrchní. Vzhledem k tomu, že zde využívám kvalitativní přístup, nemohu 

popsané charakteristiky a případné postoje k CŽV dávat do souvislosti. Přesto věřím, že 

širší spektrum názorů je jednou z devíz této diplomové práce, neboť by mohlo sloužit 

k vytvoření hypotéz ověřitelných v navazujícím kvantitativním výzkumu. Přehled všech 

respondentů z řad zdravotních sester ilustruje následující tabulka. 
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Tabulka č. 1 Přehled respondentů 

 Registrace11 Vzdělání Pozice Typ zařízení Velikost zařízení 

R1 ANO vyšší odborné řadová sestra Soukromá klinika 50-100 zaměstnanců 

R2 ANO bakalářské vrchní sestra Soukromá klinika 50-100 zaměstnanců 

R3 NE středoškolské řadová sestra Soukromá klinika 50-100 zaměstnanců 

R4 ANO středoškolské řadová sestra Soukromá klinika 50-100 zaměstnanců 

R5 ANO středoškolské řadová sestra Soukromá klinika 50-100 zaměstnanců 

R6 ANO středoškolské řadová sestra Soukromá klinika 50-100 zaměstnanců 

R7 ANO středoškolské řadová sestra Ambulance N/A 

R8 ANO vyšší odborné řadová sestra Státní zařízení 500-1000 zaměstnanců  

R9 ANO středoškolské hlavní sestra Státní zařízení 500-1000 zaměstnanců 

R10 ANO bakalářské vrchní sestra Státní zařízení 500-1000 zaměstnanců 

R11 ANO magisterské vrchní sestra Státní zařízení 500-1000 zaměstnanců 

R12 ANO magisterské vrchní sestra Státní zařízení 500-1000 zaměstnanců 

R13 ANO magisterské hlavní sestra Státní zařízení 1500-2000 zaměstnanců 

Zdroj: vlastní zpracování 

Dále byly zpovídány tři vybrané expertky zastupující významné aktéry v tématu 

CŽV zdravotních sester. 

Mgr. Františka Ertlová je metodičkou vzdělávání v Oddělení řízení kvality 

a hodnocení vzdělávání Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických 

oborů. Zároveň je čerstvou nositelkou čestného ocenění za celoživotní dílo v soutěži 

Sestra roku 2015. Do tématu vstupuje z pozice vystudované zdravotní sestry a zároveň 

absolventky magisterského oboru Pedagogika na Univerzitě Palackého v Olomouci. 

Zkušenosti se vzděláváním ve zdravotnictví má rovněž ze zahraničních projektů. 

Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. aktuálně působí jako přednosta Ústavu 

ošetřovatelství na Univerzitě Palackého v Olomouci. Patří však rovněž mezi členy 

Pracovní komise pro transformaci nelékařských zdravotnických povolání (podrobněji 

dále). 

Mgr. Ilona Antoníčková stále aktivně pracuje jako zdravotní sestra, současně 

však patří mezi členy Prezidia České asociace sester a stojí v čele pracovní skupiny pro 

vzdělávání v rámci tohoto profesního sdružení. 

                                                
11 Sestra užívající označení registrovaná, tedy s možností vykonávat profesi bez odborného dohledu. 
Sestry bez registrace jsou dle litery zákona zdravotničtí asistenti, v praxi však i sestry bez registrace (které 
absolvovaly SZŠ před implementací zákona č. 96/2004 Sb.) vykonávají sesterskou práci v plném rozsahu. 
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4.2 Metody sběru dat  

4.2.1 Primární data 

Hejzlarová (2014: 114) doporučuje jako vhodnou metodu zkoumání neviditelných 

aktérů focus group, která přináší strukturovaná data a ve svém důsledku může vést ke 

zviditelnění studované skupiny. Vzhledem k tomu, že jsou zdravotní sestry z povahy 

své profese (práce na směny, přesčasy, fyzická námaha i psychická zátěž) velmi 

vytížené, nejevila se realizace focus group jako možná, přestože vůle k participaci by 

mezi vybranými respondenty byla. Hledání vhodného termínu konání focus group se 

však ukázalo jako nepřekonatelná překážka.  

 Z tohoto důvodu jsem upřednostnila jako metodu sběru dat polostrukturovaný 

rozhovor s předpřipraveným scénářem rozhovoru jako nástrojem sběru dat (viz Příloha 

č. 2: Scénář polostrukturovaného rozhovoru). Scénář je členěn do 6 navazujících 

tematických částí. Rozhovor uvozuji nejprve představením tématu práce a následně 

jednoduchými, obecnými otázkami na vnímání vzdělání obecně. Tyto otázky slouží 

k uvedení tématu vzdělávání jako takového, přivyknutí respondenta na nutnost 

produkce souvislého mluveného textu a zároveň pomáhají odhalit pohled dotazovaného 

na význam vzdělávání pro život jedince. Druhý okruh se už konkrétněji věnuje systému 

povinného CŽV pro zdravotní sestry. Třetí a čtvrtá část se už specificky zaměřují na 

plnění dané povinnosti – tedy na motivace pro účast a preferované způsoby participace. 

Okruh pátý cílí na zodpovězení otázky, zda CŽV skutečně přináší nové poznatky 

a zkušenosti do praxe zdravotní péče, tedy na evaluaci provázanosti cílů a reálných 

výstupů. V závěrečné pasáži se pak věnuji zhodnocení celkového nastavení 

zkoumaného opatření, a potažmo tak shrnutí celého rozhovoru z pohledu respondenta.  

Expertkám byla ponechána větší volnost pro vlastní strukturaci vyprávění, což 

vedlo k tomu, že ne veškeré získané poznatky byly relevantní pro v této práci studované 

téma. Navzdory této skutečnosti jsem však expertkámm v takových případech 

ponechávala prostor pro vlastní rámování tématu, neboť se domnívám, že tato témata 

lze považovat za styčná pro další zkoumání. Zcela se tak potvrdilo tvrzení, že „někteří 

experti si nepřejí odpovídat na předem připravený soubor otázek a raději se rozhovoří 

o vybraných aspektech problému obsáhleji.“ (Veselý, Nekola 2007: 171)  

Všechny rozhovory se uskutečnily na pracovišti respondentů, ovšem 

v soukromých prostorách tak, aby bylo zajištěno nerušené prostředí rozhovoru. 

Rozhovory byly nahrávány na záznamové zařízení (telefon či diktafon), s čímž byli 
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všichni respondenti předem seznámeni ústně i při podepisování informovaného 

souhlasu s rozhovorem (viz Příloha č. 3: Informovaný souhlas) U většiny z nich se 

projevila počáteční nervozita z nahrávání, která se však podepsala pouze na prvních, 

obecnějších otázkách a v druhé půlce rozhovoru již nebyla patrná. I proto jsem jako 

první otázky volila téma vzdělávání obecně, protože odpovědi na něj pro mé zkoumání 

nebyly natolik nosné. Sloužily tak spíš k otevření tématu, navození atmosféry 

a přivyknutí respondenta na nutnost strukturovaně vyprávět. V průběhu rozhovoru byla 

v případě nutnosti upravována struktura a pořadí otázek na základě individuálního toku 

vyprávění. Rozhovory se zdravotními sestrami trvaly v průměru 40 minut, expertní 

rozhovory pak okolo jedné a půl hodiny. V průběhu všech rozhovorů byly pořizovány 

terénní poznámky, avšak pro potřeby další analýzy byly všechny nahrávky přepsány. 

Jak je patrné z předchozího textu, anonymita dotazovaných zdravotních sester je 

zajištěna náhodným přidělením kódu R1 až R13, naopak u expertek považuji za 

podstatné uvádět citace v přímé souvislosti s jejich osobou, s čímž byli všichni na 

začátku rozhovoru srozuměni a jejich souhlas byl nahrán na záznamové zařízení. 

4.2.2 Sekundární data  

Pro porozumění vývoji a procesu implementace celoživotního vzdělávání zdravotních 

sester do českého legislativního rámce jsou domácí zákony a vyhlášky spolu se 

strategickými dokumenty mezinárodních institucí klíčovými informačními zdroji. Pro 

pochopení jednání vybraných aktérů jsou pak zásadní i zprávy zájmových a profesních 

skupin, komentáře v médiích či stenozáznamy z Parlamentu ČR. Soubor využívaných 

sekundárních zdrojů pak samozřejmě uzavírají odborné studie, články a monografie, 

které mi nejen pomohly proniknout do tématu a například sestavit výzkumný nástroj, 

ale zároveň tyto expertní zdroje zpětně využívám jako oporu svých vlastních 

výzkumných zjištění. (Veselý, Nekola 2007: 159) 

4.3 Metoda analýzy dat 

V analýze získaných dat jsem se inspirovala pracemi, které využívám v dříve uvedené 

konceptuální analýze. Zejména pak disertační prací S. L. Tame (2009: 134), která se 

věnovala zkušenostem a percepcím celoživotního vzdělávání sester v perioperační péči. 

Jelikož se moje a její základní nastavení výzkumného tématu i scénář rozhovorů od 

počátku jemně lišily, byl její analytický model upraven, tzn. některé kategorie byly 

vypuštěny a nahrazeny jinými.  
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 Zvolené kategorie primárně vyplývají ze struktury rozhovoru, jenž byl sestaven 

na základě studia literatury, a tudíž implicitně či explicitně pokrývá jednotlivá témata. 

Logika analýzy byla tedy prvotně deduktivní. Zároveň však v průběhu rozhovorů 

vyvstala témata neočekávaná, avšak respondenty považovaná za důležitá, proto byla 

rovněž do analýzy zařazena. Proto zde využívám i induktivní logiku analýzy, pro 

kvalitativní výzkum typickou. (Disman 2008: 287–288) 

4.3.1 Tematická analýza 

Jako analytický přístup jsem se rozhodla zvolit tematickou analýzu. Jedná se o metodu 

identifikace, analýzy a shrnutí tematických vzorců v získaných datech. (Braun, Clarke 

2006: 6) Výzkumníkovi tak umožňuje posun od obecného čtení k objevování kategorií 

a tedy strukturaci dat. (Harvard University 2008) Tento analytický přístup jsem zvolila 

pro jeho flexibilitu a aplikovatelnost na různá teoretická východiska. (Braun, Clarke 

2006: 9) V této práci, jak bylo řečeno výše, kombinuji tematickou analýzu induktivní 

a teoretickou (ibid: 12) Citovaní autoři tvrdí, že je nutné si v analytickém procesu zvolit 

pouze jeden přístup. S tím si však dovoluji nesouhlasit, neboť ačkoliv mým primárním 

cílem bylo ověřovat existenci a vnímání teoretických kategorií, nepovažuji za vhodný 

přístup ignorovat témata nová. V analýze volím v literatuře doporučený postup, tedy 

nejprve důkladné seznámení s datovým materiálem, v mém případě tedy přepisy 

rozhovorů. Dále generování prvních kódů, které jsou dále sdružovány a zobecňovány do 

vyšších celků – témat. Další fáze vede k revizi témat a vyloučení těch nepodstatných. 

V této fázi jsem tedy upravila analytický model S. L. Tame (2009) a zároveň upravovala 

názvy jednotlivých témat v konfrontaci s další existující literaturou. Závěrem tematické 

analýzy je pak psaní samotného výstupu výzkumného šetření s využitím autentických 

citací ilustrujících nosnost daných témat. (Braun, Clarke 2006: 16–22) Analýza v mém 

případě však nebyla takto rigorózně rozfázovaným lineárním procesem, ale spíše 

procesem rekursivním.  

4.3.2 Analýza aktérů 

Analýza aktérů, neboli stakeholder analysis, je proces systematického získávání 

a analyzování kvalitativních informací sloužící k identifikaci zájmů, které by měly být 

zohledněny při tvorbě a implementaci veřejných politik. (Schmeer 2000: 1) Tuto 

analýzu motivuje snaha „identifikovat všechny jednotlivce, skupiny či organizace, 

kterých se daná politika týká, poznat jejich jednání, záměry a vzájemné vztahy 
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a zhodnotit jejich vliv, zdroje a zájem na realizaci určité politiky.“ (Veselý, Nekola 

2007: 226) Jelikož je analýza aktérů jen dílčím článkem mozaiky problému CŽV 

zdravotních sester v ČR, jenž se snaží tato diplomová práce složit, rozhodla jsem se pro 

rychlou analýzu aktérů. (Veselý, Nekola 2007: 228) Jak upozorňují Varvasovszky 

a Brugha (2000: 344), analýza aktérů zachycuje pouhý moment ve velmi rapidně se 

měnícím kontextu, kde jednotlivé pozice podléhají vlivu interních i externích událostí 

a možná i analýze jako takové. Vzhledem k tomu, že lze očekávat další změnu systému 

CŽV pro zdravotní sestry, nepovažuji hloubkovou analýzu aktérů za nutnou. Cílem 

rychlé analýzy aktérů je poukázat na početní i zájmovou roztříštěnost aktérů 

a především různou sílu jejich politického vlivu.  

 V analýze jsem postupovala nejprve od vytvoření seznamu aktérů, jež jsem 

identifikovala na základě studia literatury, veřejněpolitických dokumentů i rozhovorů 

s respondenty. Následně jsem aktéry třídila dle typologie popsané v kapitole 2.2.1 

Typologie aktérů, tedy na aktéry mezinárodní a národní a dále pak na dílčí podskupiny. 

Nejde tak o kanonický postup rychlé analýzy aktérů, ale spíše o vytvoření 

strukturovaného přehledu všech zainteresovaných subjektů s důrazem na zdravotní 

sestry jako pro tuto diplomovou práci klíčového aktéra.  

4.4 Omezení zvolené metody 

Vzhledem k nízké míře standardizace obvyklé v kvalitativním výzkumu a malému 

rozsahu zkoumané populace je významným nedostatkem tohoto přístupu nemožnost 

výzkumná zjištění generalizovat. (Disman 2008: 286–287) Cílem této práce však není 

testování hypotéz, ani vytváření zobecnitelných závěrů, nýbrž pochopení individuálních 

perspektiv zdravotních sester s různým stupněm kvalifikačního vzdělání i pozicí na 

systém jejich celoživotního vzdělávání v ČR. Získaná data mi pomáhají porozumět 

studované problematice a obohatit existující výzkumy o nově nalezené dimenze týkající 

se zejména politické participace zdravotních sester.  

Mezi kritéria kvality kvalitativního výzkumu se řadí důvěryhodnost, 

přenositelnost, autenticita, spolehlivost a etika. (Švaříček, Šeďová 2007: 28–50) 

Důvěryhodnost výzkumu jsem se snažila zajistit zejména pečlivým výběrem 

respondentů (více viz kapitola 4.1 Respondenti) spolu s doplněním výzkumných 

interpretací o přímé citace, ačkoliv se snažím tuto metodu užívat spíše umírněně. 

Přenositelnosti závěrů jsem se snažila docílit konfrontací vlastních výzkumných zjištění 

s existující literaturou a odbornými studiemi. Autenticita výzkumu je podpořena reflexí 



   

 

33 

  

mé vlastní pozice výzkumníka zejména při sběru dat (viz dále). V případě celoživotního 

vzdělávání lze v několika případech mluvit i o tzv. katalytické autenticitě12 (ibid: 39). 

Někteří respondenti po rozhovoru zpětně reflektovali svou zkušenost a přiznali, že je 

rozhovor přiměl přemýšlet o problému v poněkud odlišné perspektivě13. Spolehlivosti 

pak dosahuji jednotným scénářem rozhovoru (ačkoliv nemohu tvrdit, že by všechny 

rozhovory probíhaly striktně podle této univerzální šablony) a přepisy nahrávek. 

Z etického hlediska pak důvěrnost garantuji důsledným dodržením anonymity 

respondentů, podepsáním informovaného souhlasu a možností kdykoliv účast na 

výzkumu přerušit. V případě expertek byl projeven silný zájem o výstupy této práce, 

proto předpokládám, že výsledný text bude expertkám zaslán v elektronické podobě. 

Své limity má nejen kvalitativní přístup jako takový, ale i metoda sběru dat 

formou osobního rozhovoru. Zatímco jako významnou přednost face-to-face rozhovoru 

lze považovat zajištění spontánnosti reakcí, možnosti pokládat doplňující otázky 

a případně restrukturovat scénář rozhovoru, jeho negativa shledávám zejména ve velké 

časové náročnosti14, omezení vzhledem ke geograficky rozptýlené populaci (dotazování 

respondentů v mimopražských zařízeních, s čímž se pojí i finanční nákladnost této 

metody). V neposlední řadě zde pak vystupuje do popředí osoba tazatele. (Veselý, 

Nekola 2007: 177-178) V mém případě zde bylo nutné eliminovat zejména promítání 

vlastních postojů k tématu do kladených otázek. Riziko ovlivnění respondenta mým 

vlastním názorem jsem se snažila omezit právě sestavením scénáře rozhovoru 

a neutrální výstavbou otázek.  

S určitými limity se nepotýkají pouze data a jejich sběr, ale i následná analýza. 

Neoddiskutovatelným rizikem zvoleného analytického přístupu, tedy tematické analýzy, 

je subjektivita výzkumníka. Navzdory snaze o rigorózní a transparentní postup při 

vyhodnocování výzkumných zjištění, se do procesu nutně musí promítnout analytik 

a jeho jazykový cit, schopnost chápat i témata v textu přítomná pouze implicitně. 

Zároveň zde hraje roli i to, jakou jednotku analytik považuje za téma. Vzniká tak riziko, 

že určité informace nebudou zohledněny. 

  
                                                
12 Katalytická autenticita se vztahuje „k aktivní změně spojené s výzkumem“. (Švaříček, Šeďová 2007: 
39) 
13 Týkalo se to jednak expertů, kteří přiznali, že politické neviditelnosti sesterské populace je nutné 
věnovat větší pozornost. Dále pak jedna z informantek na vedoucí pozici uvedla, že se na zkušenost sester 
s CŽV začne výrazněji zaměřovat během přijímacích řízení. 
14 Vzhledem k velké pracovní vytíženosti respondentů probíhal sběr dat od června 2015 až do března 
2016 
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5. Vývoj opatření v českém kontextu 

Myšlenka celoživotního profesního vzdělávání přirozeně nevznikla v historickém 

vakuu, ale její počátky sahají k charitativnímu ošetřovatelství spjatému s křesťanskými 

řády. O profesionalizaci ošetřovatelství se však hovoří až v polovině 19. století 

v kontextu Krymské války a osobnosti Florence Nightingalové. (Kutnohorská 2010: 37) 

V České republice nachází profesní organizovanost sester své kořeny v době první 

republiky. Vzhledem k tomu, že cílem této práce je nabídnout veřejněpolitický pohled 

na zdravotní sestry a legislativní opatření vztahující se k jejich celoživotnímu 

vzdělávání, nepovažuji hlubší historický exkurz do počátků ošetřovatelství jako profese 

za žádoucí. Proto se v následujících podkapitolách zaměřím na mezinárodní kontext 

tohoto opatření, jeho vznik a současnost. Počátky profesní organizovanosti a CŽV sester 

na území ČR ilustruje Příloha č. 4: Počátky celoživotního vzdělávání a profesní 

organizovanosti zdravotních sester v ČR. 

5.1 Mezinárodní vliv 

V tématu celoživotního vzdělání zdravotní sester se dominantně projevují zejména dvě 

mezinárodní instituce: Evropská unie a Světová zdravotnická organizace. Národní sídlo 

WHO V roce 1992 bylo v Praze zřízeno v roce 1992. V českém kontextu se nicméně 

projevuje vliv dřívější Vídeňské deklarace z roku 1988, která zdůrazňuje nezbytnost 

komplexního vzdělávání zdravotních sester pro poskytování nejlepší primární péče. 

Deklarace vyzývá k přijetí politik umožňujících sestrám pracovat s dostatečnou 

autonomií na naplňování svých nových rolí.15 Zároveň se s Vídeňskou deklarací pojí 

konání I. ministerské konference ošetřovatelství a porodní asistence v Evropě. (WHO 

1988: 1–2) Zemím střední a východní Evropy se pak specificky věnuje Kodaňská 

deklarace (1994). Ta klade důraz na implementaci principů Health for All. Rovněž 

vyzdvihuje posílení mezinárodní spolupráce mezi zainteresovanými aktéry. (WHO 

1994: 2) 

Důležitý mezník pro zdravotní sestry přináší rok 2000 a II. evropská konference 

ošetřovatelství, jejíž výstupy shrnuje tzv. Mnichovská deklarace. Ta upozorňuje na 

zdravotní sestry jako na stále významnějšího aktéra politiky veřejného zdraví. Vyzývá 

tak veškeré evropské autority napříč sektory, aby zajistily účast zdravotních sester 

(a porodních asistentek) na rozhodovacím procesu, pomohly kompenzovat problémy 

                                                
15	Tedy například promotéra veřejného zdraví 
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vázané na profesní status, gender a dominanci lékařské profese. Dále zlepšování 

přístupu k a podmínek pro celoživotní vzdělávání spolu se zajištěním prostředí pro 

interdisciplinární učení. Jedná se tak nejen o podporu rozvoje sestry ve směru vzdělání 

či kariérního postupu, ale i především z hlediska uznání zdravotních sester jako silného 

veřejněpolitického aktéra, jehož nelze vyloučit z rozhodovacích procesů. (WHO 

2000: 1–2) 

Druhá konference proběhla v roce 2003 a její závěry jsou shrnuty ve Strategii 

pro další vzdělávání zdravotních sester a porodních asistentek. Tato Strategie má za 

úkol pomoci členským státům zajistit průběžnou aktualizaci kompetencí zdravotních 

sester jakožto početně nejsilnější skupiny zdravotnických pracovníků. Předpokládá 

totiž, že v současném velmi dynamicky se vyvíjejícím prostředí bude po sestrách 

vyžadováno přejímání stále specializovanějších a odbornějších rolí. (WHO 2003: 1) 

Strategie předpokládá, že Mnichovská deklarace připravila půdu pro přijetí konceptu 

CŽV pro zdravotní sestry jako nutnosti, a proto lze nyní vést diskuzi pouze o jeho 

konkrétních formách, nikoliv dále obhajovat myšlenkovou validitu tohoto konceptu.  

Dokument uvádí jako možnost jak formální akreditované kurzy obvykle vázané 

na univerzitní prostředí, tak flexibilnější formy učení, mezi jinými staví do popředí 

především učení přímo na pracovišti (in-service, on-the-job). Tento způsob vzdělávání 

považuje WHO za efektivní nejen z hlediska okamžité aplikace poznatků v praxi či 

zajištění relevance pro konkrétní pozici, ale zároveň jej vyzdvihuje z pohledu týmových 

znalostí a souhry, které mají přímý dopad na péči o pacienta. (WHO 2003: 12) 

Citovaná Strategie WHO z roku 2003 přináší ještě další prvky, které můžeme 

o rok později sledovat při vzniku českého zákona č. 96/2004, mezi jinými se jedná 

především o: 

• povinnost sester participovat na dalším vzdělávání v oblasti jejich praxe musí 

být základní součástí legislativního a regulatorního rámce členského státu, 

• CŽV musí být v souladu s cíli národní zdravotní politiky, 

• CŽV se mohou účastnit pouze kvalifikované zdravotní sestry, 

• participace na CŽV musí být pravidelně vyhodnocována a mít stanovené místo 

v rámci kontroly kvality, 

• splnění národních požadavků na CŽV by mělo sestru opravňovat k dalšímu 

výkonu povolání – splnění těchto požadavků musí být ověřitelné. 

(WHO 2003: 13–15) 
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Světová zdravotnická organizace není jediným mezinárodním aktérem, který 

tvorbu a následné přijetí zákona o nelékařských zdravotnických pracovnících v ČR 

ovlivnil.  

5.2 Zákon č. 96/2004 Sb. 

Ačkoliv pojem celoživotní vzdělávání zdravotních sester znal i legislativní rámec 

v době Československa, současná legislativní podoba povinného dalšího vzdělávání pro 

všeobecné zdravotní sestry vychází z dobových ekonomických a sociálních proměn, 

které se od 90. let minulého století začaly promítat i do české společnosti. Jedna 

z prognóz týkajících se vývoje pracovního trhu již v roce 1999 poukázala na narůstající 

roli sekundárních služeb vyžadujících specializované vzdělání zaměstnanců – právě do 

tohoto sektoru patří i ošetřovatelské profese. (Novotný 2006: 28) V České republice se 

význam celoživotního vzdělávání, rozvoje lidských zdrojů a konkurenceschopnosti 

začíná rozvíjet se snahami o vstup do Evropské unie. „Zdravotní péče je považována za 

součást kulturního dědictví té které země a nepatří mezi oblasti, ve kterých EU požaduje 

striktní harmonizaci. Žádá se pouze dílčí přizpůsobení legislativy tak, aby nebyla 

překážkou v naplňování obecnějších cílů EU.“ (Vepřek, Vepřek, Janda 2002: 193)  

Usnesení vlády ze dne 9. července 2001 č. 701 ukládá povinnost příslušným 

ministerstvům a dalším úřadům státní správy reagovat na nutnost transpozice oborových 

směrnic Evropského společenství. Úkolem relevantních orgánů se tímto usnesením stalo 

určení tzv. regulovaných činností a povolání. (Vláda ČR 2001) „Regulovaným 

povoláním nebo činností se rozumí takové povolání nebo činnost, pro jejichž výkon 

jsou právními předpisy členského státu EU předepsány určité požadavky, bez jejichž 

splnění nemůže osoba toto povolání či činnost vykonávat.“ (CEBRE 2013: 1) Vládní 

usnesení ze dne 12. června 2002 č. 602 schvaluje aktualizaci Souhrnu zbývajících úkolů 

České republiky pro vstup do Evropské unie. Zároveň ukládá povinnost předložit 

„návrh obecného horizontálního zákona transportujícího tzv. obecné směrnice 

Evropských společenství o uznání profesních kvalifikací do 31. října 2002.“ (Vláda ČR 

2002) Důvodová zpráva podkládá tvorbu nového zákona několika argumenty: 

1. soulad zásad volného pohybu osob v oblasti poskytování zdravotní péče, 

volného přístupu ke zdravotnickému vzdělávání a poskytování zdravotnického 

vzdělávání pro uplatnění na trhu práce s požadavky EU, 

2. zpřehlednění systému rozdělení zdravotnických pracovníků, 
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3. odstranění monopolního postavení Institutu pro další vzdělávání pracovníků ve 

zdravotnictví v Brně a Institutu pracovníků ve zdravotnictví v Praze 

4. vymezení podílu profesních organizací na vzdělávání a regulaci výkonu 

zdravotnických povolání, 

5. zavedení povinnosti získat osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez 

odborného dohledu, 

6. zřízení evidence zdravotnických pracovníků.  

