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ÚVOD 

Komunikace v oblasti lékařské péče je téma, které je stále v popředí zájmu laické i 

odborné veřejnosti. Úroveň komunikace je součástí zjišťování kvality péče ve 

zdravotnickém zařízení. Ne nadarmo je několik otázek v průzkumech spokojenosti 

pacientů s léčebnou péčí v daném zařízení věnováno právě pohledu pacienta na 

komunikaci mezi členy zdravotnického týmu, na informovanost pacienta o průběhu léčby, 

srozumitelnost podávaných informací, schopnost naslouchat, zdravotníky adekvátně 

volený jazyk apod. Tento zájem v posledních desetiletích souvisí mimo jiné s přechodem 

pojetí pacienta od paternalistického k partnerskému jak v ošetřovatelské, tak v léčebné 

péči. 

Projevující se snaha lékařů po osobnostním rozvoji a růstu mě vedla k myšlence 

zpracování tématu komunikační přípravy v rámci pregraduálního studia lékařů. Podnětem 

pro volbu tématu komunikační přípravy byla otázka, zda má budoucí lékař ovšem 

příležitost své komunikační dovednosti rozvíjet během vysokoškolského studia? Je 

v pregraduální přípravě lékařů využíván cílený nácvik komunikačních dovedností? Jakých 

metod je k nácviku využíváno? Je didaktické zvládnutí předmětu komunikace nebo 

předmětů souvisejících s komunikací skutečně maximální? Z výše uvedeného byla 

odvozena hlavní otázka výzkumu: Je možné považovat stávající komunikační přípravu 

lékařů v pregraduálním vzdělávání za přínosnou?  

Komunikace není osobnostní charakteristikou jedince, komunikaci se musíme učit. 

Je to proces, který má stále jedinci co přinášet, o co ho obohacovat. Není to něco, co by se 

člověk mohl jednorázově naučit. Je nutné chápat komunikaci jako nekončící proces, který 

rozvíjí každého z nás. Právě sociální rozměr komunikace je základním pilířem v práci 

lékaře. Vnímání pacienta, jeho potřeb, rozhodování, porozumění, sdílení, spolupráce, 

edukace jsou aktivity, které prokazují vyspělost komunikačních dovedností nejen lékaře, 

ale každého zdravotnického pracovníka.  

Kontakt mezi lékařem a pacientem je interaktivním procesem a komunikace je v tomto 

procesu jen jeho součástí. Umožňuje nacházet vzájemné souvislosti mezi vlastním 

myšlením, prožíváním a chováním, které vedou k dosažení očekávaných výsledků, empatii 

a percepční sociální senzitivitě, přirozenosti při navazování kontaktů a tvorbě širokého 

registru sociálních dovedností a technik. Porozumění slovní i mimoslovní interakci, 

různým typům verbálních projevů, běžně užívaných gest, mimiky, zvuků a jiných 

informačních prostředků, přemýšlení o nich, adekvátní reagování na ně a jejich vhodné a 

přiměřené využívání k vlastnímu výstižnému a kultivovanému vyjadřování, způsobilost 
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pro zvládání konfliktu, způsobilost řídit a regulovat citové prožívání, můžeme označit jako 

komunikativní kompetence, jejichž nácvik, osvojování a upevňování jsou nezbytnou 

součástí pregraduální přípravy lékařů. 

Narušený vztah mezi komunikujícími může výrazně ovlivnit shodu a dohodu i ve 

zdánlivě jednoduchých obsazích. Soupeření, boj o moc při rozhovoru, netrpělivost, 

nadřazenost mohou výrazně narušit obsahovou kvalitu komunikace a člověk má sklon 

nesouhlasit s navrhovaným, vzpírat se doporučovanému, nedodržovat dobře míněné rady. 

V souvislosti s partnerským přístupem ve zdravotnické péči, jeví se tato modalita velmi 

významnou. 