Jak je patrné z citovaných dokumentů, první návrh zákona upravujícího profesní 

kvalifikaci nelékařských zdravotnických povolání je spojen se snahami ČR o vstup do 

Evropské unie a nutností harmonizovat české legislativní dokumenty s mezinárodními 

předpisy. Lze jen spekulovat, zda by bez těchto externích tlaků na komplexní úpravu 

uznávání kvalifikací k příslušným změnám v právním systému došlo. Vliv 

mezinárodního aktéra v podobě Evropské unie je v tomto případě však nepopiratelný. 

(Kudrová 2009: 212) V samotné důvodové zprávě je nutnost harmonizace s požadavky 

EU skloňována opakovaně, naproti tomu zlepšení péče o pacienty se ve zprávě jeví 

spíše jako druhotný motiv či takřka jako „nezamýšlený důsledek“.  

Dne 1. 4. 2004 nabývá účinnosti zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání 

a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu 

činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících 

zákonů, stručně zákon o nelékařských zdravotnických povoláních. Tento zákon mezi 

jinými upravuje podmínky získání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání 

a činností spojených s poskytováním zdravotní péče. Zároveň rovněž reguluje 

celoživotní vzdělávání zdravotnických pracovníků. Zákon rovněž specifikuje obory 

jednotlivých zdravotnických povolání a nahrazuje tak dosavadní vyhlášku č. 77/1981 

Sb. Vzhledem k tomu, že právní diverzifikace těchto profesí není předmětem této 

diplomové práce, není nutné zde konkrétní změny popisovat.  

Významnou diferenciaci však přináší rozlišení podmínek výkonu 

zdravotnického povolání bez odborného dohledu16. Těmito podmínkami jsou odborná 

způsobilost, zdravotní způsobilost a bezúhonnost. Tyto podmínky doplňuje povinnost 

účastnit se celoživotního vzdělávání a svou participaci dokládat počtem získaných 

kreditů. Zákon č. 96/2004 Sb. stanovil vznik Národního registru zdravotnických 

                                                
16 Odborným dohledem je míněna situace, kdy je dohlížející pracovník schopen okamžitě zasáhnout. 
Musí se tedy nacházet alespoň ve stejné budově a musí zajišťovat dohled po celou dobu výkonu 
zdravotnické činnosti. 
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pracovníků. Registr je součástí Národního zdravotnického informačního systému a je 

spravován Národním centrem ošetřovatelských a nelékařských zdravotnických oborů 

v Brně. Zdravotničtí pracovníci splňující podmínky k výkonu povolání bez odborného 

dohledu jsou evidování v tomto registru. Registrace „spočívá na principu celoživotního 

vzdělávání, průběžného obnovování, zvyšování, prohlubování a doplňování vědomostí, 

dovedností a způsobilosti, což vede ke zvyšování kvality ošetřovatelské péče a jiných 

činností s tím souvisejících. Vysoká kvalita poskytované péče napomáhá ke zvyšování 

úrovně a prestiže nelékařských zdravotnických profesí.“ (NCO NZO 2015) 

Tímto zákonem tak vzniká zdravotním sestrám (v terminologii zákona 

všeobecným sestrám), které chtějí vykonávat svou profesi v dřívějším rozsahu, 

povinnost pravidelné a formálně dokládané účasti v celoživotním vzdělávání. Platnost 

registrace dle tehdejší verze zákona platila 6 let a byla podmíněna získáním 40 kreditů, 

přičemž vydání osvědčení bylo zpoplatněno cenou 500 Kč. (NCO NZO 2010) 

5.2.1 Novelizace 

Zákon č. 96/2004 Sb. prošel až do současnosti 8 novelizacemi. Vzhledem k tomu, že 

zákon neupravuje pouze téma celoživotního vzdělávání, ale obsahuje například 

i klasifikaci různých odborností nelékařských zdravotnických pracovníků, nebudu se 

v této práci věnovat všem 8 novelám, neboť ne všechny přináší změny relevantní pro 

zkoumané téma.  

V roce 2010 přináší návrh poslance za ODS Marka Šnajdra tzv. malou novelu 

zákona č. 96/2004 Sb. Tento návrh vnáší do systému celoživotního vzdělávání 

zdravotních sester několik významných změn. Zaprvé prodlužuje registrační období z 6 

na 10 let se zachováním požadovaného limitu 40 kreditů, podmínky pro plnění 

povinnosti profesního rozvoje se tím tedy zmírňují. Zadruhé dochází ke snížení 

správního poplatku za vydání osvědčení z 500 na 100 Kč. Tento krok má sejmout 

finanční břímě a zároveň sloužit jako motivační faktor pro zvýšení participace. Dále 

doplňuje výčet aktivit celoživotního vzdělávání o e-learningový kurz a vypracování 

standardu/nového postupu. V neposlední řadě pak upozorňuje na nutnost specifikovat 

náplň certifikovaných kurzů, které mnohdy neměly ke zdravotnictví žádný přímý vztah 

a těžko tak mohly přispívat ke zlepšení péče o pacienta, které by mělo být hlavním 

motivem stojícím v základech tohoto zákona jako takového. Z důvodové zprávy k této 

malé novele ovšem vyplývá, že motivace pro výše uvedené změny měly ryze praktický 

charakter. Uznávací jednotka Ministerstva zdravotnictví a pověřená organizace NCO 
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NZO jakožto útvary zajišťující vydávání osvědčení pro výkon činnosti bez odborného 

dohledu totiž nezvládaly zpracovávat objemy žádostí o prodloužení registrace. 

Důvodem pro tento kolaps měla být složitost správního řízení, nedokončený vývoj 

registračního softwaru a nárůst počtu žádostí. Vzhledem k těmto skutečnostem by ani 

personální posílení pověřených orgánů nepomohlo vyřešení nastalého problému. 

Docházelo totiž k situacím, kdy žadatel (tedy v našem případě zdravotní sestra) řádně 

splnil veškeré podmínky, ale Uznávací jednotka nedokázala jeho žádost v zákonem 

dané lhůtě zpracovat. Bez platné registrace však nemohl žadatel vykonávat své povolání 

bez odborného dohledu. Jakkoliv se jedná o závažný problém, z hlediska zdravotnické 

praxe je veskrze snadno řešitelný. Nicméně můžeme hovořit o ohrožení kvality 

poskytované péče. (PSP 2010) O této novele se sám její tvůrce Marek Šnajdr vyjádřil 

jako o novele technické, dočasně řešící vzniknuvší krizovou situaci do doby, než dojde 

k přijetí komplexního legislativního plánu v oblasti vzdělávání nelékařů. (Senát ČR 

2011) Tato malá novela nabyla účinnosti dne 22. 4. 2011 pod číslem 105/2011 Sb. 

a přijaté změny jsou platné dodnes. 

Diskuze o tzv. velké novele jsou spojeny s Pracovní komisí k transformaci 

nelékařských zdravotnických povolání v České republice zřízenou příkazem 

Ministerstva zdravotnictví ČR č. 32/2010, jejímž úkolem byla příprava reformních 

kroků vedoucích k nové koncepci ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů. 

Komise se skládala z 16 členů z oblasti zdravotnické praxe a školství.17 (MZ ČR 2010) 

„Činnost Transformační komise byla přerušena v roce 2013. V současné době již nemá 

Transformační komise na obsah novely zákona vliv.“ (Jurásková 2015)  

Evropská federace sesterských asociací (EFN) vydala v roce 2012 zprávu 

o stavu kontinuálního profesního rozvoje v mezinárodním srovnání. Aktuální poptávka 

po vysoce kvalifikovaných zdravotních sestrách je dána stále sílícím mezinárodním 

tlakem na kvalitu poskytované péče a bezpečnost pacienta. Požadavky na kvalitu, 

zodpovědnost a efektivnost stále více zdůrazňují nutnost demonstrovat aktualizované 

znalosti zdravotnického personálu. (EFN 2012: 1) Opět se zde tedy projevují tlaky 

externích aktérů, nicméně potřebu kvalifikované pracovní síly ve zdravotnictví berou 

v potaz i aktéři české politické scény. 

Návrh zákona z roku 2012 se zakládá na Programovém prohlášení vlády Petra 

Nečase ze dne 4. srpna 2010, které vytyčuje jako jeden z hlavních úkolů „přijmout sadu 

                                                
17 Kompletní seznam členů viz příloha č. 5 



   

 

40 

  

reformních opatření vedoucích k modernizaci a vyšší efektivnosti zdravotnického 

systému.“ (Vláda ČR 2010: 3) Cílem tohoto programového prohlášení v oblasti 

zdravotní péče bylo převedení agendy celoživotního vzdělávání na komorové a odborné 

společnosti společně s vysokými školami akreditovanými Ministerstvem zdravotnictví 

ČR. V návaznosti na celkovou změnu systému vzdělávání ve zdravotnictví měly být 

zvýšeny kompetence nelékařských zdravotnických pracovníků, aniž by se však na 

rozšíření kompetencí vázalo zvýšení odpovědnosti. (Vláda ČR 2010: 10) Ministerstvo 

považuje v roce 2012 platný zákon za natolik problematický, že se pouhá novelizace 

nejeví jako dostatečná, a proto navrhuje zcela nový zákon. V oblasti celoživotního 

vzdělávání přináší jako zásadní změnu zrušení nefunkčního kreditního systému, který 

„se v praxi neosvědčil a není dostatečně motivační, nestimuluje roli 

zaměstnavatele/poskytovatele zdravotních služeb ani pracovníků samých.” (MZ ČR 

2012)  

Původně mělo být upuštěno od stávajícího kreditového systému, jenž měl být 

nahrazen určitou hodinovou dotací celoživotního vzdělávání za kalendářní rok, přičemž 

doba věnovaná profesnímu rozvoji měla být diferencovaná dle dosaženého stupně 

kvalifikačního vzdělání. Pro vysokoškolsky vzdělané nelékařské zdravotnické 

pracovníky (registrovaná povolání) se mělo jednat o 12 hodin ročně, pro absolventy 

středních škol s maturitou o polovinu, tedy 6 hodin. Zaměstnavatel by mohl zajišťovat 

až 2/3 tohoto vzdělávání a zároveň by byl povinen zaměstnanci umožnit účast nutnou ke 

splnění každoročního minima. (Šmídová) Zaměstnavatel se by se zároveň zařadil mezi 

subjekty kontrolující plnění povinnosti zaměstnanců. (Šamaj, Mikšová 2013: 46) 

Kontrola se tedy měla přesunout do prostředí, kde by měl pracovník své aktualizované 

znalosti reálně aplikovat. Aby se zabránilo obcházení plnění povinnosti, nad 

celoživotním vzděláváním by zároveň dozíraly příslušné profesní organizace 

(např. ČAS). Souběžně by v určitých termínech probíhala namátková kontrola u osob 

náhodně vybraných v rámci registru. (ibid) V roce 2013 však dochází k předčasnému 

ukončení fungování vlády Petra Nečase, a tak i na nějaký čas k přerušení debat 

o nutnosti komplexní novelizace, které, jak je patrné z předchozích řádků, mají vcelku 

dlouhou historii, aniž by ovšem přinesly jasný výsledek. Nutno upozornit, že vytvoření 

systematického opatření zpomaluje nejen nestabilita minulých vlád, ale zároveň jej 

často blokuje množství zainteresovaných aktérů nesdílejících ovšem jednotnou základní 

perspektivu na celoživotní vzdělávání.  
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5.3 Současná podoba opatření 

Aktuální povinnost celoživotního vzdělávání je nadále dána zákonem č. 96/2004 Sb. 

Plnění této povinnosti se odvozuje od kreditního systému upraveného vyhláškou 

č. 4/2010 Sb. Na základě splnění povinností, tedy získáním předepsaného počtu 40 

kreditů za registrační období 10 let, je vydáno osvědčení k výkonu zdravotnického 

povolání bez odborného dohledu. Žádost o vydání osvědčení musí dále doplňovat výpis 

zdravotnické praxe za období posledních 10 let v rozsahu minimálně jednoletého 

polovičního či dvouletého pětinového pracovního úvazku a doklad o složení zkoušky, 

kterou se ověřuje způsobilost k výkonu daného povolání. V případě prodloužení 

osvědčení je žadatel povinen doložit tytéž dokumenty, tedy nově získaných 40 kreditů. 

(NCONZO 2011) „Účast na jednotlivých akcích se zaznamenává buď do průkazu 

odbornosti18 nebo je možné samostatné potvrzení o účasti.“ (Vévoda 2013: 121) Zřízení 

institutu průkazu odbornosti mělo za cíl zjednodušit evidenci absolvovaných 

vzdělávacích akcí. Realita se ovšem liší. „Pořadatel [odborné konference či kongresu] 

často není schopen pro velký počet účastníků zajistit na místě zápis do průkazů 

odbornosti a z organizačních důvodů vydává pouze samostatná potvrzení, která pro 

účastníky předem vyhotovil.“ (Šamaj, Mikšová 2013: 44)  

  
  

                                                
18 Průkaz musí obsahovat následující údaje: datum konání, téma akce, délka trvání akce, druh účasti	
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Tabulka č. 2 Kreditové ohodnocení vzdělávacích akcí 
Typ vzdělávací akce Počet kreditů dle vyhlášky č. 4/2010 Sb. 

Inovační kurz, odborný kurz, školicí akce 4 kr/den – nejvíce 12/akce, nejde-li o 

pedagogickou činnost  

E-learningový kurz 2 kr/min. 15 stran textu  

3 kr/min. 30 stran textu  

Seminář 1 kredit, nejde-li o pedagogickou činnost 

Odborná stáž 3 kr/den, max. 15 kr/stáž 

Kongres, konference, sjezd, sympozium, 

pracovní den 

4 kr/den, max. 12 kr/akce 

vlastní přednáška / poster  10 kr 

spoluautorství / přednesení cizí 

přednášky  

5 kr 

spoluautorství posteru  4 kr 

Mezinárodní kongres 5 kr/den, max. 15 kr/akce 

vlastní přednáška/poster  15 kr 

spoluautorství přednášky  10 kr 

spoluautorství posteru 5 kr 

Publikační činnost autor odborného článku 15 kr 

spoluautor odb. článku 10 kr 

článek v časopise s IF +100 % 

recenzovaný časopis + 30 % 

odborná publikace / učební 

pomůcka 

25 kr 

spoluautorství publikace 20 kr 

Pedagogická činnost 2 kr/vyučovací hodina, max 20 kr za 

registrační období 

Vědecko-výzkumná činnost 25 kr 

Vypracování metodiky 20 kr 
Zdroj: vlastní zpracování na základě NCO NZO 2010 

 

Za formu celoživotního profesního vzdělávání se považuje i absolutorium 

akreditovaného doktorského, magisterského či bakalářského programu relevantního pro 

výkon profese po získání odborné způsobilosti. (Zákon č. 96/2004, Hlava V, Díl 2, §54) 
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Ukončení každého semestru studia, respektive 6 měsíců je hodnoceno 25 kredity. (MZ 

ČR 2015) Jak je patrné z přehledu v tabulce č. 2, jakákoliv forma aktivní účasti je 

honorována několikanásobně vyšším počtem kreditů než účast pasivní. Zároveň 

absolventům jakéhokoliv stupně vysokoškolského studia po získání odborné 

způsobilosti k výkonu dané profese de facto odpadá povinnost na celoživotním 

vzdělávání participovat, neboť požadovaný počet 40 kreditů pokryje získání 

vysokoškolského titulu. V komparaci s dřívějšími vyhláškami upravujícími počty 

přidělovaných kreditů lze mluvit spíše o vývoji směrem k navyšování kreditového 

ohodnocení. Druhou tendenci představuje neomezování maximálního počtu kreditů 

získaných určitou formou celoživotního vzdělávání na jedno registrační období. 

Výjimku představuje pouze limit v započítávané pedagogické činnosti19, ta může tvořit 

polovinu celkově nasbíraných kreditů.  

Všechny absolvované formy celoživotního vzdělávání a jeho průběh jsou 

zaznamenávány do tzv. průkazu odbornosti, jenž vydává MZ ČR či pověřená 

organizace na žádost zdravotnického pracovníka. Pracovník, který předloží žádost spolu 

s výše uvedenými dokumenty, dostane osvědčení a může tak používat spolu se svou 

odborností označení registrovaný/á. (Zákon č. 96/2004 ve znění pozdějších předpisů, 

§65–68) 

5.4 Aktuální vývoj diskuze 

Problematičnost stávající podoby opatření se promítla do programového prohlášení 

vlády a koaliční smlouvy stran ANO, ČSSD a KDU-ČSL z února 2014, která mezi 

vládními závazky jasně uvádí provedení revize systému dalšího vzdělávání 

zdravotnických pracovníků a důsledný státní dohled nad kvalitou vzdělávacích 

programů. (Vláda ČR 2014: 39) Zároveň stanovuje jako další cíl v oblasti zdravotnictví 

posílení postavení a odpovědnosti ošetřovatelského personálu. (ibid)  

Ministerstvo zdravotnictví v čele se Svatoplukem Němečkem uznává 

problematičnost zákona č. 96/2004, na rozdíl od svých předchůdců však jako řešení 

situace nechtěl původně nabídnout novelizaci tohoto opatření, ale plánoval představení 

zcela nového zákona (stejně jako bývalý ministr zdravotnictví za TOP09 Leoš Heger). 

                                                
19 Pedagogickou činností se míní „vzdělávací činnost v rámci teoretické nebo praktické výuky ve 
specializačním vzdělávání, certifikovaném nebo inovačním kurzu, na školicí akci, semináři, vedeni ́ 
odborné stáže nebo při vyučování odborných předmětů ve studijním oboru, kterým se získává odborná 
způsobilost k výkonu zdravotnického povolání.“ (NCO NZO 2010: 2) 
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„Zákon byl již několikrát novelizován (8krát) a s ohledem na tyto novelizace se stal pro 

praxi příliš složitým a nepřehledným a neodpovídá již současným potřebám; dílčí 

novelizace by znamenala faktické přepracování většiny ustanovení zákona.“ 

(Zdravotnický deník 18. 10. 2015) Představení zcela nového zákona však bylo v závěru 

ministerstvem vyhodnoceno jako v současnosti méně vhodná varianta, ačkoliv by patrně 

poskytla systémovější řešení než opakovaná novelizace. Příprava zákona si žádá hlubší 

odbornou diskuzi a důkladné analýzy stávající situace v populaci zdravotnického 

personálu z hlediska kvalifikace, uplatnění, praxe i prostých počtů v jednotlivých 

specializacích. (MZ 2016: 3) Nepřijetí varianty nového zákona nahrazujícího zákon 

č. 96/2004 Sb. je dáno rovněž neshodou zainteresovaných aktérů a subjektů. 

(Hladíková, Přibylová 2016: 18) 

Cílem návrhu je „stabilizovat a zkvalitnit stávající systém kvalifikačního 

vzdělávání a stávající systém specializačního vzdělávání, především v oblasti 

ošetřovatelských profesí, a to v souladu s aktuálními potřebami v oblasti zdravotnictví.“ 

(Hladíková, Přibylová 2016: 1) Potřeby zdravotnické praxe podle důvodové zprávy 

předkládaného návrhu zákona žádají především „zlepšení motivačních, pracovních, 

vzdělávacích podmínek a uplatnění pracovníků nelékařských zdravotnických povolání“. 

(ibid: 8) Novela má spadat do souboru dílčích legislativních kroků vedoucích ke 

stabilizaci dlouhodobě obtížné personální situace ve zdravotnictví. (MZ 2016: 2) 

Návrh se zaměřuje primárně na kvalifikační a specializační vzdělávání, které 

ovšem nespadá do vytyčeného tematického zaměření této diplomové práce. Nicméně 

upravuje i sféru celoživotního vzdělávání. Konkrétně se jedná o „zpřesnění podmínek 

pro vydání nebo prodloužení platnosti osvědčení k výkonu zdravotnického povolání.“ 

(MZ 2016: 9)  

V aktuálně dostupných podkladech ministerstva a důvodové zprávě nejsou 

zohledněny žádné změny zpracované transformační komisí. Bývalá hlavní sestra 

a zároveň členka pracovní komise Alena Šmídová se totiž v dubnu roku 2015 vzdala své 

funkce jako hlavní sestry ČR i ředitelky Odboru ošetřovatelských a nelékařských 

povolání na MZ. Důvodem pro její odstoupení měly být právě neshody ohledně 

připravované legislativy. (Zdravotnický deník 11. 4. 2015)  

V době psaní diplomové práce probíhalo vnější připomínkové řízení k nově 

připravovanému návrhu, který ovšem oblast celoživotního vzdělávání spíše ponechává 

svému statu quo. K předpokládanému nabití jeho účinnosti by mělo dojít k 1. 9. 2017. 

(Hladíková, Přibylová 2016: 55) Jedná se tak o tříleté zpoždění oproti původnímu 
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předpokladu pracovní skupiny MZ ČR, v jejíchž materiálech je zaneseno plánované 

datum 1. 1. 2014. (Šamaj 2012: 3) 

5.6 CŽV sester v jiných státech EU  

Předchozí kapitoly mapovaly CŽV zdravotních sester v České republice od jeho vzniku, 

přes aktuální podobu kreditního systému, který slouží jako ověření plnění zákonné 

povinnosti kontinuálně se vzdělávat, až po v současnosti probíhající diskuze o revizi 

tohoto systému. Kapitoly rovněž naznačily silný vliv mezinárodních institucí, WHO 

a EU, na přijetí tohoto opatření. Proto se v této kapitole jen krátce zastavím 

u interpretace evropských směrnic, které vedly k implementaci povinného CŽV v ČR, 

v jiných členských státech EU. 

Komparaci v rámci států Evropské unie a dalších nečlenských zemí zpracovala 

Evropská federace sesterských asociací (EFN). Expertní skupina pomocí dotazníkového 

šetření zkoumala formální podobu kreditového systému v jednotlivých zemích. 

Problémem této analýzy je v případě České republiky ovšem značná neaktuálnost dat, 

která nezohledňují novelu zákona z roku 2010, byť zpráva EFN byla publikována až 

v roce 2012. Dalším přinejmenším zkreslujícím faktorem je skutečnost, že dotazovány 

byly národní sesterské asociace, což může v určitých otázkách20 vést k nepřesným či 

zavádějícím závěrům. Asociace jsou centralizovaným orgánem, který může mít přehled 

o tom, jak by daná politika měla fungovat, nikoliv tedy o tom, jak tomu skutečně je. 

Ve většině zkoumaných států stanovuje podmínky pro získání způsobilosti pro 

výkon profese zdravotní sestry vládní orgán. V případě Irska, Portugalska, Malty 

a Velké Británie je tento úkol v kompetenci nezávislé instituce. Jednotlivé zkoumané 

státy přistupují k celoživotnímu vzdělávání a jeho evidenci z různých hledisek 

(investovaný čas versus bodové ohodnocení – detailně viz příloha č. 6 Přehled systému 

CŽV zdravotních sester v EU). Pojetí a implementace Boloňského procesu 

v evropských státech jsou značně nekonzistentní. (EAHC 2013: 30) Právě široké 

spektrum národních přístupů a mechanismů celoživotního vzdělávání představuje jednu 

z aktuálních výzev EU v otázce zkvalitňování zdravotní péče. S tím se pojí další 

problémy jako absence univerzálně uznávaných definic nebo chybějící statistiky vhodné 

pro mezinárodní srovnání. (Hager 2016: 5) Zejména disperze v chápání samotného 

základního pojmu celoživotní vzdělávání výrazně komplikuje celoevropskou diskuzi. 

                                                
20	Q5: Existuje domluvený plán dalšího vzdělávání mezi sestrou a jejím vedoucím pracovníkem, který 
zahrnuje profesní rozvoj v následujících 12 měsících?	
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Možným řešením se jeví rozdělení celoživotního vzdělávání na dílčí a konkrétnější 

koncepty. (European Commission 2015: 166)  

Jakkoliv se liší pojetí celoživotního vzdělávání, princip registrace pro zdravotní 

sestry se zdá být celosvětově relativně univerzální. Udržení registrace, tedy formálního 

potvrzení pro výkon povolání, je obvykle podmíněno splněním stanovených požadavků 

na průběžnou aktualizaci profesních znalostí a dovedností a zaplacením správního 

poplatku. (Nichols, Davids, Richardson 2011) Zde ale konzistence končí, neboť ani 

základní otázka povinnosti dalšího profesního rozvoje nedosahuje stoprocentního 

konsenzu. Stejně tak se liší pohled na jednotku plnění vzdělávání – čas či bodové 

ohodnocení. Obecně mezi evropskými státy převládá hledisko času, tedy nadefinování 

určitého počtu hodin/dnů vzdělávání za vymezené časové období. Případně mohou být 

hodiny přepočítávány na kredity (Peck, McCall, McLaren, Rottern 2000: 432) Jistou 

dobu i legislativní vývoj v přípravě novely naznačoval redefinici kvantitativního 

hlediska, které může celoživotní vzdělávání redukovat na pouhé sbírání bodů, směrem 

k času věnovanému profesnímu rozvoji. Podle EAHC (2013: 437) však neexistuje 

jediný funkční systém – každý stát by měl volit dle svých specifických kulturních, 

historických, ekonomických, politických a dalších okolností. To, jak konkrétně 

směrnice EU implementovaly české vlády a profesní organizace, je tedy ryze otázkou 

interpretace doporučení mezinárodních aktérů. 
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6. Výzkumná zjištění 
V této kapitole prezentuji vlastní výzkumná zjištění získaná z dostupných 

veřejněpolitických dokumentů a rozhovorů s respondenty a expertkami. Zároveň se 

výsledky své výzkumné práce snažím konfrontovat s poznatky z literatury a opírat své 

závěry o teoretická východiska představená v první kapitole. 

První část tvoří vysvětlení implementace CŽV zdravotních sester do českého 

legislativního rámce z pohledu teorie policy transferu. Následuje analýza aktérů 

ilustrující komplexnost zájmů a pestrost zainteresovaných subjektů na tématu 

celoživotního vzdělávání zdravotních sester. Zvláštní zřetel je věnován zdravotním 

sestrám a představení důvodů, proč jsou považovány za závislého či neviditelného 

aktéra. Další části pak kopírují strukturu schématu č. 2 v kapitole 2.4 Konceptuální 

rámec (str. 22). Postupují tedy od analýzy vstupních faktorů (motivací, strategií, 

přístupů), přes faktory procesní (podpora CŽV a zkušenost se systémem CŽV) až 

k faktorům výstupním (vliv na profesi sestry).  

6.1 Implementace CŽV ve veřejněpolitické perspektivě 

Jedním z cílů této diplomové práce bylo zmapování celoživotního vzdělávání 

zdravotních sester v České republice, přičemž jednou z podotázek náležejících k tomuto 

cíli bylo odhalení vlivů v pozadí implementace tohoto opatření. Jak uvedla dříve 

kapitola 5. Vývoj opatření v českém kontextu, celoživotní vzdělávání bylo zakotveno 

v legislativě ještě před rokem 1989, nikoliv však v dnešní podobě formalizovaného, 

kvantifikovaného a kontrolovaného systému. Proto se v této části práce věnuji 

vysvětlení přijetí současné podoby CŽV sester a to z pohledu teorie policy transferu, jež 

byla popsána v kapitole 2.2.3 Policy transfer a europeizace. Porozumění způsobu 

implementace považuji za podstatné, neboť může napovědět něco o tom, jak dané 

opatření naplňuje či nenaplňuje své zamýšlené cíle. 

Jak je patrné z předcházejících kapitol, formalizovaný a regulovaný systém 

celoživotního vzdělávání pro nelékařské zdravotnické profese byl v České republice 

implementován na základě tzv. acquis communautaire, tedy podmínek, které musí 

žadatelské státy splnit, aby získaly členství v EU. Tyto podmínky se týkají širokého 

spektra oblastí od svobody pohybu, finančních služeb až po zemědělství.21 Acquis 

                                                
21 Kompletní výčet dostupný na http://ec.europa.eu/enlargement/policy/conditions-membership/chapters-
of-the-acquis/index_en.htm 
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communautaire tak tvoří legislativní základ evropských politik. Státy jsou nuceny 

upravit své politiky v duchu stanovených podmínek. Můžeme tak hovořit o policy 

transferu. (Radaelli 2000: 26-27)  

Jak již bylo uvedeno v teoretickém rámci, existuje více typů policy transferu. 

V případě implementace CŽV zdravotních sester však dle mého názoru nelze 

jednoznačně identifikovat pouze jediný typ transferu, neboť okolnosti přijetí tohoto 

opatření vykazují charakteristiky transferu ideového i institucionálního. Následující 

tabulka ilustruje charakteristiky obou zmiňovaných typů, přičemž podbarvení 

vybraných buněk zachycuje ty prvky daného transferu, které jsou patrné v případě CŽV 

zdravotních sester. Ačkoliv z tabulky vyplývá, že dominantním typem byl 

institucionální transfer, nelze ignorovat ani ty rysy, které souvisí spíše s transferem 

ideovým.  

 
Tabulka č. 3 Typy transferu v případě implementace CŽV sester 

Typ transferu IDEOVÝ INSTITUCIONÁLNÍ 

Dobrovolnost změna paradigmatu – absolutní dobrovolnost 

(racionalita) 

na základě mezinárodních tlaků, 

pravidel a regulací  

Aktéři profesní organizace, experti 

ČAS, sestry jako tvůrkyně vzdělávacích akcí 

politici, úřední aparát 

MZ, MŠMT, NCO NZO 

Autorita epistemická a normativní politická a byrokratická 

Co je přejímáno ideje, postoje, paradigmata: přijetí CŽV jako 

přirozeného konceptu ve zdravotnictví 

cíle a nástroje: kreditní systém, 

registrace 

Kde profesní hnutí: ČAS stát: ČR 

Mechanismus konference, profesní asociace, promotéři 

dobrých vzorů 

legislativa, regulace, nastavení 

standardů, podmíněnost 

Míra nápodoba a inspirace nápodoba a syntéza 

Výstup konsensuální vědění harmonizace, 

konvergence/divergence 

Policy 

success/failure 

absence konsensu, ideový rozpor institucionální nesoulad, 

rozpornost politik 

Příčiny 

konvergence 

sdílené normy a ideje mezi politickými 

elitami 

vnější politicko-ekonomický tlak 

Příčiny 

divergence 

nevhodný příklad  vnitřní faktory: veřejná správa, 

politická apatie 

Zdroj: vlastní zpracování na základě Radaelli 2000: 30; Dolowitz, Marsch 2000: 9; Stone 2003: 18 
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Evropská unie, stejně jako jiné mezinárodní orgány (viz například deklarace 

WHO), patří mezi přední obhájce i vynucovatele jednotných politik napříč širokým 

spektrem států. (Dolowitz, Marsh 2000: 7) V současnosti se stále více hovoří nejen 

o nezbytnosti dodržování standardů a sledování cílů vytyčených supranacionálními 

institucemi jako EU či WHO, ale zároveň je vyzdvihována role mezinárodní spolupráce 

jednotlivých členských zemí. Jednou z oblastí této nation-to-nation kooperace je právě 

i řešení nedostatku lidských zdrojů ve zdravotnictví skrze investice do vstupního 

i dalšího vzdělávání spolu s finančními pobídkami jakožto nástrojem pro zlepšení 

spokojenosti personálu a potažmo kvality jejich práce. (Dubois, McKee, Nolte 

2006: 229; Moreira 2015: 4) Z nejnovějšího průzkumu Evropské komise vyplývá, že 

největší zájem o výměnu zkušenosti a mezinárodní diskuzi v oblasti CŽV se týká 

provázanosti vzdělávacích aktivit a péče o pacienta a jeho bezpečnosti spolu se sdílením 

dobrých vzorů týkajících se odstraňování bariér v participaci na CŽV a efektivních 

pobídek. (Berkel 2015: 4-5) 

Ve zde studované problematice se jedná o nátlakový transfer, pro nějž je typický 

silný vliv supranacionálních institucí jako právě EU či WHO (viz kapitola 5.1 

Mezinárodní vliv). Mluvíme ovšem spíše o indirect coercive transfer, tedy o nepřímém 

nátlaku na přenos politiky. (Dolowitz, Marsch 1996: 348-349) Acquis communautaire 

se totiž zakládají na principu politické podmíněnosti a na daném spektru se tedy blíží 

spíše kraji povinnosti (Schimmelfennig, Sedelmeier 2005: 29). Přímý nátlak se týká 

států, které již patří mezi členy mezinárodního společenství, v tomto případě EU. 

Evropská unie nemá výkonnou moc, jež by přijetí směrnic mohla vymáhat 

u nečlenských států (Soudní dvůr Evropské unie). Pro státy kandidátské však může 

stanovovat podmínky vstupu. Nepřímo tak vynucuje souhlas se svou politikou. 

V případě celoživotního vzdělávání zdravotních sester bychom jako vysvětlující 

mechanismy mohli použít harmonizaci, šíření/diseminaci a standardizaci. Ve všech 

třech mechanismech je transfer formálně dobrovolný, zahrnuje vícero politik (přijetí 

zákona č. 96/2004 neupravuje pouze celoživotní vzdělávání, ale například i klasifikaci 

specializací, formální vzdělávání atd.) a je spíše explicitní. Na pomezí standardizace 

a harmonizace se transfer například pohybuje z hlediska procesního, neboť zde dochází 

k agenda-setting i podmíněnosti členství. Mezi mechanismy transferu by se řadily 

formalizace celoživotního vzdělávání pro zdravotní sestry – přijetí zákona č. 96/2004 

a nastavení standardů CŽV skrze kreditní systém jako naplnění podmínek pro vstup do 

EU (dle Stone 2003: 18). 
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Jelikož koncept celoživotního vzdělávání pro zdravotní sestry nepřichází do 

legislativy ČR až se vstupem do EU, mohli bychom mluvit o tzv. patchwork addition 

(v překladu Fialy tedy mozaikovém doplnění), kdy základy systému zůstávají neměnné 

a jsou pouze doplněny o kvalitativně nové prvky. Vzhledem k tomu, že představení 

formalizovaného kreditního systému a zavedení registrace dané profese nastalo až 

s kandidaturou ČR na členství v EU, domnívám se, že vhodnější by bylo klasifikovat 

efekt europeizace jako změnu paradigmatu, během níž dochází ke kompletní 

kvalitativní změně stávající politiky. (Fiala 2009: 37) 

V případě implementace povinného celoživotního vzdělávání pro zdravotní 

sestry do právního rámce České republiky bychom transfer označili za nekompletní 

(incomplete). Stále platný zákon č. 96/2004 totiž ukládá povinnost pouze zdravotním 

sestrám. Břemeno investice volného času i finančních prostředků je tak na straně sester, 

ačkoliv tomu rétorika WHO, jejíž deklarace jsou mezi jinými v tomto politickém 

opatření transferovány, odporuje: „Další vzdělávání zdravotních sester nemůže fungovat 

bez existence adekvátních zdrojů.“ (WHO 2003: 19) Jako možné pokrytí vzniknuvších 

nákladů WHO navrhuje stipendijní podporu ze strany zaměstnavatelů a/nebo vlády, 

případně rozdělení nákladů mezi více subjektů, tedy sestry, zaměstnavatele a vládu či 

dárce a sponzory. (ibid) Obdobná situace nastává i v případě absolvování celoživotního 

vzdělávání v rámci osobního volna, kdy zaměstnavatel není povinen zdravotní sestry za 

účelem jejího profesního rozvoje uvolňovat.  

Nenaplnění očekávání spojených s policy transfer se může pojit také s relativně 

velkým prostorem pro lokální výklad mezinárodních doporučení a předpisů. (viz 

podkapitola 5.6 CŽV sester v jiných státech EU) Disperze výkladu mezinárodních 

dokumentů a absence definičního konsensu jednotlivých zainteresovaných aktérů pak 

znemožňuje, aby implementace formalizovaného celoživotního vzdělávání plnila své 

celoevropské cíle.  

6.2 Analýza aktérů 

Předchozí kapitola věnovaná implementaci CŽV zdravotních sester z pohledu policy 

transferu poukázala na silné zapojení mezinárodních subjektů. V této kapitole se snažím 

pohled na vznik formalizovaného systému CŽV zdravotních sester podívat 

v perspektivě všech zainteresovaných aktérů – tedy těch, kteří mají na tvorbu opatření 

vliv, i těch, kterých se toto opatření týká, avšak do rozhodovacího procesu nevstupují. 

V této části práce postupuji nejprve od vytvoření přehledu všech aktérů a jejich 
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kategorizace na základě typologie představené v kapitole 2.2.1 Typologie aktérů 

a metodou popsanou v kapitole 4.3.2 Analýza aktérů. Následně nabízím pohled na to, 

jaké mohou vybraní aktéři od CŽV zdravotních sester očekávat výstupy. V poslední 

podkapitole se pak vracím k procesu policy transferu a identifikuji mezi všemi aktéry 

pouze ty, kteří se do policy transferu zapojili. 

6.1.1 Přehled aktérů 

Na nejobecnější rovině lze ve zdravotnických systémech identifikovat tyto hlavní 

aktéry: příjemce, poskytovatele a plátce. (Darmopilová 2010: 51) Téma celoživotního 

vzdělávání zdravotních sester se však pohybuje na pomezí zdravotní a vzdělávací 

politiky. Obě tato odvětví veřejné politiky jsou považována za pluralitní arény s velkým 

množstvím zainteresovaných subjektů. Nejen že se v tomto tématu tedy střetávají dva 

velké sektory, ale zároveň zde výrazně působí i mezinárodní instituce. Nejnovější 

projekt WHO Workforce 2030 dokonce považuje souhru všech zainteresovaných 

sektorů (nejen zdravotnictví a školství, ale i financí a práce) plus spolupráci 

jednotlivých aktérů za jeden z cílů pro budoucí zefektivnění implementace politik 

týkajících se lidských zdrojů ve zdravotnictví. (WHO 2016) Následující schéma č. 3 

zachycuje přehled všech aktérů identifikovaných v otázce povinného dalšího profesního 

vzdělávání zdravotních sester. 
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Zdroj: vlastní zpracování 
 

Mezinárodní aktéry nezastupují pouze dříve citovaná Evropská unie a Světová 

zdravotnická organizace. Do této kategorie patří velké množství profesních sdružení, 

které často sjednocují národní organizace pod jeden celek. Dále sem spadají různé 

asociace a instituce zabývající se veřejným zdravím, kvalitou péče a zdravotnictvím 

jako celkem. Vliv WHO a EU se poněkud liší. Zatímco WHO dává doporučení, jakým 

Schéma č. 3 Přehled zainteresovaných aktérů 
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směrem by se měly národní systémy CŽV ubírat a stanovuje obecnější cíle, nemá je na 

rozdíl od EU jak vymáhat. Mezinárodní profesní sdružení pak zejména slouží jako 

platformy pro sdílení dobrých zkušeností mezi národními profesními organizacemi, tuto 

roli má například Evropská federace sesterských asociací či International Council of 

Nurses vůči ČAS. Neziskové organizace na mezinárodní úrovni pak staví zejména na 

výzkumné činnosti, vydávání policy papers či jako poradní orgány Evropské komise, 

ovšem bez jasně prokazatelného přímého vlivu. 

Na národní rovině můžeme aktéry klasifikovat do tří skupin na aktéry státní, 

politické a sociální. (viz kapitola 2.2.1 Typologie aktérů) V kategorii státních aktérů 

jsem identifikovala jako hráče zapojené do studované problematiky Ministerstvo 

zdravotnictví a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dále obě komory 

Parlamentu ČR a jejich výbory a podvýbory zaměřené na zdravotnictví, neboť zde 

obvykle návrh zákona vzniká. Na kvalitě personálu, k jejímuž zlepšení by mělo díky 

celoživotnímu vzdělávání dojít, mají samozřejmě zájem i zřizovatelé zdravotnických 

zařízení. V problematice samozřejmě vystupuje i vláda, která je ve zdravotní politice 

považována za nejsilnějšího aktéra. (Darmopilová, Malý 2009: 131) Ačkoliv je vláda 

nepochybně dominantní hráč, její vliv limituje nestabilita vládních garnitur posledních 

let. Jak poznamenává Friedman (2013: 54), vláda disponuje velkým vlivem, ale pokud 

si neuvědomuje, k jakým účelům má CŽV skutečně sloužit, co je jeho širším cílem 

a jaké by mohly být jeho přínosy, potenciál tohoto konceptu nemůže nikdy být efektivně 

využit. Pokud se tedy vláda uchýlí k pouhému splnění požadavků mezinárodních aktérů 

bez úvahy nad tím, co celoživotní vzdělávání znamená, bude se jednat pouze o prázdný, 

ryze formální koncept. 

Do skupiny sociálních aktérů spadají soukromí zřizovatelé zdravotnických 

zařízení, tedy nejen soukromých nemocnic a klinik, ale například i lékaři se soukromou 

ambulantní praxí. Jako důležitý aktér zde přirozeně vystupuje nemocniční 

managemenent v oblasti lidských zdrojů, který je často ztělesněn v osobě hlavní či 

vrchní sestry daného zařízení. Ta promlouvá nejen do procesu náboru NLZP, ale 

zároveň může i formálně dohlížet na plnění celoživotního vzdělávání. 

Nejrozsáhlejší skupinou jsou aktéři političtí. Sem patří vzdělávací instituce na 

všech úrovních vzdělávacího systému. Vysoké školy umožňují zdravotním sestrám 
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dosáhnout bakalářského či magisterského titulu22, který je na delší dobu může zcela 

osvobodit od získávání kreditů nutných pro získání osvědčení. Dále do této skupiny 

spadají vyšší odborné školy a střední školy. Ze všech vzdělávacích institucí však 

v tématu nutně dominují specializovaní poskytovatelé celoživotního vzdělávání.  

Profesní organizace a sdružení jako Česká asociace sester vznikají stejně jako 

komory na základě zákona č. 83/1990 Sb. Sdružují se zde profese, které nemají 

zákonnou povinnost organizovat se do komor. Vykonávají stejnou činnost jako komory 

(odborné zkoušky, udělování licencí), členství v organizaci však není pro výkon profese 

podmínkou (na rozdíl od ČLK), má pouze garantovat kvalitu. Často může jejich vznik 

předznamenat vznik profesních komor. Organizace může vznikat ve snaze reprezentovat 

zájmy, nebo může být pouhým naplněním zákonné normy. Profesní komory, jako 

například ČLK, jsou na rozdíl od profesních sdružení (ČAS) zřízeny zákonem. „Ten jim 

umožňuje do jisté míry rozhodovat o pravidlech výkonu dané profese. ČLK má zároveň 

zaručenou účast na tvorbě cenových sazebníků, její členové jsou členy zkušebních 

komisí, stanovuje podmínky výkonu soukromé praxe a účastní se řešení důležitých 

personálních otázek ve zdravotnictví. (Brokl a kol. 1997: 169–172) O vlivu lékařské 

a sesterské profese na toto veřejněpolitické opatření podrobněji pojednávají další 

kapitoly. 

Veřejnost a pacientské organizace jsou, ačkoliv na ně má vzdělanost 

nemocničního personálu a především aktuálnost jeho kompetencí a znalostí naprosto 

markantní dopad, obecně vnímány jakou nedůležitý hráč s velmi malým vlivem. 

(Darmopilová, Malý 2009: 133; Darmopilová, Malý 2010: 55) Přestože se veřejnosti 

a pacientů kvalita péče podpořená celoživotním vzděláváním týká, nemají šanci 

(a možná ani zájem) do této problematiky vstupovat. Na druhou stranu se domnívám, že 

systém celoživotního vzdělávání by měl být ryze v kompetenci expertů a pověřených 

odborných institucí, nikoliv laické veřejnosti. Nicméně jak bylo řečeno v úvodu této 

kapitoly, za aktéra zde považuji i subjekty, na něž má daná politika přímý dopad, proto 

nebylo možné pacienty a jejich sdružení z této analýzy zcela vynechat. 

Mezi tradiční aktéry veřejné politiky bývají obvykle zařazována také média. 

Domnívám se však, že v otázce zavedení kontrolované povinnosti celoživotního 

vzdělávání pro zdravotní sestry hrála veřejná média jen marginální roli. Téma pokrývají 

spíše odborná periodika a internetové zpravodajské portály jako Sestra, Florence či 
                                                
22 Zároveň je však vysokoškolský titul dnes již předpokladem pro samostatný výkon profese v dřívějším 
rozsahu. 
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Ošetřovatelství. Ta poskytují platformu expertům pro vyjádření názoru na aktuální 

politiku, aniž by měl jejich komentář významnější dopad na politický cyklus.  

Poskytovatelé péče jsou typicky uvádění jako nejsilnější zájmová skupina, jejíž 

podpora silně ovlivňuje úspěch jakýchkoli reformních snah.“ (Darmopilová, Malý 

2009: 133) V souvislosti se zde studovaným tématem „vystupuje jako dominantní 

lékařská profese, která je tradičně považována za významnou politickou elitu díky svým 

znalostem, autoritě a autonomii.“ (Darmopilová 2010: 20) Citovaná autorka sice 

považuje poskytovatele zdravotní péče za klíčového aktéra zdravotní politiky, protože 

se od jejich práce odvíjí celkový výsledek celého systému, ale z jejího textu vyplývá, že 

mezi poskytovatele řadí pouze lékaře. Zdravotní sestry, ačkoliv jsou skupinou, jak již 

bylo několikrát zdůrazněno, početně nejvýznamnější, mezi aktéry české zdravotní 

politiky nezahrnuje. A to ani skrze Českou asociaci sester. (Darmopilová 2010: 53) 

Z tohoto důvodu považuji za zajímavé se na zdravotní sestry jako veřejněpolitického 

aktéra podívat důkladněji v kapitole 6.2 Zdravotní sestra jako veřejněpolitický aktér. 

6.1.2 Postoj k CŽV zdravotních sester u vybraných aktérů 

Jak nastínila předcházející kapitola, problematika vzdělávání ve zdravotnictví obecně 

není zdaleka otázkou vyhrazenou pouze zdravotníkům. Do debaty vstupuje mnoho 

aktérů, kteří na vzdělání ošetřujících expertů pohlížejí z odlišných perspektiv, jimž 

dominují různé motivace kladoucí do popředí rozdílné zájmy. Šíře spektra 

zainteresovaných skupin nesmí být opomíjena ani při zkoumání účelů registrace 

zdravotních sester. 

Vzhledem k širokému spektru aktérů, kteří jsou na problému celoživotního 

vzdělávání zdravotních sester zainteresování, nelze předpokládat, že by všichni 

očekávali stejné výstupy či přikládaly jednotlivým benefitům plynoucím z CŽV 

obdobný význam. Nicméně je pravděpodobné, že určité motivace budou sdílené napříč 

skupinami aktérů. Například vláda a zaměstnavatelé žádají pracovníky produktivní, 

vzdělané, samostatné a konkurenceschopné. Přesně tyto požadavky by mělo CŽV 

pomoci naplnit. (Murphy, Cross, McGuire 2005: 4) Následující tabulka č. 4 v sobě 

zahrnuje výčet vybraných cílů CŽV zdravotních sester (více viz kapitola 2.1 Celoživotní 

vzdělávání zdravotních sester) a zájem na naplnění těchto cílů z pohledu určitých skupin 

aktérů identifikovaných v předchozí kapitole. 
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Tabulka č. 4 Účely CŽV z hlediska aktérů 
 Zdravotní 

sestry 
Organizace 
poskytující 

zdravotní péči 

Kontrolní 
orgány 

Vzdělávací 
organizace 

Pacient 

Zlepšení bezpečnosti x x x x x 
Zlepšení kvality x x x x x 
Zlepšení procesu x x x x x 
Definice rolí x x  x  
Zlepšení kultury x x x x  
Profesní podpora x x  x  
Formování budoucí péče x x x x  
Zlepšení spokojenosti x x  x  
Nábor a retence  x  x  
Zdroj: Vlastní zpracování na základě (Needleman, Dittus, Pittman, Spetz, Newhouse 2014: 3) 

 

Poněkud okleštěný pohled na věc lze očekávat u pacientů a pacientských svazů, 

neboť vnímají jen bezprostředně pozorovatelné efekty CŽV u sester. Pacient žádá 

záruku své bezpečnosti, kvality péče a efektivnost procesu poskytování zdravotnické 

péče. S těmito body se přirozeně ztotožňují i všichni ostatní aktéři, kteří však spatřují 

v CŽV i další přínosy. Zdravotní sestry přirozeně očekávají, že CŽV napomůže definici 

jejich rolí v multidisciplinárním týmu. Skrze posílení kompetencí prosazují zvýšení 

prestiže profese a potažmo zvýšení své spokojenosti. Nejen z pohledu sester pak má 

CŽV usnadnit formování budoucí péče a přispívat tak k naplňování cílů ochrany 

veřejného zdraví apod. V perspektivě zřizovatelů institucí poskytujících zdravotní péči 

by pak mohlo CŽV vystupovat jako jeden z rozhodujících faktorů při náboru nových 

pracovníků. Z rozhovoru z hlavní sestrou jednoho z největších nemocničních zařízení 

v ČR však vyplynulo, že tento faktor je přítomný pouze v teorii, ale absolvované akce 

CŽV mimo specializace a vysokoškolského studia nehrají žádnou roli.  

„Při přijímacích pohovorech CŽV vůbec neřešíme. Důležitá je pro nás 

specializace a ten zájem o obor. Člověk, kterého to baví a zajímá, se vzdělává bez 

ohledu na nějaké kredity. Pokud o někom už dopředu vím, že není příliš inteligentní, tak 

ho nějaké kredity nezachrání. Odpůrci toho systému říkají, že vyspat se na přednášku 

umí jít každý.“ (R13) 

Jak ukázaly provedené rozhovory, všichni informanti se shodli na nezbytnosti 

celoživotního vzdělávání a vyhodnotili tento celospolečenský trend jako správný 

a přirozený. Dotazované sestry tak přijímají filozofickou dimenzi celoživotního 

vzdělávání, nikoliv však její uvedení v praxi v podobě registrace a kreditního systému. 