 

Teoretická východiska práce 

Jedním z teoretických kritérií, kterého lze využít při analýze pregraduální 

komunikační přípravy lékařů je koncept vstřícnosti zdravotnického systému. Ve 

vyspělých zemích je v posledních letech kladen nebývalý důraz na vstřícnost 

zdravotnického systému. Prohlubování vstřícnosti je jedním z hodnotících faktorů pro 

fungování zdravotnických systémů vedle zlepšování zdraví a spravedlivého rozdělení 

finančních prostředků, které definovala Světová zdravotnická organizace. Sledováním 

vstřícnosti se sleduje, k čemu dochází při vzájemném kontaktu zdravotnických pracovníků 

s pacientem. Vstřícnost měří to, co lidé skutečně očekávají od zdravotnického systému 

s ohledem na rostoucí význam nemedicínských aspektů léčení. Vyjadřuje míru úcty 

k pacientovi a míru zaměření se na jeho potřeby. Vyjadřování úcty pacientovi, respekt 

k jeho hodnotám, schopnosti kvalitně vyhledávat a uspokojovat jeho potřeby jsou náplní 

každodenní činnosti lékaře. Je-li cílem spokojený pacient, pak není možné všechny 

postupy a intervence vykonávat bez kvalitní, důstojné, citlivé a účinné komunikace. 

Vstřícné, vnímavé, otevřené, povzbudivé jednání a chování lékařů podporuje psychickou a 

v neposlední řadě i fyzickou kondici nemocného. 

Dalším z východisek, která dokazují naléhavost zabývat se komunikací a 

komunikační přípravou lékařů již v pregraduálním vzdělávání je každoroční 

celorepublikové hodnocení kvality nemocniční péče, které zaštiťuje HealthCare Institute. 

Struktura komplexního porovnávání českých nemocnic vychází z metodiky strategického 

nástroje pro měření výkonnosti organizací – Balanced Scorecard autorů Nortona a Kaplana 

z Harvardské Univerzity. V rámci celostátního hodnotícího projektu „Nemocnice ČR 

2014“ byly nemocnice komplexně hodnoceny ve čtyřech klíčových oblastech: Spokojenost 

a bezpečnost hospitalizovaných pacientů, Spokojenost a bezpečnost ambulantních 



pacientů, Spokojenost a bezpečnost zaměstnanců nemocnic a Finanční zdraví nemocnic. 

Dotazník pro hospitalizované pacienty sestává z 23 položek ve čtyřech kategoriích: Volba 

nemocnice, Kvalita zdravotní péče, v této kategorii se objevuje položka zjišťující 

srozumitelnost navrženého postupu léčby, srozumitelnost seznámení s možnými riziky 

případného lékařského zákroku a srozumitelnost ohledně poskytování informací o 

zdravotním stavu pacienta. Ve třetí kategorii zaměřené na pobyt pacienta v nemocnici je 

její součástí, kromě jiných, i položka zjišťující uspokojení potřeby pacienta během 

hospitalizace s někým si promluvit. Zde je výrazná značná snaha o holistický přístup 

k pacientovi, uspokojení jeho potřeb, zvláště v době hospitalizace, kde psychická náročnost 

pobytu v nemocnici zasahuje do všech složek osobnosti. Čtvrtou sledovanou kategorií je 

přístup a komunikace personálu, jejíž součástí je položka hodnocení úrovně komunikace s 

ošetřujícími lékaři a sestrami. 

Dalším z kritérií, kterébych ráda v oblasti rozvíjení komunikačních dovedností 

lékaře na úrovni pregraduálního vzdělávání zmínila, je Maastrichtský komunikační 

systém. Principy uvedené v systému jsou primárně určeny pro lékaře, nicméně mají širší 

platnost s přesahem i pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Holandská skupina Herra F. 

Kraana a jeho spolupracovníků sestavila, ověřila a nabídla zdravotnické veřejnosti tzv. 

Maastrichtský komunikační systém, shrnující požadované komunikační dovednosti, které 

doporučuje osvojit si jako samozřejmý postup při práci s nemocnými. Systém shrnuje šest 

zásadních okruhů: 

1. Objasnění důvodů pacientovy návštěvy. 

2. Shromáždění anamnestických údajů. 

3. Navržení řešení a postupu. 

4. Umění strukturovat rozhovor. 

5. Zvládnutí mezilidského vztahu. 

6. Zvládnutí komunikačních dovedností. 

V oblasti zvládnutí mezilidského vztahu je pozornost věnována umění povzbudit 

vzájemnou komunikaci, přiměřeně emočně reagovat, umění reagovat na emoční projevy, 

umět v případě potřeby použít meta-komunikační prvky, navodit u pacienta pocit uvolnění, 

když je třeba, stanovit a udržet přiměřené tempo rozhovoru, kongruentně sladit své 

neverbální projevy se slovním projevem, umět udržet oční kontakt s pacientem. V poslední 

oblasti systém doporučuje například užívat správně cílené otázky, konkretizovat problémy, 

umět udělat krátká a výstižná shrnutí probrané tématiky, poskytovat informace, 



kontrolovat, zda pacient porozuměl informaci, používat srozumitelný jazyk (Honzák, 1999, 

s. 44 – 68). 