O tom, co sestry k profesnímu rozvoji motivuje, jak se s povinností CŽV vypořádávají 

a co je na systému třeba změnit, pojednávám dále (kapitola 6.3.1 Motivace sester k 

CŽV) 
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6.1.3 Aktéři policy transferu 

Kapitola 6.1 Implementace CŽV ve veřejněpolitické perspektivě ukázala, že 

formalizovaný systém CŽV zdravotních sester byl v ČR implementován na základě 

určitých mezinárodních vlivů. Je zřejmé, že ne všechny aktéry identifikované v analýze 

aktérů lze současně považovat za aktéry policy transferu, neboť ne všichni mají možnost 

do přejímání a implementace politiky promlouvat. Proto se v této kapitole věnuji určení 

těch aktérů, které lze považovat za zásadní právě z hlediska policy transferu. 

Neopomenutelným mezinárodním aktérem je samozřejmě Evropská komise, 

která navrhuje nejlepší praxi, modely i původní řešení. (Radaelli 2000: 26) Lze tvrdit, že 

právě od Evropské komise vzešel první popud na formalizaci CŽV zdravotních sester. 

Může být tedy považována za prvotního aktéra policy transferu. 

 Za klíčového aktéra transferu bývají považováni ministři. (Blumer, Padgett 

2004: 108) Ministryně působící v úřadu v době přijetí zákona č. 96/2004 byla Marie 

Součková za ČSSD. S malou novelou se pojí úřad Dany Juráskové, která rovněž 

figurovala jako předsedkyně ČAS, a dále pak Leoše Hegera za TOP09. K přípravě této 

novely byly přizvány i profesní organizace, mezi jinými i ČAS. Jednalo se však spíše 

o formalitu, než skutečné přijetí jejich expertního pohledu, jak ilustruje následující 

výrok L. Hegera: 

„Návrh této novely byl připomínkován profesními, odbornými a odborovými 

organizacemi. Z jejich strany se sešlo mnoho podnětů a návrhů, které jsme mohli 

v rámci této novely zohlednit pouze minimálně. Všechny připomínky týkající se 

jednotlivých zdravotnických povolání byly postoupeny pracovní komisi a budou řešeny 

komplexně v rámci přípravy velké novely tohoto zákona plánované na polovinu roku 

2011.“ (MZ 2010a) Jak již bylo řečeno dříve, k této velké novele, na níž měly 

participovat právě aktéři, jichž se politika nejvíce týká – tedy zdravotní sestry, doposud 

nedošlo. 

Ačkoliv expertní stanoviska nebyla při úpravě zákona zohledněna, stále mohou 

hrát odborné zájmové skupiny v policy transferu roli a to například tím, že blokují 

posílení politického vlivu ostatních skupin (viz Příloha č. 7: Vliv ČLK na profesní 

organizovanost zdravotních sester v ČR ). Europeizace tak může být také chápána i jako 

prostředek, jímž mohou domácí aktéři obhajovat svou prosazovanou politiku. Fiala 

(2009: 65) mluví o tzv. „argumentaci Evropou“.  
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Tato kapitola mimo jiné poukazuje na skutečnost, že zdravotní sestry, ačkoliv 

jsou přímými příjemci zde studovaného veřejněpolitického opatření (CŽV), se nařadí 

mezi aktéry policy transferu. Nezapojení zdravotních sester není vzhledem 

k identifikovanému typu policy transferu překvapivé a neúčast na tomto procesu 

nevylučuje to, že by se sestry nemohly účastnit formulování konkrétní podoby CŽV. 

6.2 Zdravotní sestra jako veřejněpolitický aktér 

Přestože zdravotní sestry neřadím mezi aktéry policy transferu, představují pro tuto 

práci aktéra naprosto stěžejního. Jak bylo řečeno dříve (viz kapitola 2.2.2 Zdravotní 

sestry jako aktéři veřejné politiky), u zdravotních sester se očekává, že budou účastny 

rozhodovacího procesu. Ve skutečnosti však není toto očekávání naplněno. Proto 

zdravotní sestry jako profesní skupinu považuji za závislého či neviditelného aktéra. Na 

základě realizovaných rozhovorů se podařilo identifikovat pět možných příčin tohoto 

stavu – tedy proč zdravotní sestry neparticipují na tvorbě politik, které se jich týkají. 

Všechny faktory z rozhovorů vykrystalizovaly, aniž by byli respondenti na toto téma 

výslovně dotazováni, přičemž tyto vlivy potvrzuje i odborná literatura (viz teoretická 

kapitola 2.2.2 Zdravotní sestry jako aktéři veřejné politiky). Pochopení, proč sestry ve 

veřejněpolitickém procesu figurují jako závislý aktér, může sloužit k vysvětlení toho, 

proč systém jejich CŽV nenaplňuje své zamýšlené cíle. Fakt, že zdravotní sestry 

představují kvantitativně nejvýznamnější skupinu ve zdravotnictví, ale nejsou účastny 

rozhodovacích procesů ve zdravotnictví se zdá být paradoxní, avšak objevuje se jako 

celosvětový fenomén. (Hewlett 2008: 5)  

6.2.1 Postoje sester k politice 

Pocit, že rozhodování odehrává kdesi daleko mimo ně, se opakovaně promítal do 

uskutečněných rozhovorů, a to zejména v souvislosti s brněnským NCO NZO, které 

bylo prezentováno jako organizace zcela odtržená od zdravotnické praxe, zaměřená 

výhradně na aktivitu v politickém rozhodování a implementaci opatření, aniž by znala 

reálný efekt těchto politik na výkon sesterské práce. Percepce NCO NZO tak byla zcela 

jednoznačně negativní. 

„Já jsem si udělala postgraduál, specializaci a to všechno mělo smysl. Ale 

kreditní systém? To je naprostá zhýralost. Jde jen o podporu té brněnské instituce, která 

z nás tahá peníze a ty dámy tam jsou naprosto šílené, mimo realitu praxe.“ R1 
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„Brno je podle mě ryze formální instituce sama pro sebe. Ty ženy tam možná ani 

nikdy nebyly u lůžka.“ R12 

NCO NZO je správcem a zpracovatelem Registru NLZP, a tak fakticky 

rozhoduje o vydání osvědčení pro výkon povolání a zároveň organizuje vzdělávací 

akce, jejichž absolvování je předpokladem pro získání tohoto osvědčení. Všem 

dotazovaným respondentům je činnost NCO NZO příslovečným trnem v oku 

a opakovaně jeho fungování kritizovali. Zároveň však mezi všemi sestrami převládalo 

přesvědčení, že právě NCO NZO rozhoduje o podobě kreditního systému, o povinnosti 

CŽV a o způsobu plnění této povinnosti. Tato mylná domněnka poukazuje na to, že 

některé sestry možná ani nemají představu, kde politika vzniká.  

„My jsme instituce primárně zaměřená na specializační vzdělávání, jeho 

metodiku, poskytování, akreditace. Já si nemyslím, že by takto formální systém kreditů 

a registrace musel existovat. Ve smyslu kreditního systému my pouze realizujeme 

pokyny přicházející z ministerstva.“ F. Ertlová 

6.2.2 Dominance lékařské profese 

Na dominanci lékařské profese ve smyslu výkonu profese i na poli politickém 

upozorňovaly všechny dotazované expertky. Lékaři jsou ve srovnání se zdravotními 

sestrami v politických funkcích nadzastoupeni, na což poukázala dříve kapitola 2.2.2 

Zdravotní sestry jako aktéři veřejné politiky. Lékaři se těší vysoké prestiži v očích 

veřejnosti, požívají velkou úctu pramenící z jejich expertního vědění, profesní etiky 

i zodpovědnosti. Skutečnost, že se sestry příliš nepodílejí na tvorbě zdravotní politiky 

a prosazování svých profesních zájmů potvrzuje i Bilíková, která tento stav přisuzuje 

právě nízké společenské prestiži sesterské profese v komparaci s lékaři. Právě pořadí 

profesí v žebříčku prestiže může ovšem poskytnout další článek vztahu lékaře 

a zdravotní sestry, a potažmo tak vysvětlení, proč lékaři dominují rozhodovacímu 

procesu ve veřejné politice, ačkoliv se pojí spíše se zdravotními sestrami, jako je tomu 

v případě zavedení kreditního systému, registrace atd.  

Ve všech uskutečněných rozhovorech sestry uznaly autoritu lékaře, nicméně 

zároveň poukazovaly na to, že pouze neplní příkazy lékaře, ale zastávají samostatné 

činnosti, kterým lékař nerozumí a nemá pro ně patřičné schopnosti, proto nemůže jejich 

roli suplovat. Respondenti explicitně vyjadřovali paralelnost a vzájemnou 

nezastupitelnost obou rolí. Současně sestry velmi jasně zdůrazňovaly, že kdyby mohly 

volit jinak, svou profesi by neměnily a nevnímají volbu sesterského povolání jako 
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neschopnost studovat medicínu. Naopak z jejich narativu je patrná vysoká míra profesní 

identity.  

„Sestra přece nechce být lékař, ale chce jít ruku v ruce s ním. Jsou to vzájemně 

podmíněné profese a měly by obě mít autonomní postavení a stejnou úctu. Rozdíl ve 

finančním ohodnocení je správný, protože lékaři nesou úplně jinou zodpovědnost. Ale ta 

úcta by měla být stejná.“ R10 

Lékař i sestra jsou svébytnými články pracovní skupiny. Poskytování zdravotní 

péče je postaveno na souhře multidisciplinárního týmu, zejména právě na vztahu sestry 

a lékaře. Možný pocit závislosti na lékařích a nutnost zdůrazňování vlastní autonomie 

lze interpretovat jako pozůstatek socialistického vzdělávacího systému. (Šmídová 

Matoušová, Tollarová 2014: 843) 

6.2.3 Feminizace profese zdravotní sestry 

V kapitole 2.2.2 Zdravotní sestry jako aktéři veřejné politiky uvádím jako jednu 

z vysvětlujících proměnných „neviditelnosti“ zdravotních sester problematiku genderu. 

Tento faktor byl v několika rozhovorech naznačen jako jedna z možných determinant. 

Gender se objevoval v několika souvislostech, které odpovídají poznatkům z literatury. 

Jednak se projevovala určitá submisivita ženy vůči muži, v kontextu zdravotnictví 

primárně vůči profesi lékaře. 

„Já si myslím, že v tom hraje roli ta silná feminizace profese. Spoléhá se na to, 

že jsme všechny ženský a necháme si sypat popel na hlavu. Kdyby se to týkalo mužů, 

donutilo by to systém pracovat jinak. My si prostě necháme všechno líbit. Naše profese 

trpí určitým nátlakem, protože je tak výrazně feminizovaná.“ R3 

Dále se vliv pohlaví projevil v souvislosti s dalšími rolemi, jež od ženy 

společnost přirozeně očekává, a na které často sama žena odmítá rezignovat. Větší 

angažovanost v politickém rozměru profese by pravděpodobně byla na úkor dalších 

sociálních rolí.  

„Ta práce sama o sobě je hrozně vyčerpávající, člověk dělá přesčasy, má velkou 

zodpovědnost, někdy je to i fyzická dřina. A pak přijde domů a musí se ještě postarat 

o rodinu. To je prostě úděl žen...“ R4 

Rovněž se v souvislosti s genderem projevovala jistá míra frustrace z mediálního 

obrazu zdravotní sestry23, jenž generuje současná popkultura. Zmiňována byla zejména 

televizní produkce zobrazující sestry jako doplněk lékaře ne pouze v profesním slova 
                                                
23 Tímto tématem se v diplomové práci zabývá například E. Kopecká  
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smyslu. Respondenti zároveň uváděli, že především seriály komerčních televizních 

stanic devalvují jejich práci ve zdravotnickém týmu.  

„To pak vypadá, že naše práce není o ničem jiném, než být vlastně povolná 

doktorovi. Po všech směrech. Těžko pak může mít sestra v očích veřejnosti úctu, když ji 

dnes a denně vidí v televizi takhle.“ R6 

Česká asociace sester tyto názory, které se objevily během uskutečněných 

rozhovorů, potvrzuje a vztahuje „pofidérní“ mediální obraz zdravotních sester k širším 

souvislostem, jako například nedostatku personálu. Dle ČAS může uměle vytvořená 

image této profese, zcela vzdálená její realitě, vytvářet v absolventech oboru 

ošetřovatelství mylná očekávání24.  

„Vzdělání asi může změnit image profese z pohledu těch stávajících sester. Ne 

z pohledu těch budoucích. Image sestry mohou výrazně změnit média, ta však tuto 

image úplně zničila. Ten obraz práce sestry je absolutně nereálný. Vypadá to, že řešíme 

osobní, nikoliv pracovní problémy, což naši práci naprosto degraduje.“ I. Antoníčková 

Feminizace profese zdravotní sestry tak politické participaci brání ve dvou 

směrech: plnění několika rolí přikládaných tradičně ženě brání spolu s náročností 

povolání sestrám dále se angažovat v zájmech profese, a zároveň stereotypy spojované 

s touto profesí znemožňují sestrám etablovat se jako autonomní a rovný partner 

vzhledem k další zdravotnickým profesím i v očích veřejnosti. 

6.2.4 Heterogenita vzdělanostní struktury zdravotních sester  

Nátlak na vertikální i horizontální rozčlenění dosud homogenní profese ovlivňuje její 

profesní soudržnost a tím tedy možnost vystupovat jako silný politický aktér. (Bártlová, 

Chloubová, Trešlová 2010: 28) Většina respondentek se často již na samém počátku 

rozhovoru ostře vymezovala vůči „současné generaci zdravotních sester“. 

V rozhovorech se opakovaně objevovala tendence jasně se diferenciovat od mladší 

generace sester, přičemž hlavním faktorem podmiňujícím tuto diferenciaci bylo právě 

vzdělání. Mluvit o „současné generaci sester“ je však značně nepřesné, neboť právě 

vzhledem k existenci zákona č. 96/2004 Sb. nemohou absolventi středních 

zdravotnických škol užívat označení zdravotní sestra, ale jsou „pouze“ zdravotnickými 

asistenty. Právě o nich se všechny dotazované sestry i expertky vyjadřovaly spíše 

s despektem. 

                                                
24 Viz tisková zpráva ČAS z roku 2016 dostupná na http://goo.gl/q9kvMc 
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„SZŠ bývala výběrovou školou, tam nemohl jít každý. Člověk musel mít 

schopnost učit se i pečovat o pacienta a vidět lidské utrpení. A dnes? Ty holky se tam 

dostanou bez přijímaček, pedagogové jsou usměrňováni, aby nechali i ty nejslabší žáky 

projít, ale k čemu to je? Co je vlastně cílem? Saturovat nedostatek sester nebo mít 

kvalitní sestry?“ R6 

„Vždyť oni úplně devalvovali střední školu. Po zdrávce není dnes člověk nic. 

A to je možná dobře, protože tam chodí jen ti nejhorší. Za nás to bylo úplně jinak, tam 

šly naopak ty nejlepší.“ R4 

U sester na vyšších pozicích byla patrná reflexe soudobého vývoje 

ošetřovatelství a jeho profesionalizace, tudíž velmi explicitně artikulovaly nutnost sester 

s vysokoškolským vzděláním. Na druhé straně sestry bez vysokoškolského titulu 

a řadové členky týmu byly spíše pro návrat ošetřovatelství na úroveň středních škol.  

„Teď všichni brečí, že chtějí sestru jako byla dřív. Ale zapomínají, že dnes holky 

na zdrávce nedostanou ani polovinu informací, co my dřív. To studium je koncipováno 

jinak, hlásí se tam jiný typ studentů a také dnešní ošetřovatelství má mnohem více 

poznatků. Bakalář pro sestry je tedy pro mě ekvivalentem dřívější zdrávky.“ R13 

Zároveň však tento trend vertikální, tedy vzdělanostní, diverzity může být pro 

profesi dočasně škodlivý, neboť absolutorium vysoké školy může v určitých jedincích 

vyvolávat pocit, že jsou nadřazeni kolegům se SZŠ, přestože mají specializaci 

a dlouholetou praxi. 

„Doufám, že dnes už to tolik neplatí. Ale je pravdou, že dřív na těch vysokých 

školách těm holkám vykládali, jak s titulem půjdou rovnou na vedoucí pozice a nebudou 

muset, promiňte, utírat lidem zadky, vynášet mísy a podobně. Ale to je zkrátka nedílnou 

součástí tohoto povolání.“ F. Ertlová 

„No holky magistry prostě mají pocit, že jsou něco víc, než já s desítkami let 

praxe. Ty různé stupně vzdělání prostě vytváří konflikt.“ R1 

„Je pravdou, že některé starší sestry se cítí být ohroženy bakalářkami. Bohužel 

u nás se pouze zavede nějaké vzdělání, ale už se k tomu adekvátně nenastaví 

kompetence. Bohužel se tu nevyužívá vícestupňový systém.“ I. Antoníčková 

Tato percepce aktuálních studentů a čerstvých absolventů SZŠ se objevuje 

i v oficiálním vyjádření bývalé hlavní sestry ČR Aleny Šmídové: „Dnes střední 

zdravotnické školy nejsou školami výběrovými, vstupují na ně studenti, kteří by často 

jinde neuspěli. Jejich mentální úroveň je mnohdy na úrovni absolventů učebních oborů. 

Vzdělání sester se posunulo, tak jako i u jiných zdravotnických i nezdravotnických 
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oborů do vyššího stupně vzdělávání.“ (Šmídová 2014) Dotazované sestry důrazně 

a opakovaně upozorňovaly na zhoršenou kvalitu absolventů soudobých středních 

zdravotnických škol, přičemž tuto skutečnost reflektovaly ze dvou pohledů. Na jedné 

straně vnímaly tento problém z hlediska profesní nepřipravenosti studentů SZŠ, což 

může dle jejich názoru vést k degradaci profese v očích veřejnosti. Na straně druhé 

ovšem na problém s nedostatečným vzděláním sester (respektive zdravotnických 

asistentů) hodnotily i z pohledu pacienta, jehož může neznalost ohrozit na životě. 

Nepřímo tak přiznávají, že vysoká škola je nevyhnutelnou nutností budoucího vývoje 

této profese. 

„Když jsem ležela v nemocnici, tak za mnou přišla taková mladá sestřička a jala 

se mi píchat injekci. Nejen, že mě předem neupozornila, že se chystá se mnou něco 

dělat, ale ani mě neinformovala o tom, jakou látku mi jde podat. Tak jsem se jí zeptala 

a ukázalo se, že mi jde píchnout fraxiparin25. Ten mi ale dávala její kolegyně už před 

hodinou. Kdybych sama nebyla sestra, tak mě možná ani nenapadne se jí zeptat. Ona si 

vůbec neuvědomovala, jak závažné je to selhání a jaké by mohlo mít důsledky. Úplně mě 

děsí představa, že takoví lidé by měli léčit moje děti, vnuky...“ R6 

„Každý z nás se jednou stane pacientem a mně není jedno, kdo se o mě bude 

starat. A zdrávka je dnes na učňovské úrovni.“ I. Antoníčková 

Sestry však nerozděluje jen diverzita vertikální, ale i horizontální, tedy z pohledu 

jednotlivých specializací a odborností. Pracovní podmínky sester pracujících 

v ambulantní či lůžkové péči se výrazně odlišují od těch pro sestry sálové, sestry na 

jednotkách intenzivní péče atp. 

Před zdravotními sestrami tak leží náročný úkol – uvědomit si, že jejich početní 

i expertní síla je závislá na jejich jednotě. Pouze pokud se dokáží vyrovnat s aktuální 

diverzitou vzdělanostní i specializační, která ostatně pravděpodobně pouze 

předznamenává stav budoucí, mohou vystupovat jednotně a skrze tuto jednotu pak 

prosazovat své cíle nejen profesní, ale mohou se stát i advokátkami práv pacientů, jak 

jim ukládají jejich současné role.  

6.2.5 Profesní organizovanost zdravotních sester 

Předchozí podkapitoly poukázaly na možné důvody neangažovanosti zdravotních sester 

v rozhodovacím procesu, a to i v otázkách, které se jich bezprostředně týkají (jako právě 

systém celoživotního vzdělávání). Stejně jako jiné odborné profese ve zdravotnictví se 
                                                
25 Látka na ředění krve	
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i sestry sdružují ve vlastní profesní organizaci – České asociaci sester. Z celkového 

počtu více než 100 tisíc sester v ČR (podrobně kapitola 3. Zdravotní sestry v České 

republice) čítá členská základna ČAS pouhých 6 149 členů a členek26. Cílem každé 

zájmové skupiny je však vykázání co největší síly, tedy podpory zájmů ve společnosti, 

legitimity požadavků a reprezentativity organizace. Právě poměr potenciálních 

a skutečných členů představuje jeden z možných ukazatelů reprezentativity. 

(Mansfeldová, Kroupa 2008: 83–84) Do oblasti celoživotního vzdělávání ČAS zasahuje 

především díky vydávání souhlasného stanoviska pro zařazení vzdělávací aktivity do 

kreditního systému. Vzhledem k cílům Asociace se však tato funkce nejeví jako 

dostatečná. Jak uvádí Strategický plán ČAS na období 2011–2015, mezi cíle 

sesterského sdružení patří i následující body: 

o “Aktivně se účastnit legislativních procesů ovlivňujících profesionální přípravu 

sester a dalších zdravotnických povolání, postavení sester a ostatních 

zdravotnických pracovníků v systému zdravotní péče a jejich výkon profese. 

o Spolupracovat s MZ ČR a MŠMT ČR v oblasti vzdělávání, vytvářet vhodné 

podmínky v oblasti celoživotního vzdělávání tak, aby obnovování a udržování 

odborné způsobilosti přispělo k zabezpečení vysoké kvality poskytované péče 

a ochraně zdraví jednotlivců a komunit.” (ČAS) 

Z těchto cílů vyplývá, že by si Asociace ráda osvojila silnější roli veřejněpolitického 

aktéra, jenž by reprezentoval zájmy dané profese. Dle výzkumu Darmopilové a Malého 

(2010: 56) však dosahuje ČAS spolu s hnutím Lékaři pro reformu nejmenšího vlivu na 

veřejněpolitický proces mezi aktéry zdravotní politiky. Formálně se sice 

připomínkového řízení účastní a bývá zahrnuta mezi členy pracovních komisí, ale reálně 

má jen velmi omezený vliv. (Boledovičová, Vorosová, Krištofová 2006: 44)  

„Vyhlašuje se, že náš [ČAS a sester, pozn. aut.] hlas je důležitý, ale jak moc je 

důležitý, to je otázka. My se můžeme ozvat, protože se nám ne vždy líbí, co nám 

ministerstvo předkládá, ale tento náš křik není nutně vyslyšen.“ I. Antoníčková 

Česká asociace sester nevstupuje do veřejněpolitického procesu jako silný aktér 

pravděpodobně z několika důvodů: 

o malá členská základna v poměru k celkovému počtu zástupců profese zdravotní 

sestry, 

                                                
26 Tento údaj není na stránkách Asociace veřejně zjistitelný, proto byla kontaktována evidence členské 
základny, která tento údaj poskytla (údaj platný k 16. 3. 2016).	
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o nízká angažovanost a nezájem členů27, 

o specializace členů a jejich vzdělání je vnímána jako nižší než u lékařských 

zdravotnických profesí. 

„Z Asociace jsem vystoupila, protože jsem měla pocit, že pro mě vůbec nic nedělá. 

V tom členství jsem neviděla vůbec žádný smysl.“ R6 

„Členkou jsem dřív byla, ale k ničemu mi to nebylo. Jen mě to stálo peníze za 

členské poplatky. Plus mi tedy posílali nějaké emaily s nabídkou vzdělávacích akcí, ale 

ta pro mě stejně byla o ničem.“ R7 

V reakci na snahy posílit svůj vliv na legislativní proces Česká asociace sester 

v čele s bývalou ministryní zdravotnictví Danielou Juráskovou navrhla dne 20. 12. 2012 

zřízení České komory zdravotnických pracovníků (jinak také „Komory nelékařů“), která 

by sdružovala všechna nelékařská zdravotnická povolání (tedy více než 105 tisíc osob – 

viz ÚZIS 2013: 160) a mimo jiné by sloužila jako připomínkové místo v legislativním 

procesu. Cílem ustavení této komory bylo vymezení se nejen vůči státní správě a získat 

tak vyšší míru profesní samosprávy, ale zároveň se definovat vůči vlivným lékařským 

komorám, které z pozice své vysoké specializace i odpovědnosti požívají větší politické 

moci. „Nedomníváme se, že je lékařská stavovská organizace kompetentní se 

vyjadřovat ke vzdělávání všech ostatních zdravotnických povolání.“ (PV ČKZP 

3. 12. 2012) 

Přípravný výbor spolu s Transformační komisí zastával variantu zcela nového 

zákona o nelékařích, který měl vstoupit v platnost v lednu 2014. Přičemž ČAS měla 

intenzivněji participovat na legislativní úpravě registrace a celoživotního vzdělávání 

zdravotních sester. (PV ČKZP 29. 2. 2012) V současnosti debaty i aktivity okolo 

přípravy Komory nelékařů ustaly a to nejspíše z následujících příčin: 

o existence významnějších a akutnějších problémů než vytváření komory, 

o profesní a zájmová nejednotnost sdružovaných osob, 

o plánovaná dobrovolná registrace v komoře a tedy nutnost úpravy zákona 

č. 220/1991 Sb., 

o politický vliv zavedených komor svobodných povolání ve zdravotnictví. 

Bohužel se zdá, že ačkoliv v profesním životě fungují lékaři a sestry jako perfektně 

sehraný tým, na poli politickém se jejich souhra vytrácí.28 Je možné, že se zde jedná 
                                                
27 ČAS realizovala v roce 2014 výzkum mapující roli Asociace z pohledu zdravotních sester. Výsledky 
jsou sice dostupné na webu ČAS, ale validita a reliabilita tohoto šetření je minimálně sporná (malý 
výzkumný vzorek, nízká návratnost, absence informací o metodologii), proto jsem se rozhodla s těmito 
daty nepracovat. Uvedený výzkum je dostupný na http://www.cnna.cz/setreni/. 



   

 

66 

  

o příliš rychlou a náhlou snahu o profesionalizaci, která se nesetkává s pochopením 

okolí, jak uvádí autoři Thompson, Newell, Morall (2000: 94–95). 

 To, proč zdravotní sestry vystupují jako závislý či neviditelný aktér, lze tedy 

vysvětlit všemi výše uvedenými faktory: postoji sester vůči politice, dominancí lékařů, 

genderovou zatížeností profese sestry, vertikální i horizontální diverzitou zdravotních 

sester a jejich profesní organizovaností. Mimo jiné kvůli uvedeným faktorům se 

zdravotní sestry nepodílejí (a nepodílely) na podobě systému CŽV a tak veskrze musí 

přijímat systém CŽV jako fakt. Proto se v následující kapitole zaměřím na to, s jakými 

motivacemi a strategiemi sestry k tomuto faktu přistupují. 

6.3 Přístupy zdravotních sester k CŽV  

Implementace zákona č. 96/2004 Sb. staví zdravotní sestry před povinnost se 

kontinuálně vzdělávat po celou dobu výkonu profese a plnění této povinnosti dokládat 

předepsaným počtem získaných kreditů. Tato kapitola tedy mapuje to, jak sestry 

vnímají motivaci pro celoživotní vzdělávání a jaké volí v otázce plnění CŽV strategie. 

6.3.1 Motivace sester k CŽV 

Porozumění motivacím zdravotních sester může napomoci hodnocení celého systému 

a jeho nastavení. Zároveň může poukázat na určité nezamýšlené důsledky současné 

koncepce CŽV. V průběhu uskutečněných rozhovorů se téměř rovnoměrně objevily 

externí i interní motivátory. Jasným externím motivátorem bylo přijetí zákona 

č. 96/2004. V případě, že se sestry v době, kdy nabyl zákon účinnosti, pohybovaly 

mimo trh práce (např. na mateřské dovolené), bylo jejich primární motivací pro 

absolvování CŽV získání registrace a následné uplatnění zpět na pracovním trhu. 

V případech, kdy sestry v daném období byly zaměstnány, tak často pociťovaly tlak od 

svého vedoucího pracovníka. V kontextu teorie kognitivní evaluace (viz kapitola 2.3.1 

Motivace) se zde objevily i příklady potvrzující výše uvedenou hypotézu o negativním 

vlivu externích motivačních systémů na motivaci celkovou.  

„Já myslím, že se v naší práci prostě člověk nemůže nevzdělávat, já to beru 

automaticky. Když jsem se po letech na mateřské vracela zpět na sál, tak bylo přeci 

samozřejmé, že si vezmu knížku a nastuduji si, jak se to dělá teď. Nebo nám přivezou 

nějaký nový materiál, tak se s tím člověk musí seznámit. To všechno je přeci vzdělávání 

                                                                                                                                          
28 Více o vlivu ČLK na proces vzniku ČKZP v Příloha	č.	7:	Vliv	ČLK	na	profesní	organizovanost	
zdravotních	sester	v	ČR 
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a člověk to dělá tak nějak intuitivně. Ale ten kreditní systém, to je vyloženě buzerace.“ 

R6 

Jedna z respondentek pak potvrdila, že se samostatně vzdělává, ale plnění 

zákonné povinnosti bojkotuje a registraci do budoucna nezvažuje. Ve vzdělávání vidí 

smysl, ale současné nastavení systému CŽV jí přijde neadekvátní a pro sestry příliš 

zatěžující, proto odmítá být jeho součástí. Zde se tedy externí zavedení povinnosti 

a formalizované kontroly vzdělávání jasně projevilo na demotivaci daného 

zaměstnance. Pokud jsou pohnutky k celoživotnímu vzdělávání vedeny pouze externími 

motivacemi, nemůže dojít k naplnění cílů tohoto nástroje, tedy především zlepšení péče 

o pacienta, neboť sestry získané znalosti neuplatňují v praxi. (National council for the 

professional development of nursing and midwifery 2004: 18)  

Interní motivace pak respondenti citovali jako „touhu vědět víc“, „snahu něco si 

dokázat“ či „pocit, že vím málo“. Respondenti se silnou interní motivací často vnímali 

externě vynucovanou zákonnou povinnost jako zbytečnou administrativní zátěž.  

„V našem oboru je zkrátka neustálé vzdělávání nevyhnutelné. Já to považuji spíš 

za takový automatismus. Nenapadá mě jiná oblast, kde by se tak rychle měnily postupy, 

materiály, technologie, takže pokud člověk chce tu práci dělat, tak mu zkrátka nezbývá 

nic jiného než se po těch informacích pídit.“ R10  

„Já jsem asi trochu jiná, protože já jsem si sice nedávno dodělala magistra, ale 

pořád mám pocit, že toho vím málo. Vzdělávat se zkrátka musíme, protože dnes už 

dávno neplatí to, co jsme se učili dřív. V naší profesi je to nezbytnost.“ R12 

Mezi respondenty se tak vyskytli ti, co by se vzdělávali bez ohledu na existenci 

zákona, stejně jako ti, kteří se více či méně systematicky vzdělávají jen pro naplnění 

zákonné povinnosti a udržení možnosti vykonávat svou profesi. Tato zjištění dokládá 

i výzkum Lasovské a Králové, kde se jako nejdůležitější faktory projevovaly udržení 

stávajícího místa, získání certifikátu, udržení a rozvoj schopností a možnost zvýšení 

platové třídy. (Lasovská, Králová 2011: 13) Registrace byla v mém šetření stavěna do 

souvislosti s finančním ohodnocením pouze v jednom případě, avšak v opačné logice: 

pokud by respondentka registrovaná nebyla (neplnila by povinnost CŽV), klesla by do 

nižší platové třídy, aniž by se však výrazněji zjednodušila její náplň práce.  

Z realizovaných rozhovorů vyplynula vysoká míra zaujetí a nadšení pro danou 

profesi, kterou jako by celoživotní vzdělávání paradoxně omezovalo. 

„Já jsem se vzdělávala jenom proto, že jsem se bála budoucnosti, že nebudu 

moct dělat to, co mě baví. Svou práci dělám strašně ráda, z přesvědčení, ale to 
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vzdělávání je prostě jen z tlaku okolností, jenom sběr. Nechápu, proč nám takto hází 

klacky pod nohy.“ R11  

Stejně jako u výzkumu Ryan (2003) i v mém kvalitativním šetření vyvstal rozdíl 

mezi chápáním celoživotního učení a rozvoje a celoživotního vzdělávání. (rovněž 

Hogston 1995: 592) Zatímco celoživotní učení respondenti považovali za přirozenou 

součást jejich profesního fungování, státem definované a kontrolované CŽV přijímali 

spíše kriticky. Stávající nastavení systému, který je orientován primárně na kvantitativní 

plnění povinnosti, u sester podněcuje spíše externí motivace kombinované s naplněním 

potřeb jistoty a bezpečí, by měl být zpochybňován, aby spíše vedl k faktorům interním. 

(viz rovněž Lasovská, Králová 2011: 14) Profesní rozvoj by měl být spíše přesvědčením 

a osobní zodpovědností jednotlivých sester. Individuální motivaci totiž nedokáže 

nahradit žádný vnější nátlak. (Brekelmans, Poell, Wijk 2012: 315-320; Perry 1995: 767)  

6.3.2 Strategie vůči CŽV 

Jelikož je v České republice participace na celoživotním vzdělávání pro zdravotní sestry 

povinná, jen těžko lze jejich skutečné motivace identifikovat. Zajímavé je ovšem 

podívat se na to, jak se s touto povinností vyrovnávají, respektive jaké strategie volí, 

aby legislativní povinnost naplnily. Literatura (viz kapitola 2.3.2 Strategie a bariéry 

participace) popisuje 4 obvyklé strategie cílové skupiny vůči CŽV. Tyto kategorie se 

objevily i u dotazovaných sester. 

K typu pštrosa můžeme zařadit respondentku R3, současně tento způsob volí 

i respondentka R8, jejíž registrace platí do roku 2021. Ta vyčkává, zda systém 

povinného CŽV nebude zcela zrušen a kredity plánuje získat až podle aktuální situace, 

zatím se snaží plnění povinnosti vyhnout. Respondentka R3 koncept registrované sestry 

zcela ignoruje, neboť ji práce v soukromých zdravotnických zařízeních dovoluje udržet 

si „svobodný postoj“. Za předpokladu, že nebude zavedena kontrola soukromých 

poskytovatelů péče, registraci a s ní spojené celoživotní vzdělávání sestra R3 ani 

nezvažuje. Na rozdíl od R8 tak neočekává zrušení systému, neboť pro ni by taková 

situace neznamenala žádnou změnu.  

Prokrastinátor povinnost odsouvá na neurčito. Této charakteristice odpovídají 

respondenti R4 a R5, u nichž se projevila silná závislost na okolí a spíše laxnost 

v přístupu k CŽV. Ve srovnání s předchozím typem nejde o bojkot či vyhýbání se 

povinnosti. Jedná se spíše o absenci interní motivace a spoléhání se na nátlak okolí. 

Aktivní participace je pro tyto respondenty nemyslitelná.  
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Prototypického zástupce kategorie slon v porcelánu ztělesňuje respondent R10, 

který o CŽV mluvil s velkým nadšením, aniž by ovšem uvažoval v mezích kreditního 

systému. Ke kontinuálnímu profesnímu zdokonalování ho vede obrovské nadšení pro 

danou profesi, touha po vlastním odborném rozvoji i předávání získaných informací 

dále mezi kolegy. Tento respondent se tedy aktivně účastnil CŽV, aniž by tento způsob 

participace byl provázán s kalkulem vyššího počtu získaných kreditů. Pozitivní vliv 

stále se vzdělávajících sester na recipienta péče byl identifikován v případě, že se sestry 

dobrovolně rozvíjejí díky své vnitřní motivaci, zejména touze „vědět víc“. (Hearle, 

Lawson, Morris 2016) Explicitně tuto motivaci vyjádřila respondentka R12, která se 

rovněž samostatně i formalizovaně vzdělává, aniž by pro ni hlavním faktorem byl počet 

získaných kreditů. Díky své „nezištné“ aktivitě na poli vzdělávání dokáže doložit účast 

„v hodnotě“ 160 kreditů, což několikanásobně přesahuje zákonnou povinnost.  

Stratég se do jisté míry projevil takřka u všech dotazovaných. Mnoho z nich 

participuje na CŽV, protože si chtějí udržet současnou pracovní pozici. Touha rozšířit si 

znalosti tak ustupuje pragmatickému cíli nepřijít o možnost vykonávat profesi v plném 

rozsahu, tedy bez odborného dohledu. Typ stratéga rovněž dominuje u těch 

respondentů, kteří absolvovali vysokoškolské studium. Stratég se u nich projevuje 

v tom, že vysokoškolské studium motivovala buď obava o možnost vykonávat profesi 

nebo snaha získat vyšší pozici ve zdravotnickém týmu.  

„Já jsem se na VŠ přihlásila, protože jsem se zajímala spíš o manažerskou pozici 

a u těch je předpokladem prostě vysokoškolský titul. A je docela jedno, jaké kvality 

i oboru.“ R13  

Tyto charakteristiky platí pro sestry R2, R10, R11 a R13. Tento ryze 

pragmatický postoj k CŽV se projevuje nejen u absolventů vysoké školy, ale i u sester 

se středoškolským vzděláním (R7), případně specializací (R6), které projevují velké 

nadšení pro obor, ale o povinném CŽV zdravotních sester hovoří pouze jako o nutném 

zlu. Způsob participace je v těchto případech motivován primárně snahou získat 

informace přínosné pro konkrétní obor, jelikož ovšem určité obory (například 

perioperační péče) nedisponují příliš rozsáhlou nabídkou vzdělávacích akcí, jsou sestry-

stratégové nuceny vyhledávat i akce mimo svůj profesní zájem. Více o preferovaných 

způsobech plnění povinnosti nabízí následující kapitola. 
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6.4 Zkušenosti sester se systémem CŽV 

Přecházející kapitola pojednávala o faktorech předcházejících samotnému vstupu do 

systému, tato kapitola hodnotí systém jako takový právě z pohledu dotazovaných 

zdravotních sester a expertek. V následujících podkapitolách tedy představuji 

preferované způsoby participace na CŽV mezi dotazovanými sestrami. Dále se věnuji 

tomu, jak jsou sestry v celoživotním vzdělávání podporovány ze strany vedoucích 

pracovníků a zaměstnavatele. V neposlední řadě zde nabízím kritiku stávajícího 

nastavení systému CŽV zdravotních sester v ČR. 

6.4.1 Způsoby participace 

Jak ukázal přehled v kapitole 5.3 Současná podoba opatření (Tabulka č. 2 Kreditové 

ohodnocení vzdělávacích akcí), zdravotní sestry mohou vybírat z relativně široké 

nabídky způsobů získávání kreditů nutných pro udržení registrace. Z rozhovorů 

vyplynul rozdíl mezi prvním registračním obdobím (2006–2012) a obdobím dalším 

z hlediska preferovaných způsobů participace. „Během přechodného období, až do 

31. března roku 2006, probíhala registrace zdravotních sester v České republice bez 

vykazování potřebného počtu kreditů a bez vykazování odborné praxe. V tomto období 

tedy mohli získat osvědčení neboli registraci všichni zdravotničtí pracovníci-nelékaři, 

kteří splňovali pouze požadované vzdělání ve svém oboru, zdravotní způsobilost 

a bezúhonnost.” (Saadouni 2008) Velká část respondentů uváděla, že v jednotlivých 

obdobích volili, respektive volí, odlišné strategie v plnění povinnosti. 

 Zatímco o prvním registračním obdobím respondenti mluvily jako o „období 

sběru kreditů“ R11, „honbě za kredity“ R2 či „prostě hlídání množství“ R4, v období 

navazujícím, tedy současném, se již jejich diskurz měnil a objevil se důraz nejen na 

kvantitu, ale i kvalitu vzdělávacích akcí a hlídání jejich relevance pro praxi.  

 Prvnímu období tak jasně dominovala nejprve snaha splnit zákonem uloženou 

povinnost, získat registraci a udržet si pozici na trhu práce. Tuto „éru“ charakterizuje 

participace založená na finanční a místní dostupnosti akcí, nenáročnost a rychlost plnění 

a kreditové ohodnocení. Respondenti otevřeně říkali, že v této době se účastnili všech 

akcí pořádaných zaměstnavatelem bez ohledu na relevanci těchto akcí pro jejich 

konkrétní specializaci.  

„Já jsem zažila i to, že na nějakou přednášku šel člověk, který třeba měl dost 

kreditů a prostě si to tam odseděl za někoho jiného, kdo zrovna neměl čas, ale ty kredity 

potřeboval. To dělá hezký obrázek toho, jak tenhle systém funguje.“ R7 
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Rovněž uváděli zkušenosti nejen vlastní ale i svého okolí, kde nebylo výjimkou 

splnit povinnost během několika víkendů přes internetové portály nabízející e-learning, 

kde „studující“ přečte určitý studijní materiál, po přečtení složí test a na základě toho 

získá kredity29.  

„Tímto způsobem jsem nasbírala docela dost kreditů, protože v tom, co by mě 

zajímalo, tedy chirurgii, moc seminářů a akcí nebylo. Takže z toho bych kredity 

neposbírala nikdy. Takže jsem pak na internetu četla články pochybné kvality 

a absolutně bez souvislosti s instrumentováním. Třeba na téma romská menšina ve 

zdravotnictví – to je mi jako sálové sestře úplně k ničemu, ale ty kredity jsem 

potřebovala.“ R6 

Systematický e-learning ohodnocený kredity respondenti vnímali spíše 

negativně vzhledem k jeho nekvalitnímu zpracování a nízkému přínosu pro praxi.30 

Nicméně se ukázalo, že internet jako zdroj informací pravidelně využívají pro zjištění 

aktualit v profesi, avšak bez návaznosti na zisk kreditů.  

„Ten online systém je úplný nesmysl. Je to drahé, ale zase snadné. Člověk to 

může zkoušet několikrát. Prostě si nakliká kredity.“ R1 

Jako rozhodně nejpreferovanější způsob participace se v obou obdobích ukázaly 

být semináře a odborné konference. Ačkoliv dle jejich zkušeností i zde informační 

kvalita kolísá, vidí zde největší přínos a spojitost s praxí. Oceňují i sociální rozměr 

seminářů, neboť se přednášejícímu okamžitě dostává zpětné vazby, v diskuzi se sdílí 

zkušenosti z jednotlivých pracovišť. Zároveň však záleží, kdo semináře pořádá. 

Konference pořádané přímo na jednotlivých pracovištích jsou mezi respondenty 

poměrně oblíbené, protože jsou informačně nejhodnotnější, a to i v případech mimo 

jejich přímou specializaci. Nemocniční nabídka byla vyhodnocována jako 

nejefektivnější.  

„Je zajímavé se dozvědět, jak fungují naše jiná oddělení. Vždyť my na sebe 

přímo navazujeme, takže je dobré znát, jaké kroky té naší práci předcházejí, co 

následuje. Může to vlastně zefektivnit celý ten proces.“ R6 

Odborné konference, často spojované se vzdělávacími akcemi pro lékaře, byly 

rovněž zmiňované, ale účast zde limituje časová i finanční náročnost těchto akcí, neboť 

se obvykle konají mimo místo bydliště v době víkendu.  

                                                
29 Tímto způsobem lze získat celých 40 kreditů. Pro podrobnější informace viz http://www.ekredity.cz 
30 Tyto materiály zpracovávají rovněž zdravotní sestry a tento způsob účasti je hodnocen jako aktivní 
participace, tedy vyšším množství kreditů	
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Externí semináře organizované vzdělávacími agenturami byly vnímány spíše 

negativně. Vyskytovaly se domněnky, že v těchto případech cílem není rozvoj znalostí 

a dovedností účastníka, ale pouhý výdělek organizátora. 

 „Tyhle agentury se nezajímají o kvalitu, vlastně to ani není moc medicínsky 

relevantní, to musí člověk hodně hledat. Na ty jejich akce už nechodím, protože je to 

drahé a nic si z toho neodnesu. Pro mě zklamání.“ R12 

„No dřív to probíhalo i tak, že člověk přišel, zapsal se, šel si nakoupit, a pak si 

jen vyzvedl ty kredity. Někde to dokonce dávali hned na začátku.“ R4 

 Aktivní účast uvedli pouze dva respondenti, kolegové, kteří připravili prezentaci 

v rámci vzdělávací akce připravené jejich zaměstnavatelem v areálu daného 

zdravotnického zařízení. V obou případech se jednalo o silnou interní motivaci 

artikulovanou jako „příležitost předat něco dál“ R12, „zlepšit povědomí o problému 

dekubitů31“ R10, ovšem z podnětu hlavní sestry. Zisk vyššího množství kreditů 

nepovažovali v tomto případě za relevantní, neboť oba respondenti měli splněnu 

zákonnou povinnost více než dvojnásobně. Na druhou stranu se i v aktivní účasti mohou 

skrývat externí motivátory, pokud sestry zpracovávají vzdělávací materiály (ať už 

článek či přednášku) pouze s vidinou získaných kreditů. 

„Přijde mi, že dřív to lidi zpracovávali, protože tomu rozuměli, měli na to chuť 

a čas. Takže třeba starší, zkušené sestry, které už nemají rodinné povinnosti. Úroveň 

tedy byla vyšší. Dnes se z toho stal mus, nebo zkrátka snadná cesta k kreditům, takže 

úroveň šla přirozeně dolů.“ R3 

Ve srovnání s výše popsaným prvním registračním období se po prodloužení 

doby platnosti osvědčení na 10 let změnil přístup sester k CŽV, respektive dnes volí jiné 

strategie. Snadnost získání kreditů už nehraje dominantní roli a do popředí se 

v rozhodovacím procesu dostává i tematické zaměření vzdělávací akce, přičemž online 

kurzy už respondenti zavrhovali. K těmto závěrům došly ve svém kvantitativním šetření 

i Kochanová a Michálková (2013). 

6.4.2 Podpora CŽV 

Zatímco Lee (2011: 393) uvádí, že mezi možné faktory ovlivňující míru participace ze 

strany zdravotních sester patří entusiasmus vedoucích pracovníků a podpora ze strany 

kolegů, mnou dotazované sestry ve vedoucích pozicích zůstávaly v této otázce spíše 

pragmatické a jako jediný skutečně efektivní motivátor uváděly zvýšené finanční 
                                                
31 Proleženin 
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ohodnocení. Tento skepticismus vůči možnosti podnítit v personálu zájem o CŽV se 

projevil téměř u všech dotazovaných na vedoucích pozicích.  

„Já jako vrchní sestra nemám prostředky, jak sestry motivovat. Jedinou možnou 

cestou, je zohlednění účasti na CŽV v platu. Ale na to nejsou finanční prostředky.“ R10 

„Z celkem dejme tomu 150 sester je v CŽV skutečně aktivních možná 20. Ostatní 

honí kredity na poslední chvíli. Je v tom pohodlnost, vyčerpání z práce i neochota dělat 

cokoliv navíc. Jedinou vnější pákou na tyto případy je buď legislativa, nebo finanční 

ohodnocení.“ R12 

Tomuto pesimismu navzdory, roli vedoucích pracovníků v propagaci a podpoře 

CŽV vyzdvihují některé dříve citované zahraniční studie. Na druhou stranu však tyto 

výzkumy uvádí, že přílišný nátlak může vést k perversním efektům a sestry od účasti 

naopak odradit. (Gould, Drey, Berridge 2006: 607) Jedná se tak opět o potvrzení 

hypotézy výše uváděné CET, že dominance externích motivátorů může potlačit 

motivace interní. Spíše než vliv nadřízených pracovníků, tedy vrchních či hlavních 

sester, se ukázal být silný vliv zaměstnavatele. Jako negativní či pozitivní faktor 

ovlivňující jejich účast na CŽV jej však respondenti identifikovali až po přímé otázce. 

V případech, kdy zaměstnavatel CŽV podporoval, byl tento postoj dotazovanými velmi 

oceňován.  

„Já myslím, že velmi záleží na vedení zařízení. Pokud je uvědomělé, tak vznáší 

nároky na svůj personál. Pokud jsou na vedoucích místech vzdělaní a vzdělávající se 

lidé, tak by legislativa ani nemusela existovat. Je přece přirozené, že chce mít 

zaměstnavatel vzdělané sestry.“ R9  

Během rozhovorů se však ukázalo, že se postoje zaměstnavatelů napříč různými 

pracovišti výrazně odlišují. Ačkoliv ze zde využité metodologie nelze vyvozovat závěry 

o korelacích mezi postojem zaměstnavatelů a typem či velikostí pracoviště, výstupy 

mého šetření naznačují, že provázanost mezi danými proměnnými neplatí. V případě 

jednoho ze studovaných soukromých zařízení sestry opakovaně vyzdvihovaly podporu 

zaměstnavatele v oblasti jejich celoživotního vzdělávání. Dotyčný veškeré profesní 

vzdělávací aktivity sester plně hradil a zároveň se jim snažil i nabídku akcí 

zprostředkovávat. Jakkoliv respondenti oceňovali tuto finanční podporu, nemělo to vliv 

na jejich vnímání celkového nastavení systému, k němuž byli jednoznačně kritičtí.  

Tento případ, kdy zaměstnavatel do jisté míry přebíral zodpovědnost za 

aktuálnost znalostí svého personálu se však ukázal být mezi respondenty spíše raritní. 

Právě spoluúčasti zaměstnavatele na CŽV zdravotních sester se nejčastěji týkala kritika 
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stávající legislativy, která veškerá břemena z CŽV pro sestry vyplývající klade pouze na 

bedra individua, přestože je vzdělaný a schopný personál bezesporu cílem každého 

zaměstnavatele. Jakkoliv by se tedy podpora CŽV sester ze strany zaměstnavatele měla 

zdát přirozenou, praxe ukazuje, že zaměstnavatelé hřeší na fakt, že jim legislativa 

žádnou povinnost neukládá.  

„Nemocnice by měly mít určité rezervy, z kterých by bylo možné čerpat na 

vzdělávání personálu. To je ale otázka osvícených zaměstnavatelů, tu povinnost nemají. 

Zaměstnavatel by měl být i motivační síla.“ I. Antoníčková 

„Teď je to všechno na těch sestrách. Ony musí za ty kurzy a semináře platit 

opravdu nemalé peníze a často to musí absolvovat ve svém vlastním volnu. To je přece 

špatně. Ještě když vezmeme v úvahu, jak časově i fyzicky náročná je to práce, a jak 

špatně je ohodnocená. Zaměstnavatel by tedy rozhodně měl být nějak účasten.“ 

F. Ertlová 

6.4.3 Kritika stávajícího systému 

Pokud CŽV neodpovídá potřebám zdravotních sester a jejich praxi, musí být jeho 

systém jednoznačně zpochybňován. (Smith, Toping 2001: 348) V této kapitole se tedy 

zaměřím na konkrétní nefunkční prvky nastavení systému CŽV zdravotních sester 

u nás.  