V současném světě moderních technologií, možností diagnostických a léčebných 

procedur, specializací v medicínské péči se nemocný člověk leckde stává jen objektem, 

který putuje se svou dokumentací, a ve snaze o nejpřesnější diagnostiku absentuje psycho – 

sociálně – spirituální přístup a pomíjí se jeho základní potřeby, jejichž trvalé 

neuspokojování může opět vést k projevům nemoci. 

 

 

PROBLÉM VÝZKUMU 

Je možné považovat stávající komunikační přípravu lékařů v pregraduálním vzdělávání za 

přínosnou?  

 

Cíle výzkumu 

 

 Podat přehled současného stavu komunikační přípravy lékařů na úrovni 

pregraduálního vzdělávání na 2. LF UK. 

 Provést komparaci sebehodnocení vstupních a výstupních dovedností studentů 

v komunikační přípravě v rámci výuky povinného předmětu „Ošetřovatelství“.  

 Zjistit vliv komunikační přípravy na rozvoj vybraných komunikačních dovedností 

studentů v rámci volitelného předmětu „Komunikační dovednosti“.  

 Strukturovat formulář sledovaných dovedností jako přínosný prvek ve výuce 

komunikace na lékařské fakultě. 

 

Hypotézy výzkumu 

Za účelem dosažení jednotlivých cílů výzkumu jsem stanovila níže uvedené pracovní 

hypotézy: 

Hypotéza 1  

Předpokládám statisticky významný rozdíl mezi hodnotou sebehodnocení komunikačních 

dovedností studentů všeobecného lékařství před a po výuce povinného předmětu 

Ošetřovatelství, jehož součástí je tematický celek komunikace. 

Hypotéza 2 

Usuzuji, že nebude prokázán statisticky významný rozdíl v průměrné úrovni osobního 

komunikačního indexu studentů všeobecného lékařství mezi vyučovanými ročníky. 



Hypotéza 3  

Domnívám se, že existuje statisticky významný rozdíl ve vývoji komunikačních 

dovedností studentů všeobecného lékařství před a po absolvování volitelného předmětu 

„Komunikační dovednosti“. 

Hypotéza 3.1 

Domnívám se, že existuje statisticky významný rozdíl mezi hodnocením úrovně 

dovednosti aktivního naslouchání před a po výuce volitelného předmětu s uplatněním 

metody videotréninku interakcí. 

Hypotéza 3.2 

Domnívám se, že existuje statisticky významný rozdíl mezi hodnocením úrovně 

dovednosti předávání informací před a po výuce volitelného předmětu s uplatněním 

metody videotréninku interakcí. 

Hypotéza 4 

Předpokládám, že nebude prokázán statisticky významný rozdíl ve vývoji komunikačních 

dovedností aktivního naslouchání a předávání informací v jednotlivých letech. 

Hypotéza 5  

Domnívám se, že existuje statisticky významný rozdíl ve změně nárůstů osobních 

komunikačních indexů (OKI) u studentů, kteří volitelný předmět „Komunikační 

dovednosti“ absolvovali, proti těm, kteří ho neabsolvovali. 

 

Metodika a metody výzkumu 

Výzkumné šetření probíhalo v několika fázích.  

V pilotní fázi bylo nutné nashromáždit a řádně nastudovat odbornou literaturu na dané 

téma. Na základě formulace výzkumného problému a cílů práce v úvodní části výzkumu 

jsem stanovila pracovní hypotézy, na které jsem dotazníkovým šetřením zjišťovala 

odpověď. Cílem bylo zjistit jednoznačnost a srozumitelnost předloženého tvrzení v každé 

části výroku. Poté byla ustanovena definitivní podoba dotazníku.  