6.4.2.1	Kreditní	systém	

Současný důraz na kvantifikaci CŽV zdravotních sester a naprosté ignorování jeho 

kvality kritizují i dříve citovaní autoři Ross, Barr a Stevens (2013: 5). Přestože se ve 

svém výzkumu zabývají touto problematikou ve specifickém kontextu Austrálie, lze 

mezi českou a australskou situací najít mnoho styčných bodů. Jak ukázala kapitola 6.4.1 

Způsoby participace pro mnohé sestry je ve své současné podobě systém CŽV roven 

nasbírání určitého zákonem stanoveného množství kreditů – tedy ani méně, ani více.  

 Ohodnocení jednotlivých typů vzdělávacích akcí danými počty kreditů bylo 

mezi respondenty veskrze vnímáno jako adekvátní. V případě respondentů působících 

v tzv. akreditovaných zařízeních32 dle výpovědí není problém zákonnou povinnost 

naplnit. Pořádají-li vzdělávací akce sama zařízení poskytující péči, je zde zároveň 

zajišťováno prolnutí vzdělávání s praxí, neboť jsou akce tematicky zaměřené na 

                                                
32 Tedy těch zařízení, která mohou sama pořádat kurzy celoživotního vzdělávání NLZP a udělovat za 
účast 1 kredit. Pro více informací o akreditaci viz http://goo.gl/xFFPgx 
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proškolení sester v tom, co jim aktuálně chybí. Nicméně ne všechna zdravotnická 

zařízení vzdělávání tímto způsobem garantují. 

„Ty naše akce v rámci této nemocnice jsou opravdu dobře udělané. Ty témata 

jsou pro nás zajímavá a sjíždí se sem i personál z okolí. Plus do to naše sestry nestojí 

peníze ani čas.“ R9  

„U nás to dřív nemocnice organizovala, chodily jsme na nějaké interní 

přednášky. Ale to mluvím o době před x lety. To už dávno neplatí.“ R8 

 Často uváděným nedostatkem kreditního systému byla právě neprovázanost 

absolvovaných vzdělávacích aktivit s vykonávanou praxí. Ve větších zařízeních 

dokumentaci potřebnou k získání či obnovení registrace potvrzuje vedoucí pracovník 

dané instituce či oddělní (tedy hlavní či vrchní sestra), například v ambulantních 

zařízeních je tato zodpovědnost ryze na individuálním přístupu jednotlivých sester. 

Uznávací jednotka NCO NZO v Brně má sice možnost relevanci kreditů posoudit 

a případně odmítnout prodloužení registrace, v praxi je však i tento postup snadno 

zpochybnitelný. O celoživotním vzdělávání jedince rozhoduje centralizovaná instituce, 

která posuzuje způsobilost jedince k výkonu povolání pouze na základě zaslané 

dokumentace. To, jak konkrétně individuální vzdělávací proces probíhal a jaké jsou 

jeho výsledky, však vyhodnotit nedokáže. Naskýtá se však otázka, zda je provázanost 

s aktuálním oborem, v němž sestra působí, nutná. Celoživotní vzdělávání totiž může být 

chápáno i jako prostředek k rozšíření obzorů mimo vlastní specializaci, který se váže 

například k ryze individuálním pohnutkám. 

„No když jsem hledala nějaké články, co by mě mohly zajímat, tak jsem buď 

hledala chirurgickou tématiku, nebo třeba něco, co tedy v práci úplně nevyužiju, ale je 

to pro mě zajímavé osobně. Takže třeba něco o hormonální terapii.“ R7 

„Sestry mají mít nárok se vzdělávat v širším smyslu, můžou je přece zajímat 

i témata mimo jejich přímé pole působnosti.“ I. Antoníčková 

Druhou vnímanou chybou kreditního systému je délka registračního období 

a poměr získaných kreditů za dané období. Zákon totiž hypoteticky dovoluje získat 

všech 40 kreditů v průběhu 1 roku a po zbytek registračního období, tedy 9 let, se nijak 

dál profesně nerozvíjet. S takovým plánem dokonce někteří respondenti ke svému CŽV 

přistupují. V důsledku je pak celoživotní vzdělávání sester redukováno na sumu 

určitých bodů a dochází k naprosté ztrátě původních záměrů a přínosů tohoto konceptu. 

Jak vyplynulo z rozhovorů, poněkud paradoxní situace nastává i u sester, které 

absolvovaly vysokoškolské či postgraduální specializační vzdělání. Množství takto 
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získaných kreditů pokrývá celou zákonnou povinnost a zdravotní sestry se pak nemusí 

po zbytek registračního období dále účastnit CŽV. To se ukazuje jako poměrně častý 

scénář. Na tuto nemotivující složku systému upozorňuje i výstup Transformační komise. 

(Šamaj, Mikšová 2013: 44) Je rovněž přinejmenším s podivem, že sestry se specializací 

absolvovanou před implementací zákona č. 96/2004 nemají žádný nárok na kreditové 

ohodnocení.  

„Já mám teď na několik let s kredity vystaráno díky tomu, že jsem si dodělávala 

specializaci. Kdyby náhodou ten systém měnili a ty kredity mi propadly, tak to prostě 

nechám na poslední chvíli. Teď to nijak neřeším.“ R1  

Další nedotažeností kreditního systému je fakt, že se soustředí pouze na 

formalizované vzdělávání a zcela ignoruje informální učení, které dle respondentů 

probíhá na každodenní bázi. Rozhovory ukazují, že průběžná aktualizace znalostí 

týkajících se nových materiálů, léčebných látek i postupů jsou nedílnou součástí 

sesterské profese. Paralelně s participací na akcích zařazených do oficiálního systému 

CŽV zdravotních sester a honorovaných kredity se tak odehrává z pohledu respondentů 

efektivnější vzdělávání mezi kolegy, od vedoucích pracovníků a v rámci 

interdisciplinárního týmu. To sice dle výpovědí není příliš strukturované či 

systematické, avšak vnáší do jejich praxe nepopiratelný přínos.  

6.4.3.2	Bariéry	

Typologii bariér v participaci dospělých na CŽV uvedla kapitola 2.3.2 Strategie a 

bariéry participace. Dispoziční bariéry se vztahují k osobnímu náhledu na povinné CŽV 

pro zdravotní sestry. Na tomto místě bych ráda zdůraznila, že všechny dotazované 

sestry přikládají vzdělání ve svém životě naprosto klíčový význam. Vzdělávání vnímají 

jako nepostradatelnou součást lidského bytí. Jak ovšem respondenti opakovaně 

zmiňovali, je to právě povinnost a v mnoha ohledech nefunkční kreditní systém, který 

v nich vyvolává averzi vůči systému celoživotního vzdělávání, ač s tímto trendem 

principiálně souhlasí. K dispozičním bariérám lze zařadit rovněž motivace, preferované 

strategie a vnímání přínosu CŽV pro sesterskou praxi, čemuž se věnují vybrané 

podkapitoly (viz a 6.5.2 Vliv na praxi z pohledu sester). Informační bariéry se 

v rozhovorech neprojevily, neboť sestry mají dostatek informací o možnostech CŽV 

z internetu, sesterských časopisů či přímo od zaměstnavatele. Spíše než informace 

postrádaly dostatečně pestrou nabídku vzdělávacích akcí pro vybrané specializace. 
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 Institucionální bariéry spojené s nízkou informační kvalitou byly respondenty 

opakovaně uváděny. Otázka časové a místní dostupnosti byla skloňována spíše 

v návaznosti na bariéry situační. Sestrám tolik nevadilo, že by musely za vzděláním 

cestovat. Větší problém pro ně představovaly náklady s touto cestou spojené: ubytování 

v cizím městě v případě vícedenních konferencí (které jsou nejpreferovanější formou 

účasti, viz kapitola 6.4.1 Způsoby participace), hrazení dopravy a nutnost absolvovat 

tyto akce v době víkendu.  

Jako nejzásadnější bariéry se ukázaly bariéry situační, konkrétně transakční 

náklady spojené s financemi a investovaným časem. Tyto bariéry v sobě však 

nezrcadlily pouze špatné nastavení systému CŽV zdravotních sester, ale akcentovaly 

celkovou nespokojenost se stavem této profese v České republice.  

V odbourávání existujících bariér by dle dotazovaných sester i expertek měli 

pomoci zejména zaměstnavatelé, což podporuje i literatura. Zaměstnavatelé by měli 

kultivovat prostředí pro celoživotní vzdělávání svého personálu a tím tak přijmout 

částečnou zodpovědnost za finanční nároky na CŽV. Tím by tak mělo dojít 

k minimalizaci vlivu financí jako externího faktoru. (Ryan 2003: 500)  

Zároveň se v rozhovorech ukázalo, že sestrám vadí, že vzdělávací akce, které by 

pro ně měly být investicí do sebe sama, pro ně nemají žádný, nebo velmi malý, 

informační přínos. Což ukazuje potřebu provázanosti vzdělávání a navazující praxe, 

tedy na bariéry institucionální. 

„Já bych i byla ochotná do toho investovat, ale musím vědět, že mě to nějak 

obohatí. Ze všech těch akcí za 40 kreditů pro mě byla nějak přínosná a zajímavá tak 1, 

maximálně 2.“ R5 

6.5 Výstupy CŽV zdravotních sester 

Kategorii výstupních faktorů tvoří posouzení vlivu CŽV zdravotních sester na praxi. Jak 

již bylo řečeno dříve, tento vliv je jen obtížně měřitelný, lze ho ovšem posuzovat na 

základě dvou subjektivních pohledů: recipientů péče a samotných zdravotních sester. 

Tyto dvě optiky využívám i v této práci. Zároveň však neomezuji vliv CŽV sester pouze 

na kontext poskytování péče, ale krátce se věnuji i dalším dvěma typům vlivu 

identifikovaným na základě literatury – vlivu na zdravotní sestru jako jednotlivce 

a naopak v širším úhlu pohledu vlivu na profesi sestry jako celku. 
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6.5.1 Spokojenost občanů s fungováním zdravotního systému v ČR 

Na základě dostupných zdravotních statistik vykazuje Česká republika v mezinárodním 

srovnání relativní spokojenost občanů s fungováním zdravotního systému. Ve 

statistikách ÚZIS zpracovaných v roce 200733 dosahuje spokojenost obyvatel 53,9 %. 

Pouhých 7 % respondentů považovalo odborné dovednosti personálu a materiální 

zajištění péče za nedostatečné a 3,3 % se setkalo s diskriminačním chováním. 

V komparaci států zařazených do studie34 tak Česká republika dosáhla nejlepších 

výsledků. (ÚZIS 2007: 10–11) V srovnání s daty z roku 2004, kdy hodnotila české 

zdravotnictví pozitivně jedna polovina dotázaných, se jedná o mírné zlepšení. V roce 

2004 však respondenti rovněž hodnotili změnu za období posledních 3 let, přičemž 

30 % hodnotilo vývoj změn pozitivně. (ÚZIS 2004: 28).  

Personál zdravotnických zařízení má na tomto trendu nepopiratelný podíl. 

Spokojenost pacientů nepodmiňuje jen technologické vybavení, čistota prostředí a další 

materiální faktory, ale z velké části i právě vstřícnost zaměstnanců. Přístup zdravotních 

sester k pacientům se významně podepisuje na kvalitě poskytované péče a je tak přímo 

provázán s cíli dalšího vzdělávání. Ve výše citované studii Ústavu zdravotnických 

informací a statistik ČR z roku 2007 hodnotilo vstřícnost personálu jako velmi dobrou 

či dobrou 78 % pacientů. Jako nejdůležitější dílčí složky konceptu35 vstřícnosti se 

ukázaly důstojné zacházení a sociální podpora následované srozumitelnou komunikací 

a důvěrností osobních údajů. (ÚZIS 2007: 11–12) Ukazuje se tedy, že kritéria 

spokojenosti pacientů s poskytovanou péčí jsou z velké části subjektivního charakteru. 

Kromě odbornosti, již může laický klient ošetřovatelské péče jen obtížně posoudit, zde 

hraje významnou roli empatie, respektování práv pacienta, efektivní komunikace, 

informovanost a způsob předávání informací, tedy obecně řečeno humánní přístup. 

Všechny tyto faktory silně podmiňují spokojenost pacienta, která je nedílnou součástí 

kvality péče. (Ondriová, Hudáková, Pavelková 2013)  

                                                
33 Kvalitu péče z pohledu pacientů sledují rovněž jednotlivá zdravotnická zařízení, která poskytují 
aktuálnější data. Vzhledem k tomu, že se zde jedná pouze o dílčí kapitolu, nepovažuji rozepisování údajů 
za jednotlivá zařízení za nutné. Nejaktuálnější data by měl poskytnout projekt Ministerstva zdravotnictví 
ČR Online dotazníky spokojenosti pacientů, viz http://goo.gl/L6REqh 
34 Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko a Chorvatsko 
35 Sociální podpora, důstojné zacházení, možnost volby poskytovatele péče, důvěrnost, srozumitelná 
komunikace, dostupnost péče a samostatné rozhodování (ÚZIS 2007: 12)	
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6.5.2 Vliv na praxi z pohledu sester 

Bohužel názory sester na přínos CŽV pro praxi se nesou spíše v negativním duchu. 

Zjištění, že sestry neuplatňují poznatky z formalizovaných vzdělávacích akcí v praxi 

potvrzuje například i výzkum Havlíčkové (2012: 193) či Analýza stavu NLZP, která 

uvádí, že pouze v 53,1 % případů vedou vzdělávací akce k získání nových poznatků 

a jen 22 % účastníků uplatní poznatky v praxi. (Šamaj, Mikšová 2013: 53) K podobným 

závěrům dochází také Peňázová (2011: 41), v jejímž výzkumu respondenti hodnotili 

výhody registrace pro zdravotní sestry: nejhůře bylo hodnoceno zvýšení prestiže 

a kompetencí. 

V rozhovorech byl vliv CŽV na praxi zdravotní sestry spojován se způsobem 

participace a motivacemi k ní. Pokud bylo pohnutkou pro účast na CŽV pouze získání 

kreditů, sestry otevřeně říkaly, že v takovém případě pro ně taková forma CŽV neměla 

smysl ani na osobní rovině (získání informací), ani na rovině profesní (zlepšení praxe). 

U vzdělávacích akcí organizovaných externě či u internetových materiálů se 

projevovala vyšší míra skepse vůči kvalitě získávaných informací i jejich relevanci pro 

praxi.  

Jako jednoznačně nejpřínosnější hodnotili dotazovaní účast na seminářích 

a konferencích pořádaných přímo na pracovišti. Tyto vzdělávací aktivity totiž nejvíce 

odpovídaly jejich individuálním potřebám (eliminace finanční i časové investice, neboť 

tuto formu účasti hradí zaměstnavatel-organizátor) a současně z nich pociťovali největší 

obohacení z hlediska výkonu práce, neboť takovéto aktivity jsou obvykle cíleně 

zaměřené na požadavky konkrétního pracoviště.  

„No nejvíc se jednoznačně dozvím na našich interních seminářích. Ty přednášky 

jsou dobře zpracované, člověk se toho hodně dozví a zároveň je to v menším okruhu lidí, 

takže se pak třeba rozvine i diskuze, což je určitě taky obohacující, když přinesou svoje 

poznatky i sestry z jiných pracovišť.“ R10 

V otázce vlivu hraje roli i to, do jaké míry zaměstnavatel umožňuje uvedení 

nových poznatků v praxi. 

„Existují opravdu dobré kurzy z dotací EU, ale ne všechny sestry pak mají tu 

možnost tyto nové zkušenosti aplikovat. Ne každý zaměstnavatel to umožňuje.“ 

I. Antoníčková 
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7. Diskuze výzkumných zjištění 
V této kapitole se znovu vracím na začátek studovaného tématu, tedy celoživotního 

vzdělávání zdravotních sester. Předchozí kapitola shrnula má výzkumná zjištění týkající 

se této problematiky. Na základě těchto výstupů se v této kapitole vracím k tomu, jaké 

výsledky se od CŽV zdravotních sester očekávají (tedy jaké byly původní cíle tohoto 

opatření). Dále se zde vracím k otázce, zda je nutné ukládat dospělým lidem povinnost 

se celoživotně profesně vzdělávat. V neposlední řadě v rámci kritické diskuze 

výzkumných zjištění navrhuji soubor změn, které by mohly vést ke zlepšení 

celoživotního vzdělávání zdravotních sester. 

7.1 Zhodnocení CŽV sester 

V této kapitole se vracím k teoretickým východiskům této práce a zároveň ke 

zhodnocení cílů celoživotního vzdělávání zdravotních sester. Ideální cíle CŽV 

zdravotních sester popisuji v kapitole 2.1 Celoživotní vzdělávání zdravotních sester, zde 

se však pokusím shrnout jejich realitu. Jak již bylo řečeno výše, největším nedostatkem 

vyhodnocování naplnění cílů je absence evaluačních nástrojů. Ty by totiž zároveň 

umožnily komparovat rozdílné systémy CŽV sester napříč různými státy (viz kapitola 

5.6 CŽV sester v jiných státech EU), a tedy přenášet dobrou praxi.  

 Následující odstavce jsou tedy strukturovány dle zamýšlených cílů CŽV 

zdravotních sester.  

7.1.1 Průběžná aktualizace znalostí 

Rozhovory s respondenty ukázaly, že aktualizace znalostí probíhá přirozeně a zcela 

nezávisle na formalizovaném systému CŽV. Zdravotní sestry celoživotní vzdělávání 

jako koncept vnímaly jednoznačně pozitivně a v kontextu jejich oboru jej označovaly 

jako „nezbytnost“ (R13), „nutnost“ (R12), „automatismus“ (R6), „přirozenost“ (R3), 

„nedílnou součást práce“ (R5), „způsob jak si udržet přehled“ (R7), „udržování kroku 

s dobou“ (R9) atd. 

Cíl průběžně aktualizovaných znalostí a schopností reflektujících technologický 

i medicínský vývoj zcela paradoxně není naplněn u sester s vysokoškolským vzděláním 

či specializací. Toto studium, které spíše odpovídá získání kvalifikačního vzdělání, je 

totiž odměňováno nadstandardním počtem kreditů a nenutí sestry se o další vzdělávání 

dále zajímat. Zde silně vystupují do popředí individuální motivace sester pro CŽV. 
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Pokud je motivátor vnitřní, sestry se nadále snaží o profesní rozvoj (R10, R12). Naopak 

jiní respondenti v získání formálního vzdělání spatřovali možnost vyhnout se dalšímu 

vzdělávání (R1).  

Naplnění tohoto cíle tak výrazně závisí na individuálních motivacích a rovněž 

způsobu participace. Pokud do CŽV zahrneme i neformální sebevzdělávání („sama si 

o tom přečtu něco na internetu, protože mne to zajímá“ R6) a neformální diskuze 

s kolegy („často se člověk něco dozví i od těch doktorů, když jedou na nějaké jejich 

konference“ R4), lze mluvit o aktualizaci znalostí, neboť sami respondenti tyto dva 

způsoby učení takto vnímají. Stejně pozitivní dopady reflektovali v případě vzdělávání 

přímo na pracovišti, kdy jsou semináře organizované přímo pro potřeby daného 

zařízení. Tyto kladné zkušenosti však příliš neakcentovali v případě plnění zákonné 

povinnosti. V tomto případě bylo celoživotní vzdělávání redukováno primárně na 

získání kreditů. 

Kromě osobních postojů a zkušeností zde hraje roli i nastavení systému, kdy se 

jedinec nemusí vzdělávat průběžně během celého registračního období, ale může 

povinnost začít plnit například až na jeho konci.  

7.1.2 Zlepšení bezpečnosti, kvality a procesu poskytování péče  

Dosažení tohoto cíle lze jen velmi obtížně posuzovat, neboť zatím nebyly vytvořeny 

evaluační nástroje, které by jasně prokázaly provázanost CŽV zdravotních sester 

a zlepšení bezpečnosti, kvality i procesu poskytování péče pacientům. Evropská unie se 

však v kontextu těchto cílů pokouší monitorovat a kontrolovat CŽV skrze 

formalizované kvantifikující systémy. Tato snaha však může mít perversní účinky, tedy 

může snižovat míru relevantního vzdělávání a tím mít jen zanedbatelný dopad na 

poskytování zdravotní péče. Existuje zde riziko, že se profesní rozvoj změní 

z odborného vzdělávání na pouhé dodržování evropských směrnic. (Zilling, Grant 2015) 

Jak ukazuje literatura, dosud se nepodařilo spolehlivě prokázat vazbu celoživotního 

vzdělávání sester a kvality péče (viz kapitola 2.1.1 Naplnění cílů CŽV zdravotních 

sester z pohledu existujících studií). Chybí zde rovněž jasné indikátory kvality péče, 

které by bylo možné provázat přímo s profesí sestry, aniž by do tohoto vztahu 

vstupovaly další proměnné. Na tomto místě je nutné se pozastavit i nad definicí kvality 

péče. Jedná se o nižší úmrtnost pacientů? Kratší dobu rekonvalescence? Nebo snad to, 

zda má sestra při práci s pacientem úsměv na rtech?  
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7.1.3 Zlepšení náborového procesu 

Jak ukázaly rozhovory se sestrami ve vedoucích pozicích zapojenými do náborového 

procesu v daných zdravotnických zařízeních, tento cíl není vůbec brán v potaz. Jedním 

z důvodů je skutečnost, že plnění povinnosti celoživotního vzdělávání nemá přílišnou 

výpovědní hodnotu, nejedná-li se o získání vysokoškolského titulu (a i v tomto případě 

byla kvalita a přínos často zpochybňována) či specializace. Absolvování celoživotního 

vzdělávání ve smyslu kreditního systému nijak nezlepšuje postavení sestry na trhu 

práce. Je bráno víceméně jako nutné zlo. Navíc zavedení registru sester v návaznosti na 

CŽV, které mělo garantovat kvalifikovanou péči, se rovněž jeví jako zbytečné, neboť 

v praxi ani „bojkot“ registrace nemusí být překážkou.  

7.1.4 Zlepšení pracovní spokojenosti 

Jelikož všechny dotazované zdravotní sestry i expertky pohlíželi na současnou podobu 

CŽV sester s despektem, nelze zde o zlepšení pracovní spokojenosti mluvit. Pokud se 

však jednalo o vzdělávání přímo na pracovišti podporované zaměstnavatelem, tak 

respondenti tento přístup velmi oceňovali. Důležitý pro ně byl i sociální aspekt takto 

organizovaných seminářů. Těžko může CŽV vést k větší pracovní spokojenosti, nemají-

li sestry možnost nové znalosti aplikovat v praxi. Přestože nebyla prokázána vazba mezi 

současným CŽV sester a jejich pracovní spokojeností, určité studie upozorňují na to, že 

nedostatek relevantních vzdělávacích příležitostí může vést k nižší pracovní 

spokojenosti (například Drey, Gould, Allan 2009: 744) 

7.1.5 Vyjasnění role sestry v rámci multidisciplinárního týmu a 

profesionalizace sestry 

Provedené kvalitativní šetření poukazuje na zatím nevyjasněnou pozici sestry ve 

zdravotnickém týmu. Zatímco odborná literatura i veřejněpolitické strategie chtějí vidět 

sestru jako autonomní profesi a rovnocenného partnera k profesi lékaře, realita je této 

představě zatím vzdálená. Přesněji řečeno, opět záleží na jednotlivých pracovištích 

a individuálním přístupu.  

 Někteří autoři (například Mason 1990, Huston 2014) tvrdí, že kontinuální 

vzdělávání by mělo přispět k profesní i politické emancipaci sester. Aby byl však tento 

předpoklad naplněn, musí dojít ke změně kvalifikačního i celoživotního kurikula. 

(Boswell, Cannon, Miller 2005: 6) Zatím tedy tento úkol systém CŽV sester ve svém 

aktuálním nastavení neplní.  
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Shrnu-li tedy výše uvedené, stávající systém celoživotního vzdělávání k naplnění 

předpokládaných cílů spíše nepřispívá. Nejenže jeho formálnost a důraz na kvantifikaci 

těchto cílů nedosahuje, ale může vést k perversním efektům – tedy zejména k potlačení 

interní motivace pro osobní rozvoj a zároveň může být vnímán jako negativum dané 

profese z pohledu jejích členů, a tím tedy odrazovat potenciální členy nové. S mými 

zjištěními korespondují i závěry Transformační komise, jejíž členka, Z. Mikšová, se 

v rozhovoru vyjádřila následovně: 

„Transformační komise zpracovala kompletní návrh nového zákona včetně 

důvodové zprávy. Členy komise byli i lidé s právním vzděláním, kteří jeho výslednou 

podobu zaštítili po formální stránce. Tento návrh teď leží v šuplíku na Ministerstvu. 

Nikdy ani nešel do připomínkového řízení. My dnes můžeme jen spekulovat, jaké pro to 

byly důvody.“ Z. Mikšová 

7.2 Povinnost CŽV 

Tato práce si jako jeden z cílů vytyčila posouzení legislativní povinnosti celoživotního 

vzdělávání jako efektivního nástroje veřejné politiky. Na základě prostudovaných 

veřejněpolitických dokumentů, odborných článků, stávajících výzkumů i vlastního 

kvalitativního šetření se v této kapitole pokusím tuto otázku zodpovědět. 

Zatímco výzkumy potvrzují, že majorita zdravotních sester by na CŽV 

participovala i bez existence legislativy, existují jedinci, kterým ustrnutí ve znalostech 

nepřekáží. (Griscti, Jacono 2006: 452) Ti, kteří se vzdělávat nechtějí obvykle objeví 

i v kontrolovaném systému způsob, jak povinnost obejít – ať už se jí vyhnout úplně, 

nebo minimalizovat investovanou energii a čas. Pouhá účast na vzdělávacích akcích 

přece žádným způsobem negarantuje skutečné získání vědomostí.  

Vyvstává však otázka, zda je nutné a vhodné kvůli menšině jedinců zavádět 

formalizovaný kontrolní systém, který je pro automaticky se vzdělávající jedince přítěží, 

či dokonce demotivačním faktorem. Domnívám se, že se však jedná o jednu ze 

základních otázek celé veřejné politiky.  

V rozhovorech opakovaně zaznělo, že zavedení povinnosti může vést 

k perversním efektům, tedy odrazení od vzdělávání. Hlavním problémem povinnosti 

jako externího motivátoru je potlačení silnějších a efektivnějších motivací interních. 

V rozhovorech také zazněl argument, který uvádí např. Perry (1995: 767), že povinnost 

v lidech automaticky vyvolává záporné konotace. 
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„Lidé k tomu a priori přistupují negativisticky, protože je to povinnost. Když mě 

někdo nutí, tak mi to hned od začátku vlastně znechucuje. Ta motivace by přece měla 

být individuální, ne úřední.“ R5 

„Má smysl se dál vzdělávat, ale není dobré do toho nutit všechny direktivně. Já 

myslím, že dnes se sestry nevzdělávají z jejich niterního pocitu a potřeby, ale protože 

myslí ryze pragmaticky, což je podle mě špatně.“ R3 

James a Francis (2011: 133) dodávají, že ukládání povinnosti tak vlastně 

podrývá autoritu a nezávislost této profese. Z jejich výzkumu navíc vyplývá, že sestry 

na CŽV participují samostatně, což potvrzují i mnou provedené rozhovory. Navzdory 

těmto argumentům převládala mezi respondenty smířlivost vůči povinnosti 

a porozumění existenci legislativy, neboť na rozdíl od jiných profesí jde v případě 

zdravotních sester o přímé ohrožení lidských životů v případě neznalosti (například 

u aplikace nových léčiv). Mezi sestrami se tak neobjevovala averze vůči zákonné 

povinnosti, ale jejímu konkrétnímu nastavení. Myšlenka celoživotního vzdělávání, která 

provází profesi sestry od jejího počátku a v legislativě se objevovala i za dob 

Československa a získala konkrétnější obrysy díky transferu policy v rámci členství 

v Evropské unii, tak sestrám nevadí. Jde spíš o to, jakým způsobem je tato realizována 

v praxi. 

„O povinnosti moc nepřemýšlím, beru to jako danost. Ono se to vlastně děje 

přirozeně, ale ta povinnost je dobrá, aby člověk nezakrněl, protože občas máme všichni 

tendenci zvyknout si na nějakou tu rutinu.“ R2 

Ačkoliv se zde věnuji diskuzi týkající se konkrétního příkladu zdravotních 

sester, argumenty pro a proti CŽV jako povinnosti jsou univerzálně přenositelné, tudíž 

je lze vztáhnout na širší kontext zavádění povinnosti jako veřejněpolitického nástroje.  

Řešení této otázky lze hledat opět ve vzdělávání. Pokud by se podařilo již 

v rámci formální školní docházky studentům vštípit, že vzdělávání je dnes nikdy 

nekončícím procesem, nebyla by pravděpodobně legislativa potřebná. S tím 

koresponduje například stanovisko dříve citovaného autorské dvojice James a Francis 

(2011: 135).  

Tato úvaha se však pohybuje na rovině ideálu. V praxi je podstatné především 

to, aby samy sestry definovaly obsah a formu celoživotního vzdělávání a staly se 

účastníky tvorby této politiky. Dalším požadavkem je provázání vzdělávacích akcí 

a praxe. V neposlední řadě by pak povinnost měla být sdílená s dalšími subjekty, které 

mají na vzdělanosti sester zájem.  
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 Povinný systém celoživotního učení se zakládá na předpokladu, že jeho výstupy 

nutně musí vést ke zlepšení kvality poskytované péče, bezpečnosti pacienta a usnadnění 

mobility odborníků. Tento předpoklad se však ukazuje jako mylný. Celoživotní 

vzdělávání, ať už jakkoliv systémově propracované, nemůže nahradit nefunkční systém 

formálního vzdělávání, nedostatek financí a personálu, stejně jako nemůže garantovat 

relevanci získaných poznatků. (Zilling, Grant 2015)  

7.3 Navrhované změny 
V závěrečné části rozhovoru jsem dala respondentům prostor, aby sami navrhli úpravy, 

jak systém CŽV zdravotních sester v této republice zlepšit. Většina navrhovaných změn 

je v souladu s výstupy Transformační komise a lze tak tvrdit, že má svou oporu v širším 

spektru expertních pohledů, než těch zde citovaných. Následujících pět doporučení se 

tedy zakládá na výpovědích zdravotních sester, expertek a prostudované literatuře. 

7.3.1 Decentralizace celoživotního vzdělávání 

Některé zdravotní sestry vnímaly instituce poskytující celoživotní vzdělávání jako 

zkostnatělé a neflexibilní. Naopak všichni dotazovaní, včetně expertek, vyzdvihovali 

efektivitu celoživotního vzdělávání lokalizovaného na konkrétní pracoviště. Takové 

vzdělávání totiž koresponduje s individuálními potřebami sester a zároveň zlepšuje 

fungování daného zdravotnického zařízení jako celku, neboť se zde sestry informují 

o součinnosti ostatních oddělení. Ačkoliv zde působí externí motivační tlak od 

zaměstnavatele, sestry v zásadě vnímají koncovou motivaci spíše interně.  

 Zaměstnavatel či pověřený personál (v tomto případě hlavní sestra) by měli dle 

respondentů také kontrolovat relevanci absolvovaných vzdělávacích akcí pro výkon 

profese. Na určitých pracovištích tato praxe již v současnosti funguje, je však ukázkou 

osvícenosti vyššího personálu, který nevnímá celoživotní vzdělávání zdravotních sester 

jako pouhou zákonnou povinnost, ale je si vědom jeho možného přesahu. 

 Decentralizace nabízí řešení i v oblasti náročné administrativy registrace všech 

NLZP. Nezvládnutí objemu zpracovávaných dat bylo i podnětem pro novelizaci zákona 

č. 96/2004 Sb., která vedla k prodloužení registračního období na 6 let. Transformační 

komise doporučuje nahradit neefektivní odesílání dokladů o CŽV sester na uznávací 

jednotku NCO NZO do Brna namátkovými kontrolami statistického vzorku pracovníků. 

(Šamaj, Mikšová 2013: 46)  
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7.3.2 Nezávislé sebevzdělávání  

Zdravotním sestrám by měla být navrácena svoboda v rovině jejich celoživotního 

profesního rozvoje. Nezávislost je předpokladem efektivního celoživotního učení. 

(Davis, Taylor, Reyes 2014: 441) Pro studenty ukončující kvalifikační vzdělávání je 

přirozené, že shledávají osvobození od povinnosti důležitější než nutnost dalšího 

samostatného vzdělávání. Pokud již kvalifikační formální vzdělávání inkorporuje do 

svého kurikula vzdělávání jako nekončící proces, pokud vytvoří ve studentech návyk se 

samostatně rozvíjet, pokud udělá z CŽV v očích studentů přirozenou součást života, pak 

a pouze pak by mohly být debaty o mandatornosti zbytečné. (Lowenthal 1981; Perry 

1995; Adamczyk 2015: 96; Davis, Taylor, Reyes 2014: 444) Dotazované zdravotní 

sestry uváděly, že vzdělání vnímají jako nedílnou součást svého profesního života, která 

přirozeně prostupuje jejich každodenní praxi. Legislativní povinnost jako by tedy 

devalvovala jejich vlastní úsudek ohledně svobodného vzdělávání a učení se.  

7.3.3 Zapojení zaměstnavatele do systému CŽV zdravotních sester 

Celoživotní vzdělávání zdravotních sester by mělo nejen pramenit z přesvědčení 

a motivací sester samotných, ale mělo by být vnímáno jako proces, v němž není jedinec 

osamocen, ale naopak má podporu širšího okolí, zejména zaměstnavatele. (National 

council for the professional development of nursing and midwifery 2004: 15) 

Zaměstnavatel by měl na další vzdělávání svého personálu, tedy nejen zdravotních 

sester, pohlížet jako na investici do celkového fungování daného zdravotnického 

zařízení. (Covell, Sidani 2012: 1787) Neboť právě kvalita zdravotnických pracovníků 

tvoří hodnotu daného zařízení. (Dubois, McKee, Nolte 2006: 1) Přestože 

zaměstnavatelé často uznávají význam CŽV zdravotních sester pro fungování 

pracoviště, finanční břemeno za profesní rozvoj zůstává na straně sester. (Ross, Barr, 

Stevens 2013: 5; Hogston 1995: 890; Lee 2011: 394) 

 I tento návrh však může budit kontroverze. Celoživotní vzdělávání je totiž 

především investicí do jedince. Měl by tedy zaměstnavatel vkládat peníze do 

individuálního rozvoje, když neexistuje garance toho, že pak zaměstnanec (zde tedy 

zdravotní sestra) pracoviště neopustí a zaměstnavateli se tak jeho vklad nevrátí.  

 V tomto kontextu tak sestry navrhovaly, že by participace na CŽV měla být 

zohledněna ve výši mzdy, což by mohlo částečně kompenzovat finanční zátěž spojenou 

s účastí na vzdělávacích akcích. Preferenci zvýšeného osobního ohodnocení za 
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participaci na CŽV pro sestry spíše než hrazení samotné účasti ukázala i práce Peňázové 

(2011: 49). 

 Obecně sestry v případech, kdy zaměstnavatel na jejich CŽV finančně 

participoval, tuto aktivitu velmi oceňovaly. Několikrát tuto podporu skloňovaly 

v souvislosti s motivací hledat relevantní kurzy (nikoliv pouze počty kreditů), aby tak 

měla tato investice smysl. Externí pobídky ve formě finanční kompenzace vzdělávací 

povinnosti tak mohou posilovat i interní motivace. 

7.3.4 Revize kreditního systému 

Členka Transformační komise Z. Mikšová uvedla, že daná pracovní skupina přišla 

s „odvážným“ návrhem kreditní systém zcela zrušit. Jako alternativní řešení nabídla 

kontrolování CŽV zdravotních sester skrze hodinovou dotaci tak, jak to funguje 

v jiných státech EU (viz Příloha č. 6: Přehled systému CŽV zdravotních sester v EU). Já 

se však domnívám, že je tento krok značně diskutabilní, neboť se jedná pouze 

o nahrazení kreditů jednotkou času a není jisté, zda by to přineslo kýžené výsledky.  

Ačkoliv sestry pohlížely na kreditní systém negativisticky, připouštěly, že mají 

ve svém okolí jedince, u nichž je externí motivace nezbytná. Pokud by tedy měl být 

kreditní systém zachován, mělo by podle sester dojít k určitým transformacím. 

Registrační období v délce 10 let se většině respondentů zdálo být adekvátní, pouze 

v několika případech (u expertek a sester na vedoucích pozicích) bylo navrhováno 

zkrácení na původních 6 (a méně) let. Dotazované řadové sestry přijímaly horizont 

10 let jako adekvátní, nicméně preferovaly zavedení dílčích limitů pro kratší úseky, 

u nichž by plnění a relevanci mohl kontrolovat právě zaměstnavatel, závěrečné 

potvrzení registrace po 10 letech by pak mohlo zůstat v kompetenci NCO NZO. 

Dále se z rozhovorů vyplývá nedomyšlenost týkající se vysokoškolského studia. 

Jak uvádí Tabulka č. 2 Kreditové ohodnocení vzdělávacích akcí, každých 6 měsíců 

studia v bakalářském či magisterském programu je ohodnoceno relativně velkorysou 

sumou kreditů, které umožňují sestrám osvobodit se od dalšího profesního rozvoje. 

Zároveň považuji za paradoxní, že vysokoškolské studium, zejména bakalářská forma, 

je považováno za součást celoživotního vzdělávání ve smyslu dalšího profesního 

rozvoje, neboť bakalářský titul je dnes předpokladem pro výkon profese všeobecné 

sestry bez odborného dohledu. Bakalářský titul tedy není vzděláním nad rámec nezbytné 

vstupní kvalifikace. Na tuto nelogičnost upozornila během rozhovoru i Z. Mikšová. 
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Pokud má systém CŽV sester alespoň částečně zajišťovat aktualizaci znalostí, považuji 

za nezbytné snížit počet kreditů přidělovaný za vysokoškolské studium.  

Respondenti rovněž vyzdvihovali potřebu hlídání relevance absolvovaného 

celoživotního vzdělávání ve vztahu ke konkrétní specializaci. Nicméně existují 

argumenty proti zohledňování pouze relevantního vzdělávání, a sice svobodná vůle 

sester, jejich osobní zájem nebo například výhled do budoucna v případě změny 

pracoviště. Proto by relevanci i prostor pro nezávislý profesní rozvoj mohlo zajistit opět 

rozdělení kreditních limitů (navrhováno bylo 80 % ve vztahu k vykonávané praxi 

a 20 % volných). Pokud má CŽV sestrám sloužit k anticipaci budoucího vývoje profese 

na trhu práce (Alsop 2013), musí jim být umožněno vzdělávat se i mimo aktuální 

specializaci. 

Na základě zjištění motivací a strategií respondentů se však domnívám, že pokud 

by se podařilo podnítit vnitřní motivaci, nebylo by nutné relevanci absolvovaného CŽV 

u zdravotních sester hlídat. Zároveň sestry uváděly, že se snaží vyhledávat takové 

vzdělávací aktivity, které by mohly přispět ke zlepšení jejich praxe, avšak v určitých 

oborech je nabídka poměrně malá. Zde však mohou nabídnout řešení samy sestry, 

pokud se aktivně zapojí do tvorby materiálů či zpracování přednášek.  

Jako jedno z dalších řešení některé sestry navrhovaly periodické přezkoušení 

jako garanci způsobilosti36 pro výkon profese. S touto možností počítají například 

Dubois, McKee a Nolte (2006: 88), kteří jako nejefektivnější metodu nabízejí 

tzv. practice audit, jelikož se odehrává v přirozeném prostředí a zaměřuje se tedy na 

praktické dovednosti, nikoliv pouze abstraktní kompetence. Vzhledem k cílům CŽV 

zdravotních sester však nemůže nárazová zkouška suplovat kontinuální rozvoj.  

Ačkoliv byla percepce kreditního systému značně negativní, v rozhovorech se 

objevoval podtext vnímání CŽV jako neoddiskutovatelné danosti. Pouze v několika 

případech byla zmíněna myšlenka, že by měl být kreditní systém zcela zrušen. Zdá se 

tedy, že sestrám nevadí kreditní systém jako takový, tedy existence nástroje na 

ověřování aktualizace jejich znalostí, ale spíše jeho konkrétní nastavení, které nereaguje 

na požadavky praxe. 

                                                
36 V současnosti existuje možnost absolvovat zkoušku k vydání osvědčení k výkonu povolání bez 
odborného dohledu dle zákona č. 96/2004 Sb., a tím tedy získat registraci. V případě nezájmu o průběžné 
získávání kreditů tak sestry mají k dispozici tuto alternativu. Více viz 
http://www.nconzo.cz/web/guest/zkousky-k-vydani-osvedceni 
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7.3.5 Posílení politické participace zdravotních sester 

Má-li být systém CŽV zdravotních sester skutečně efektivní, musí odpovídat jejich 

potřebám. Podobu tohoto systému by tak neměli určovat primárně aktéři, jichž se týká 

až druhotně (lékaři, pacienti, poskytovatelé zdravotní péče atp.), ale zdravotní sestry 

samotné.  

Právě prohlubování vzdělanosti může být cestou ke zvýšení vlivu sester. 

(Boledovičová, Vorosová, Krištofová 2006: 45; Maňhalová, Trešlová 2016) Vzdělávání 

může sestrám napomoci nejen vymezit se vůči dominantní lékařské profesi, ale zároveň 

si i uvědomit svůj politický potenciál. (Šmídová Matoušová, Tollarová 2014: 846) 

Kurikulum zdravotních sester právě ve sféře dalšího vzdělávání by tak mohlo zahrnovat 

právě možnou politickou dimenzi tohoto povolání a probudit tak v sestrách zájem o širší 

dění. (Spenceley, Reutter, Allen 2006: 183; Hewitt 2008: 88; Des Jardin 2001: 621) 

Posílení politického uvědomění a vlivu sester není důležité jen pro ně samotné, ale 

i z hlediska veřejného zdraví, v němž mají sestry hrát stále větší roli. 

 Posílení participace se pojí nejen s individuální osvětou, ale mělo by ústit ve 

větší angažovanost sester v profesních sdruženích. Jen těžko může být Česká asociace 

sester považována za silného komunikačního partnera při tvorbě politik, pokud 

nezastupuje dostatečný počet členů dané profese.  

Boswell a kol. (2005: 8) uvádí, že participace zdravotních sester pouze odráží 

celkovou společenskou apatii vůči politice. Zároveň ovšem tvrdí, že aktivizace sester 

není důležitá jen pro ně samotné a jejich profesi, ale i z pohledu pacienta, jehož zájmy 

má sestra hájit. Des Jardin (2001: 619) poukazuje na to, že sestry ovládají z podstaty své 

profese mnoho dovedností pro politiku velmi užitečných: rychlé řešení problémů, 

schopnost vyjednávání a komunikace s lidmi s různým socioekonomickým a kulturním 

zázemím, urovnávání konfliktů či předcházení konfliktním situacím.  

Politická participace je v literatuře spojována s profesionalizací. Zdravotní sestry 

však v otázce profesionalizace a s ní související profesní organizovanosti musí 

postupovat diplomaticky a postupně, jinak se vystaví opětovnému riziku, že budou 

jejich snahy o vytvoření profesní komory zmařeny (viz kapitola 6.2.5 Profesní 

organizovanost zdravotních sester). Zdravotní sestry a ČAS mimo jiné stojí před řadou 

nedořešených (či možná nepoložených) otázek: Je vhodné vytvářet komoru zdravotních 

sester, nebo komoru pro všechny nelékaře? Co je naším společným zájmem? Čeho 

chceme docílit? Mají zdravotní sestry a zbytek NLZP společné zájmy a cíle? 
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8. Závěr  
V této diplomové práci jsem zabývala celoživotním vzděláváním zdravotních sester 

z nového, veřejněpolitického, pohledu. Na počátku jsem si stanovila tři výzkumné cíle: 

zmapování systému celoživotního vzdělávání zdravotních sester v České republice, 

zhodnocení jeho stávající podoby z perspektivy zdravotních sester a expertek, 

představení zdravotní sestry jako aktéra veřejné politiky. Na základě těchto cílů jsem 

vytyčené výzkumné téma sledovala po dvou vzájemně propojených liniích. Prvním 

ohniskem zájmu byly zdravotní sestry jako aktér s určitými rolemi, motivacemi 

a strategiemi, druhým bodem bylo celoživotní vzdělávání této profesní skupiny jako 

veřejněpolitický nástroj s jistou historií, zamýšlenými důsledky a reálnými 

konsekvencemi. V práci jsem se pak pohybovala na trajektorii spojující tyto dvě 

tematické linie z hlediska jejich vzájemného vlivu. 

 Z vlastního kvalitativního šetření mohu usuzovat, že celoživotní vzdělávání 

zdravotních sester je současně problémem i řešením.  

Stávající systém CŽV sester byl v České republice implementován nikoliv ve 

snaze zkvalitnit lidské zdroje ve zdravotnictví, ale pouze s motivací členství v Evropské 

unii. Do diskuze o konkrétní podobě CŽV sester bylo přizváno mnoho aktérů, aniž by 

byl zohledněn aktér klíčový – zdravotní sestry samotné. Domnívám se tak, že 

v současnosti stále platný systém CŽV sester je nefunkční a neplnící své zamýšlené cíle 

z velké části proto, že jej nemohly formulovat sestry samotné, a tudíž se míjí s jejich 

profesními potřebami. Zdravotní sestry se procesu tvorby studovaného opatření 

neúčastnily, poněvadž vlivem mnoha faktorů vystupují jako závislý či neviditelný aktér, 

a nemají tak možnost své zájmy prosadit. Na tomto místě se dostávám k tomu, proč je 

celoživotní vzdělávání zároveň řešením. Mnoho v této práci citovaných autorů spatřuje 

právě ve vzdělanosti a aktualizaci vědění sester cestu k jejich profesionalizaci, a tím 

i politické emancipaci. Budou-li zdravotní sestry profesionalizované a politicky aktivní, 

budou mít zároveň možnost prosadit své preference v otázce přenastavení systému 

CŽV. Studovaná problematika se tak cyklí v jakémsi bludném kruhu. 

 Rozhovory poukázaly na konkrétní nefunkční místa stávajícího systému. V první 

řadě se jedná o uložení povinnosti pouze zdravotním sestrám, přestože má na jejich 

vzdělanosti a kompetentnosti zájem i jejich zaměstnavatel. Zdravotní sestry však musí 

samy nést finanční i časové břímě vyplývající z CŽV. Dalším slabým místem systému 

je neadekvátní přidělování kreditů za registrační období. Rovněž silně kolísající kvalita 
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vzdělávacích akcí nepřináší kýžené poznatky a redukuje tak vzdělávání na pouhý sběr 

bodů. Jako diskutabilní se ukázala i povinnost CŽV sester jako taková, neboť mnohé 

sestry měly silnou interní motivaci pro další profesní rozvoj, avšak tuto motivaci 

devalvoval právě externě vynucovaný systém. 

Nezodpovězenou otázkou tak zůstává, zda je řešením ukládání zákonné 

povinnosti, zda může formalizovaný a kvantifikující nástroj zajistit skutečné rozšíření 

vědění a kvalitnější praxi. Literatura ani v této práci provedený výzkum nic z toho 

nepotvrzují. Spíše než ukládání povinnosti, které může vést k nezamýšleným důsledků, 

by se mělo cílit na posílení interních motivací sester. Zásadním úkolem nejen v oblasti 

zdravotnictví, ale lidských zdrojů obecně, je inkorporace celoživotního vzdělávání jako 

myšlenkového konceptu do celého vzdělávacího systému. 

Všechny v této práci uvedené výzkumné závěry a doporučovaná řešení je nutno 

chápat v kontextu mých hodnotových východisek, k nimž se doznávám v úvodu této 

práce. Ke studovanému problému přistupuji s přesvědčením, že celoživotní vzdělávání 

by mělo být společenskou normou, a současně sdílím se zde citovanými autory 

(Darmopilová, Dubois, McKee, Nolte a další) názor, že populace zasažené určitým 

opatřením by měly být (alespoň v jistých případech) účastny rozhodovacích procesů, 

kdy je toto opatření formováno. Kromě normativní zatíženosti celého textu shledávám 

další limit své diplomové práce ve zvolené metodologii, která neumožňuje zobecnění 

výsledků. Na straně druhé kvalitativní přístup poukázal na témata vhodná pro další 

výzkumné práce. 

Téma profesní emancipace a politické participace zdravotních sester je zde 

prezentováno pouze v kontextu celoživotního vzdělávání. Domnívám se však, že tato 

témata by byla nosná i pro samostatný výzkum zaměřující se čistě na „zviditelnění“ této 

profesní skupiny. Na to, jakým směrem se bude dále vyvíjet její vzdělanostní struktura, 

tedy které zájmové skupiny prosadí své preference ve vztahu k vysokoškolskému 

vzdělání zdravotních sester. 

Druhou dosud nedostatečně probádanou, avšak zajímavou oblastí, se jeví 

zjišťování provázanosti účasti sester na CŽV a zlepšení poskytované zdravotní péče. 

Vytvoření objektivních evaluačních nástrojů pro provázanost kompetencí a praxe by 

mohlo najít širší uplatnění ve studiu veřejných politik. Na tento problém upozorňuje 

mnoho autorů (například Dubois, McKee, Nolte 2006: 94; Tennant, Field 2004; Hughes 

2005), proto jej i na základě vlastního zkoumání považuji za jednu z výzev v oblasti 

celoživotního vzdělávání a lidských zdrojů obecně. V případě poskytování zdravotní 
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péče se však k možnosti vytvoření nástrojů evaluace prokazujících vztah CŽV a kvality 

péče stavím spíše skepticky, neboť proces kvality péče ovlivňuje obrovské množství 

hůře či lépe měřitelných proměnných. 

Tato práce poukázala na to, že velká část celoživotního rozvoje se v případě 

zdravotních sester odehrává na informální bázi a uniká tedy hodnocení formalizovaného 

kreditního systému. Právě studium vlivu prostředí, tedy vnějších proměnných, na 

ochotu vzdělávat se informální cestou, by mohly zkoumat další studie, což doporučují 

jako významné téma rovněž například Brekelmans, Poell, Wijk (2013: 321). 

V této práci jsem se věnovala pouze velmi malému úseku vzdělávání lidských 

zdrojů ve zdravotnictví. Pozornost analytiků veřejných politik si však zaslouží 

vzdělávání ve zdravotnictví jako celku. Výzvy, před nimiž dnes globálně stojí zdravotní 

péče, jsou obecně známé: stárnutí populace, nové typy onemocnění, nákladnost péče, 

udržitelnost standardů péče i nedostatek odborného personálu. Tyto problémy jsou však 

neoddělitelně spjaty se vzdělaností lidských zdrojů ve zdravotnictví a jejich schopnosti 

na tyto výzvy reagovat.  