První fáze vlastního výzkumného šetření byla realizována v akademických letech 

2010/2011 - 2014/2015. Sběr dat byl proveden technikou anonymního 

nestandardizovaného dotazníkového šetření. Dotazník osobního komunikačního indexu 

obsahoval v úvodní části identifikační údaje, tj. označení pohlaví respondenta a rok 

vyplnění dotazníku. Položky dotazníku osobního komunikačního indexu tvořily výroky, 

které byly subjektivně probandy hodnoceny na 5 stupňové Likertově škále. Respondenti 

měli možnost vybírat mezi škálou odpovědí 1 – naprosto s výrokem nesouhlasím až 5 – 



zcela s výrokem souhlasím. Dotazník pro zjištění osobního komunikačního indexu Pre i 

Post obsahoval 28 otázek, přičemž některé otázky byly složené, tudíž jsem získala celkem 

47 výroků. V první fázi výzkumu bylo mým cílem provést komparaci sebehodnocení 

vstupních a výstupních dovedností studentů v rámci výuky povinného předmětu 

Ošetřovatelství, jehož součástí je tematický celek komunikace. 

Ve druhé fázi výzkumu jsem podle stanovených cílů zvolila metodu pozorování, tedy 

sledování činností respondentů. Zhotovením videozáznamů komunikačních situací a jejich 

analýzou jsem zjišťovala, zda došlo u studentů k posunu vybraných komunikačních 

dovedností. Sledovanými komunikačními dovednostmi byly: v první části pozorovacího 

archu dovednost aktivního naslouchání (označenou jako kategorii KD I), ve druhé části 

pozorovacího archu dovednost předávání informací (označenou jako kategorii KD II). 

Záznam, za tímto účelem vytvořený, stratifikoval dále dvě uvedené základní kategorie, na 

kategorii I/A, v níž jsem sledovala 6 projevů verbálního aktivního naslouchání, v kategorii 

I/B projevy neverbálního aktivního naslouchání prostřednictvím 6 položek, jejichž 

subjektivní vnímání bylo označeno respondenty vybraným číslem na stupnici 1 – 5, 

přičemž číslo 1 vyjadřovalo naprosto nevyhovující, 5 zcela vyhovující provedení 

dovednosti. Kategorie II/A sledovala verbální stránku předávání informací v 8 položkách, 

kategorie II/B se zaměřovala na neverbální stránku předávaných informací v 6 položkách. 

Pro potřeby splnění cílů týkajících se vlivu výuky volitelného předmětu „Komunikační 

dovednosti“ na rozvoj sledovaných komunikačních dovedností a strukturace 

formuláře sledovaných komunikačních dovedností jsem ve druhé fázi výzkumu získala 

102 videozáznamů a jejich hodnocení účastníky výzkumného šetření. V rámci objektivity 

pozorování bylo provedeno hodnocení vlastního výstupu studentem (SH), pedagogem 

(SP1) a psychologem (SP2).  

Po výše popsaných fázích výzkumu následovalo ukončení výuky volitelného předmětu 

formou semináře, na kterém jsem prostřednictvím řízeného rozhovoru se studenty 

kvalitativně zjišťovala přínos videotréninku interakcí ve výuce komunikačních dovedností 

z pohledu studentů. 

První část výzkumného šetření (dotazník) probíhala v letech 2010 - 2015. Celkem 

bylo v tomto období rozdáno 745 dotazníků. Získaných odpovědí, vzhledem ke způsobu 

distribuce, bylo získáno 745, což je 100% odpovědí. Druhá část výzkumu (pozorování) 

probíhala rovněž v období akademických let 2010 - 2015. Celkem bylo provedeno 102 

videozáznamů komunikačních dovedností se zaměřením na dovednost aktivního 

naslouchání a dovednost předávání informací. 



Charakteristika zkoumaného souboru 

 Výzkumný soubor pro první fázi výzkumu tvořili studenti prvních ročníků 

magisterského studijního programu Všeobecného lékařství na 2. lékařské fakultě 

Univerzity Karlovy, kteří absolvovali výuku předmětu Ošetřovatelství, jehož součástí je 

přednáška věnována tématu komunikace v rozsahu 90 minut a seminář v rozsahu 150 

minut.  

Ve druhé výzkumné fázi tvořili výzkumný soubor studenti 2. ročníku magisterského 

studijního programu Všeobecného lékařství na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy 

v Praze v období let 2010 – 2015, kteří si zvolili na základě vlastního rozhodnutí ve svém 

rozvrhu pro daný akademický rok volitelný předmět Komunikační dovednosti. Časová 

dotace předmětu od akademického roku 2013/2014 je 20 výukových hodin. Vzhledem 

k efektivitě vyučovaného předmětu je počet možných přihlášek omezen na 20 studentů. 

Studenti jsou vybíráni systémem nejlepšího studijního průměru, tudíž výběr studentů do 

volitelného předmětu není přímo ovlivnitelný. 