Ačkoliv některé sestry doufají v úplné zrušení systému celoživotního systému 

vzdělávání, je nutno konstatovat, že tato představa zůstane pouze zbožným přáním, 

neboť takový počin by byl krokem zpět, navíc směřujícím zcela proti mezinárodním 

trendům. Pro zdravotní sestry je tak v tuto chvíli jisté jediné – celoživotní vzdělávání je 

neodmyslitelnou profesní realitou. Otázkou však zůstává, jak se k této samozřejmosti 

postaví vládnoucí elity a další aktéři. Zda tvůrci veřejných politik pochopí význam 

celoživotního vzdělávání ve zdravotnictví a namísto plnění politických cílů, jako vstup 

do mezinárodního společenství, se začnou soustředit na funkční nastavení systému CŽV 

zdravotních sester a jeho propojení s očekávanými cíli. 

Především však záleží na tom, jak samy zdravotní sestry dokážou vystoupit ze 

stínu závislého a neviditelného aktéra a začnou se sebevědomě zajímat a bít o svá práva. 

Zda a jak si vymůžou stálé místo mezi klíčovými aktéry zdravotní a vzdělávací politiky. 

Jak se chopí své expertní role. Jak a kdy pochopí celoživotní vzdělávání jako možný 

nástroj pro vlastní profesionalizaci a emancipaci. V kontextu těchto otázek bych text 

této diplomové práce uzavřela následovně: 

 
„Nestačí jen vědět, je třeba to také využít; nestačí jen chtít, je třeba také konat.“  

– Goethe  
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Summary 

This diploma thesis examines the topic of continuing professional development of 

nurses in the Czech Republic. The thesis is motivated by three objectives. First, the aim 

is to describe and understand the system of continuing professional development for 

nurses – the background of its implementation, involved stakeholders, changes over 

time, and current regulations. Second goal is to evaluate the existing system from the 

perspectives of nurses and chosen experts. The last objective builds on the public policy 

view on this topic as it tries to describe nurses as stakeholders. These objectives are 

fulfilled via qualitative research, particularly semi-structured interviews with nurses and 

experts involved in the problematic of lifelong learning in nursing.  

The findings show a so-called vicious circle of continuing professional 

development, or more generally lifelong learning, of nurses and their involvement in 

decision-making.  

The conducted semi-structured interviews together with existing literature 

suggest there might be several factors determining low political participation among 

nurses. These include negative attitudes of nurses towards politics, dominance of 

medicals professions, feminisation of the profession, educational diversity among 

nurses, and their professional organisation. However, it is the embracing of the concept 

of lifelong learning that may empower nurses and help them join the decision-making 

processes. Leaving their position of a dependent stakeholder may also increase the 

chances of their recommendations related to their CPD being heard.  

The findings suggest that the current system of nurses CPD is neither efficient in 

terms of achieving its postulated goals, nor does it meet nurses professional and 

personal needs. It fails to provide nurses with relevant, reliable, and high-quality 

information. Therefore they perceive no contribution of engaging in CPD. At the same 

time, nurses find the existing system to be rather time-consuming and financially 

exhausting. Due to the varying quality of CPD activities, the effect of CPD is difficult to 

prove. There is lack of evidence that would support the relationship between CPD and 

improved care provision.  

The thesis advances the studies of nurses’ continuing professional development 

in the Czech Republic using the public policy perspective and drawing on the dependent 

stakeholder theory. Also the implications for legislators, managers, employers as well as 

nurses themselves are discussed.   
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Přílohy 

Příloha č. 1: Typy policy transferu dle Stone (2003) 

 
  

Table 1. Three Modes of Policy Transfer 
 Ideational Institutional Networks 

Who? Agents of Policy 
Transfer 

Business advocates, think 
tanks, experts, professional 
associations  

Politicians, international 
civil servants, state 
officials 

Multi-actor; 
Trisectoral: NGOs/civil 
society;  state and 
international agencies; 
business 

What is transferred? Soft:  Ideas, paradigms, 
lessons. Problem definition 
and policy interpretation 

Hard: Instruments, 
legislation, policy 
approaches 

Hard and Soft 

Authority basis  Epistemic/normative Political/Bureaucratic’ 
‘de jure’ 

Collective: pooled 
responsibility among 
‘stakeholders’; ‘de facto’ 

When: Factors 
prompting re-evaluation 
of policy 

Uncertainty, crises Institutions refract 
pressures for change; slow 
to adapt 

Intractable cross-border 
policy problems, absence of 
national responsibility  

Character of search  Rational,  
Innovative  
Goal oriented 

Path dependent, 
Incremental 

Problem solving, Organic 
(initially) as goals unclear  

Lessons taken from 
where? 

Best exemplars in public 
sector, market place and 
civil society 

Dominant institutions, 
Psychologically proximate 
jurisdictions 

Experience of network 
members; ie. network 
bounded rationality 

Lessons realised where in 
the policy process?  

Problem definition and 
agenda setting 

Decision making; resource 
allocation; implementation 

Implementation, service 
delivery and monitoring 

Lessons applied/ 
implemented where? 

In ‘borderless’ professional 
communities and social 
movements.  

In nation-states 
Multilateral venues 

Between and above states; 
Transnationally via  
networks/clubs/ 
partnerships 

Language Transfer, ‘cosmological 
heritage’, norms 

Diffusion 
Mimetic isomorphism 

Collective action, 
Multilateralism 

How is change enacted 
voluntarily? 

Embedded  consensual 
knowledge; paradigm shift 

Rules and regulation,  
 

Organised anarchy; fluidity 
and flexibility; trial and 
error 

Mechanisms Conferences, professional 
association ‘best practice’ 
advocacy,  

Legislation, regulation, 
standards setting, war, aid 
conditionality 

Partnerships 
GPPNs 
Alliances for  
implementation/services 

Outcomes Social learning and 
consensual knowledge 

Harmonisation, 
Convergence and 
divergence 

Shared identity and 
common preferences 
through action;  social 
capital 

How is change imposed? Hegemonic power Structural power “Network power” 
Imposed outcomes Tactical learning; 

superficial transfers 
Penetration & resistance,  
Divergent outcomes  

 

Why is change/transfer 
brought about? 

Agency,  Structural imperatives Network mediation between 
state structures; 
Constructing new spaces for 
agency 

Why not? Factors 
preventing transfers 

Absence of international 
community; no consensual 
knowledge; ideological 
contest 

Lack of institutional ‘fit’; 
discordant policy 
instruments 

Lack of shared vision; 
network disunion;  
defection 

Causes of Nation-state 
Convergence 

Common norms or 
ideology among political 
elites 

Exogenous pressures on 
the political economy 

Networks shape the search 
process and constrain 
implementation cross-
nationally  

Reasons for divergence Learning, negative lessons,  Internal determinants: eg  
bureaucratic resistance; 
political inertia 
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Příloha č. 2: Scénář polostrukturovaného rozhovoru 
 

Dobrý den, 

jsem studentka Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy oboru Veřejná a sociální politika. 

Náš rozhovor se bude týkat vzdělávání, a to jak v obecné rovině, tak i ve vztahu k Vaší profesi. 

Rozhovor bude nahrán na diktafon a posléze přepsán, přičemž veškerá osobní data budou 

anonymizována a informace poskytnuté během tohoto rozhovoru budou použité pouze pro 

studijní účely. Podrobné informace máte zde v informovaném souhlasu, jenž si prosím pečlivě 

předčtěte a podepište. Rozhovor má celkem 6 tematických okruhů a měl by trvat cca 40 minut. 

 

I. Okruh – vzdělání obecně 

1. Co se Vám vybaví, když se řekne vzdělávání? 

2. Jak vzpomínáte na svá školní léta? 

3. Jaký má ve Vašem životě vzdělání význam? 

4. V současné době se výrazně prosazuje trend vzdělávání i v dospělém věku, co si o 

tom myslíte? 

5. Jakou roli hraje DV ve Vaší profesi? 

II. Okruh – systém dalšího profesního vzdělávání v ČR 

6. V ČR byla zavedena povinnost dále se vzdělávat pro zdravotní sestry, co si o tom 

myslíte? 

7. Účastníte se sama dalšího vzdělávání?  

a. Týká se Vaší profese, nebo se jedná o extra-kurikulární aktivity? 

b. Pokud se neúčastníte, můžete uvést důvod? 

III. Okruh – motivace pro zapojení 

8. Proč jste se do dalšího vzdělávání zapojila? 

9. Podporuje Vás zaměstnavatel v DV? 

10. Podporuje Vás Váš pracovní kolektiv k účasti na DV? 

IV. Okruh – způsob zapojení 

11. Jakým způsobem kredity sbíráte? 

12. Jaký je Váš nejčastější způsob participace na DV? 

13. Proč se zapojujete spíše aktivně (vlastní články, přednášky)/spíše pasivně (posluchač 

na přednáškách, online testy)? 

14. Proč se na vlastním DV nepodílíte intenzivněji?  

V. Okruh – efektivita stávajícího systému 

15. Zlepšila jste se ve své profesi po zapojení do DV? 

16. Je pro Vás sbírání kreditů nějak profesně či osobně přínosné? 

17. Uplatňujete poznatky získané v procesu registrace v praxi? 
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VI. Okruh – možnosti zlepšení 

18. Jak hodnotíte celkové nastavení systému vzdělávání pro zdravotní sestry? 

19. Má současný systém nějaké silné stránky? 

20. Má naopak stránky slabé? 

21. Máte nějaké doporučení, jak by měl systém vypadat? 

22. Chtěla byste závěrem něco doplnit? Je něco, co v rozhovoru nezaznělo? 
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Příloha č. 3: Informovaný souhlas 
 
Výzkum: Další vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků v ČR 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 
Poskytnutý rozhovor je anonymní, což znamená, že nikde nebude uvedeno mé jméno. 

Moje účast na rozhovoru je zcela dobrovolná a kdykoli během rozhovoru můžu 

odmítnout odpovědět na otázky, na které nechci odpovědět. Mám také právo rozhovor 

kdykoli ukončit. Jsem si vědoma toho, že rozhovor bude zaznamenáván na diktafon 

a přepsán do písemné formy. Přepis rozhovoru bude důvěrný a v diplomové práci 

Terezy Syrovátkové, ani v případných dalších výstupech z tohoto výzkumu, nebudou 

uvedeny údaje, podle kterých by bylo možné mě identifikovat. Veškeré osobní údaje 

budou anonymizovány. 

 

Souhlasím s účastí ve výzkumu a provedením rozhovoru.    

ano  ne 

Přeji si být informována o výsledcích výzkumu.      

ano  ne 

  

Podpis: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Dne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Po skončení rozhovoru jsem se rozhodla, že si nepřeji, aby byly pro účely výzkumu 

použity následující pasáže: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Zároveň jsem si vědoma toho, že pokud v budoucnu změním svůj názor a nebudu si přát 

využití některých pasáží formou přímé citace, mohu se obrátit na tazatelku (Tereza 

Syrovátková), která se zavazuje mé přání respektovat.    

 ano  ne 

 

Podpis: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
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Příloha č. 4: Počátky celoživotního vzdělávání a profesní 
organizovanosti zdravotních sester v ČR 
 
Počátek profesní organizovanosti sester v České republice 

Organizovanost českých zdravotních sester začíná v roce 1904 zrodem Spolku 

pro povznesení stavu ošetřovatelek nemocných, jehož úkolem bylo vzdělávání žen. 

Skutečný spolek pojímaný ve smyslu širší profesní angažovanosti a identity vzniká díky 

mezinárodním aktivitám Alice Masarykové v roce 1921 jako Spolek absolventek školy 

ošetřovatelské, od roku 1928 Spolek diplomovaných sester. Toto sdružení si kladlo za 

cíl „hájit zájmy sester, usilovat o jejich odborný růst či publikování článků členek.“ 

(Kutnohorská 2010: 145) Pro tyto účely začal roku 1937 vydávat vlastní odborný 

časopis Diplomovaná sestra. (Kelnarová 2015: 20) Od 20. let 20. století tak lze hovořit 

o zdravotních sestrách jako definovaném veřejně politickém aktérovi – projevuje se zde 

snaha prosazení o odměňování na základě služebních let, systematizaci míst, právní 

úpravu pracovní doby a minimální dovolenou a v neposlední řadě prosadit úpravu 

vzdělávacího systému pro ošetřovatelky. (Kafková 1992: 79) Právě se Spolkem 

diplomovaných sester se pojí myšlenka registrované sestry v českém prostředí. Členky 

„obdržely legitimaci s evidenčním číslem [...] Rovněž ke každé sestře byly vedeny 

záznamy o jejím vzdělání a odbornosti.“ (Kutnohorská 2010: 146) Zároveň se 

s aktivitami spolku spojují i počátky povinnosti celoživotního vzdělávání, které bylo 

jako nutnost artikulováno na II. sjezdu diplomovaných sester-ošetřovatelek v roce 1931: 

„Aby byly pořádané doplňovací kursy pro diplomované sestry po několikaleté službě 

proto, aby byly sestry seznamovány s novými vědeckými poznatky z hlediska 

ošetřovatelského.“ (Kafková 1992: 86) 

Převratné politické události 40. let nejen vývoj ošetřovatelství v ČR pozastavují, 

ale zároveň vzdalují od mezinárodního vývoje, neboť v roce 1948 ztrácí Spolek 

diplomovaných sester své prestižní členství v International Council of Nurses, kam 

přináležel od roku 1933. (Kutnohorská 2010: 152) Nicméně již vládní nařízení ze dne 

11. září 1951 o středních zdravotnických pracovnících hovoří o nutnosti účastnit se 

dalšího školení a výcviku, aby „mohli dobře plnit své úkoly, zejména aby se zajistilo, že 

úroveň jejich odborné práce bude stále zvyšována a přizpůsobována současnému stavu 

vědy.“ (Předpis 77/1951 Sb., §14) Nezbytnost celoživotního vzdělávání se tedy 

v legislativní úpravě objevuje v 50. letech, nicméně nenabývá obrysů dnešní 

formalizované povinnosti, ani nespecifikuje další vzdělávání ve smyslu této diplomové 

práce.  
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Stav před rokem 1989 
Jak naznačila předchozí kapitola, další vzdělávání a registrace sester není 

produktem dnešní doby, ale existovalo v právním rámci Československa již před rokem 

1989. Poválečný vývoj profesní organizovanosti, registrace a celoživotního vzdělávání 

se váže na etapu politických změn 60. let 20. století. V této době se celoživotní 

vzdělávání zdravotních sester úzce pojí se vzděláváním lékařům, kteří mají vlastní 

specializovaný ústav pro další vzdělávání. Je ovšem zřejmé, že početně nejvýznamnější 

zdravotnická profese se musí v této oblasti osamostatnit. (Hofštetrová Knotková, 

Baráková 2009) V roce 1960 tak vzniká Institut pro další vzdělávání středních 

zdravotnických pracovníků. Ten se v roce 1968 přejmenovává na Ústav pro další 

vzdělávání středních zdravotnických pracovníků a v roce 1986 na Institut pro další 

vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví. Na tomto základě se pak v roce 2003 buduje 

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně fungující 

až do současnosti. (Kutnohorská 2010: 155-156) 

S organizační strukturou se mění i legislativní rámec upravující další vzdělávání. 

Zákon č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu vstupující v platnost ke dni 17.března 1966 

ruší dříve platné vládní nařízení č. 77/1951 Sb. Nový zákon ukládá zdravotnickým 

pracovníkům povinnost „při výkonu zdravotnického povolání se dále vzdělávat, účastnit 

se na výzvu příslušných orgánů školení a podílet se na výchově a vzdělávání pracovníků 

ve zdravotnictví.“ (Zákon č. 20/1966 Sb., Hlava IV, §55) Další vzdělávání spadá na 

základě tohoto zákona pod kompetenci MZ a MŠMT ve spolupráci se specializovanými 

ústavy. Zákon pod pojmem další vzdělávání však chápe primárně specializační 

průpravu, tzv. jiné způsoby dalšího vzdělávání, které pravděpodobně zahrnují 

celoživotní vzdělávání tak, jak je chápe tato práce, nejsou zákonem dále rozvedeny. 

S tímto zákonem tak existuje povinnost se dále profesně rozvíjet, aniž by však bylo 

plnění této povinnosti specifikováno či formálně kontrolováno. 

Konkrétnější obrysy získává celoživotní vzdělávání s vyhláškou Ministerstva 

zdravotnictví České socialistické republiky o zdravotnických pracovnících a jiných 

odborných pracovnících ve zdravotnictví č. 77/1981 Sb. Ta upravovala další vzdělávání 

zdravotníků v České republice až do roku 2004. Další vzdělávání v tehdejší úpravě 

zahrnovalo mimo „soustavné zdokonalování znalostí odborných pracovníků ve 

zdravotnictví“ (Vyhláška č. 77/1981) dále specializační studium lékařských 

i nelékařských oborů a průpravu pro vedoucí funkce. Stále se tedy nejedná o koncept 

celoživotního vzdělávání, resp. kontinuálního profesního rozvoje, v tom smyslu, 
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v jakém je užíván v této práci. Vyhláška č. 77/1981 Sb. pojímá další vzdělávání na 

jedné straně v širší perspektivě, tedy zahrnuje do něj i získání postgraduální 

specializace, a zároveň tohoto pojmu užívá i v případě neformálního učení. Individuální 

studium a rozvoj dokonce považuje za základ dalšího vzdělávání. Zdravotníkům ukládá 

povinnost „plánovitě prohlubovat a zdokonalovat jejich odborné a ideologické znalosti 

po dobu výkonu povolání.” (Část 2, Hlava I, §17) Podpora rozvoje a vedení 

k všestrannému růstu zaměstnanců spadá pod agendu vedoucího pracovníka, jehož 

úkolem je nejen další vzdělávání plánovitě řídit a zabezpečovat, ale i posuzovat odborný 

a ideologický růst.  

Další vzdělávání probíhalo v zákonem definovaných formách stanovených MZ: 

• seminární školení pravidelně pořádají zdravotnické organizace a slouží 

k průběžnému zvyšování znalostí, 

• školicí akce jsou krátkodobého charakteru koncipované jako tematické, funkční 

a doplňkové kurzy organizované obvykle Institutem či Ústavem pro další 

vzdělávání středních zdravotnických pracovníků, případně krajskými ústavy 

národního zdraví, 

• akce periodického zdokonalování znalostí zdravotnických pracovníků mají 

sloužit všestrannému rozvoji a jsou v gesci MZ. 

Rozsah i konkrétní způsob vzdělávání vyplývá z nařízení MZ a není definován 

objektivními limity v podobě současných kreditů a registračních období. Další 

vzdělávání rovněž nezahrnuje pouze odborný rozvoj, ale má v sobě i silnou 

neoddělitelnou politickou a ideologickou složku. Jak upozorňuje Pokojová (2006: 173) 

„další vzdělávání pracovníků vycházelo především z hlediska perspektivních potřeb 

kádrových rezerv.“ Specifičtější úpravu celoživotního vzdělávání přináší až společenské 

proměny po roce 1989 spojené se snahou tehdejší Československé republiky o zapojení 

do mezinárodních společenství. 
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Příloha č. 5: Seznam členů Transformační komise 
Mgr. Hana Svobodová 

Mgr. David Rezničenko 

PhDr. Ivana Mádlová, Ph. D, MBA PhDr. Květa Vachudová 

Ing. Irena Kouřilová 

Mgr. Veronika Di Cara 

Mgr. Eva Pavelková 

Mgr. Vendula Pírková 

Mgr. Alena Šmídová 

Bc. Martin Šamaj 

Mgr. Jana Nováková, MBA 

Bc. Mária Dobešová 

Mgr. Zdena Mikšová, Ph.D. 

MUDr. Aleš Herman, Ph.D. 

PhDr. Michaela Hofštetrová Knotková  

Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA 
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Příloha č. 6: Přehled systému CŽV zdravotních sester v EU 
 Počet hodin/kreditů Povinnost CŽV Povinnost doložit 

aktuálnost znalostí 

Belgie více než 3 dny/rok ANO ANO 

Bulharsko 5 dní/rok NE ANO 

Česká republika 40 kreditů/10 let* ANO ANO 

Dánsko není dáno NE NE 

Estonsko 60 hodin/rok ANO ANO 

Finsko není dáno NE NE 

Francie není dáno ANO NE 

Chorvatsko - - - 

Irsko 2 dny/rok NE ANO 

Island 3 dny/rok NE NE 

Itálie 150 kreditů/3 roky ANO ANO 

Kypr 2-4 dny/rok ANO ANO 

Litva 60 hodin/5 let ANO ANO 

Lotyšsko 30 hodin/rok ANO ANO 

Lucembursko 5 dní/rok ANO NE 

Maďarsko - - - 

Malta 3 dny/rok NE NE 

Německo není dáno NE NE 

Nizozemí různé NE NE 

Norsko není dáno NE NE 

Polsko 3 dny/rok NE NE 

Portugalsko 105 hodin/rok NE NE 

Rakousko 40 hodin/5 let ANO NE 

Rumunsko 30 kreditů/rok ANO ANO 

Řecko není dáno NE NE 

Slovensko 100 kreditů/5 let ANO ANO 

Slovinsko - - - 

Španělsko 3-4 krátké akce NE NE 

Švédsko není dáno - - 

Švýcarsko není dáno NE NE 

Velká Británie 5 dní/rok ANO ANO 
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Příloha č. 7: Vliv ČLK na profesní organizovanost zdravotních sester 
v ČR 
ČLK představuje třetího nejsilnějšího aktéra v českém zdravotnickém systému, který 

má potenciál ještě stupňovat svou sílu, pokud by se podařilo dosáhnout v roztříštěné 

skupině konsensu. (Darmopilová 2010: 90-91) „Lékaři s úspěchy většími či menšími 

prosazují své zájmy prostřednictvím České lékařské komory, odborných společností či 

odborových organizací, zejména Lékařského odborového klubu (LOK).“ (Bilíková) Jak 

bylo uvedeno výše, komora je zřízena zákonem č. 220/1991 Sb. a členství v ní je pro 

příslušníky lékařské profese povinné. Významný konflikt ČAS a ČLK přišel právě 

v souvislosti s kroky směřujícími k vytvoření komory pro nelékaře. „Naše komora 

spolupracuje rovněž s komorami lékárníků a stomatologů. Společně se nám podařilo 

zabránit vzniku tzv. komory „nelékařů“, jejímž zakládáním se bývalá ministryně, 

ředitelka a předsedkyně Asociace sester Mgr. Jurásková snažila oslabit vliv našich 

komor.“ (Kubek 2012: 2) Prezident ČLK Milan Kubek a mnozí další spatřovali v nově 

vznikající komoře ryze politický nástroj, který měl „být jednak protiváhou vůči 

z pohledu ministerstva příliš silné lékařské komoře.“ (Kubek 2015: 5) Dokonce se 

objevily domněnky, že se jedná o snahu „ovládnout systém vzdělávání ‚nelékařů‘, které 

se stalo docela dobrým byznysem.“ (Wicherek 2012: 13) Tvrzení, že je vznik ČKZP 

motivován touhou po získání kontroly nad financemi investovanými do celoživotního 

vzdělávání zdravotních sester, zaznívá i v dalších článcích uveřejněných v časopise 

ČLK Tempus Medicorum. (Chrz, Chudoba, Kubek 2012: 14) 

Ačkoliv ČLK veřejně tvrdila, že „by neměla žádný důvod snažit se do procesu 

vzniku společné organizace či přímo profesní samosprávy ostatních pracovníků ve 

zdravotnictví zasahovat (Chrz, Chudoba, Kubek 2012: 14)“, opak je pravdou. Jednou 

z hlavních výhrad proti vzniku ČKZP bylo její vytváření na základě zákona č. 220/1991 

Sb., podle nějž jsou zřízeny ostatní profesní komory. Tento zákon měl však být 

pozměněn, neboť původní povinné členství mělo být nahrazeno pouhou registrací, 

přičemž ostatní profesní komory byly z jednání o těchto změnách vyloučeny. Další 

spekulace o přínosnosti Komory nelékařů staví na různorodosti zastřešovaných profesí. 

Jedním z argumentů pro vznik komory totiž byla neefektivní komunikace mezi dílčími 

sdruženími NLZP. Pokud je dosažení konsensu obtížné nyní, jen stěží by komora 

napomohla zlepšení komunikace. (Čaban 2012: 15) Vedle těchto důvodů, ČLK použila 

v této otázce tzv. argumentace Evropou, neboť své stanovisko opírá o zjištění, že 

v jiných evropských státech podobná komora rovněž nefunguje. (ČLK 2012a: 6)  
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Navzdory všem rozepřím ohledně vzniku ČKZP se ČLK zavazuje hájit zájmy 

zdravotních sester: „ČLK se i nadále bude snažit zabránit rozvratu vzdělávání 

zdravotníků a bude zejména zdravotní sestry bránit před zbytečnými byrokratickými 

a finančně náročnými povinnostmi.“ (ČLK 2012b: 6)  

Zájem lékařů, potažmo ČLK, na celoživotním vzdělávání zdravotních sester je 

zřejmý. Zdravotní sestra představuje z pohledu lékaře nenahraditelný článek celého 

týmu a vzhledem k současným tendencím delegovat stále více lékařských kompetencí 

na sestru v zájmu lékařů mít v týmu pracovníka s nejaktuálnějším možným vzděláním 

i schopnostmi. Zároveň se tedy problematika CŽV týká lékařů nepřímo, přesto však 

stále mají silnější hlas v procesu legislativní úpravy tohoto opatření než sestry, které 

jsou jeho přímým recipientem. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