 

Charakteristika statistické analýzy výzkumu 

Veškeré statistické výpočty byly provedeny v programovém prostředí a jazyce R 

(Core, 2013). Závěry vyplývající ze statistických analýz byly uzavírány na hladině 

významnosti 𝛼 = 0,05. Popisnou (deskriptivní) statistikou byly určeny základní 

charakteristiky zkoumaných souborů. Výsledky šetření, v mém případě kvantitativního, 

byly vyjádřeny číselným popisem a tvořily obraz studovaného hromadného jevu vzhledem 

k vyšetřovanému souboru. Nad všemi datasety, se kterými bylo pracováno, byla provedena 

tzv. exploratorní analýza dat, tj. obvykle se jedná o grafické náhledy na pravděpodobnostní 

rozložení všech zkoumaných veličin, čímž se ověří předpoklady později použitých 

statistických modelů.  

 

Popisná statistika 

Dotazníková data byla nejdříve ošetřena vzhledem k možnosti výskytu odlehlých 

hodnot. Z množiny všech vyplněných dotazníků od všech respondentů byly odvozeny 

některé míry polohy, zejména průměr a medián, tedy takové míry četnosti, která vystihují 

průměrného – typického respondenta. Zároveň byl sestaven 95% konfidenční interval pro 

průměr hodnocení, tedy oblast ohraničenou dvěma krajními hodnotami, v níž se průměr 

hodnocení vyskytuje s 95% pravděpodobností. 



.Analýza rozptylu (ANOVA) 

U porovnání rozdílů mezi průměrnou úrovní komunikačních dovedností studentů 

měřených z videozáznamů před a po absolvování výuky komunikace je volena analýza 

rozptylu dvojného třídění, kde ošetřením je fáze výuky (pre vs. post), resp. rok výuky 

(2010/11 až 2014/15). Cronbachův koeficient alfa vychází z tzv. dvojnásobné analýzy 

rozptylu. Použití této metody bylo zvoleno, protože vstupní data nemají charakter 

fyzikálně přesného hodnocení, ale subjektivně zatížených dotazníkových šetření. 

Reliabilita těchto dotazníkových šetření roste s rostoucím Cronbachovo alfa.  

 

Shluková analýza 

Pro účely výpočtu osobního komunikačního indexu (dále OKI) je nutné uvažovat 

závislost a „blízkost“ některých výroků, na které si studenti odpovídají při sestavování 

indexu. Vhodnou metodou pro mapování těch výroků, které jsou si více „podobné“, a tedy 

na které většina studentů odpovídá velmi podobným bodovým ohodnocením, a naopak 

těch výroků, které jsou si velmi nepodobné, jsou si fakticky vzdálené, tedy na které 

studenti odpovídají velmi různorodě, je shluková analýza. Bodové hodnocení, kterým 

student na daný výrok odpověděl, je nutné před součtem vždy násobit „váhou“ výroku, 

která je nepřímo úměrná počtu ostatních výroků, které jsou danému výroku podobné. 

Výsledný osobní komunikační index je číslo mezi 0 až 1 včetně. Tím jsou osobní 

komunikační indexy pro všechny studenty mezi sebou dobře standardizovány a je možné je 

porovnávat. 

Kvůli vizualizaci mezi výroky kladenými při sestavování osobního komunikačního indexu 

byla použita hierarchická shluková analýza, která pomocí dendrogramu graficky dobře 

vystihuje faktickou „příbuznost“ mezi jednotlivými výroky.  

 

ANALÝZA VÝSLEDKŮ A JEJICH INTERPRETACE 

V následující kapitole jsou uvedeny výsledky výzkumného šetření podle jednotlivých 

fází výzkumu. V úvodu uvádím výsledky úrovně komunikačních dovedností na základě 

pozorování před a po výuce volitelného předmětu „Komunikační dovednosti“. Z důvodu 

přehlednosti neuvádím výsledky jednotlivých subkategorií dovednosti aktivního 

naslouchání a dovednosti předávání informací, ale jen celkové hodnocení komunikační 

dovednosti aktivního naslouchání před výukou a po výuce, dovednosti předávání informací 

před a po výuce volitelného předmětu „Komunikační dovednosti“ a na závěr celkové 



zhodnocení obou komunikačních dovedností rovněž před a po výuce volitelného předmětu. 

Následně uvádím výsledky výpočtu osobního komunikačního indexu podle pohlaví a let, 

kdy byl tento zkoumán. Posledním uvedeným výsledkem je posun osobního 

komunikačního indexu u studentů, kteří absolvovali výuku volitelného předmětu 

„Komunikační dovednosti“ a těch, kteří nebyli jejími účastníky.  

 

Výsledky úrovně komunikačních dovedností z videozáznamů 

Vzhledem k omezenému rozsahu práce jsem hodnocení každé subkategorie 

aktivního naslouchání (11) a předávání informací (13) sdružila pod jednotný název 

verbální stránka a neverbální stránka dané dovednosti. S přihlédnutím k počtu provedených 

videozáznamů jsem nehodnotila posun v každé části subkategorie (počet jednotlivých částí 

je uveden výše v závorkách) individuálně, nýbrž, jak je zmíněno, zjednodušujícím prvkem 

je hodnocení kategorií verbální (IA) a neverbální (IB) stránky aktivního naslouchání a 

verbální (IIA) a neverbální (IIB) stránky předávání informací. 

Následující výstupy z analýzy rozptylu dvojného třídění vždy na 5% hladině 

významnosti vyloučily, že by mezi průměrnou úrovní jednotlivých podskupin 

komunikačních úrovní před a po skončení výuky nebyl statisticky významný rozdíl. Rozdíl 

je vždy ve prospěch komunikačních dovedností po skončení výuky komunikace. Naopak 

mezi jednotlivými ročníky výuky statisticky významný rozdíl prokázán nebyl, což lze 

interpretovat jako zachovanou stále stejnou úroveň výuky. 

 
Obr. 1 Porovnání komunikačních dovedností I (A i B) pre a post 



Obrázek ukazuje rozdíl v komunikačních dovednostech kategorie I (A+B) před a po 

absolvování výuky. Po absolvování výuky došlo k signifikantnímu nárůstu průměrné 

hodnoty komunikačních dovedností kategorie I (A+B), p < 0,00001. Verbální a neverbální 

stránka komunikační dovednosti „Aktivního naslouchání“ vykazuje z celkového pohledu 

posun ve prospěch zlepšení této dovednosti na konci výuky volitelného předmětu 

„Komunikační dovednosti“. 

 
Obr. 2 Porovnání komunikačních dovedností II (A i B) pre a post 

Obrázek vykazuje rozdíl v komunikačních dovednostech kategorie II (A+B) před a po 

absolvování výuky. Po absolvování výuky došlo k signifikantnímu nárůstu průměrné 

hodnoty komunikačních dovedností kategorie II (A+B), p < 0,00001. Prokazuje se celkové 

zlepšení komunikační dovednosti „Předávání informací“ jak po stránce verbální, tak 

neverbální. Tento výsledek lze považovat za velmi příznivý indikátor vhodnosti použitých 

výukových metod, zvláště metody hraní rolí a jejího videozáznamu u každého studenta.  



 
Obrázek 3 Porovnání komunikačních dovedností celkově pre a post 

 

Obrázek znázorňuje rozdíl v komunikačních dovednostech celkově před a po absolvování 

výuky. Po absolvování výuky volitelného předmětu „Komunikační dovednosti“ došlo 

k signifikantnímu nárůstu průměrné hodnoty komunikačních dovedností celkově, p < 

0,00001. 

Analýza rozptylu porovnávající rozdíly v průměrovaných hodnotách jednotlivých 

kategorií komunikačních dovedností odečtených z videozáznamů mezi sebou jednoznačně 

prokázala, že v rámci všech kategorií je statisticky velmi významný rozdíl mezi úrovní 

komunikačních dovedností aktivního naslouchání a předávání informací před a po 

absolvování volitelného předmětu „Komunikační dovednosti“, a to ve prospěch 

komunikačních dovedností na konci výuky. Tento fakt potvrzuje výzkumnou hypotézu 

3. 

Naopak napříč vyučovanými ročníky se neprokázal žádný statisticky významný rozdíl 

v průměrné komunikační úrovni studentů – ani nad komunikačními schopnostmi 

chápanými celkově, ani v jednotlivých podkategoriích, čímž potvrzujeme výzkumnou 

hypotézu 4.  V kombinaci s faktem, že se však vždy na konci každého ročníku 

komunikační úroveň zvýšila, to svědčí o trvale vysoké a neměnné úrovni výuky. Do 

budoucna bude zajímavé pozorovat vývoj nad větším počtem ročníků, kdy se mohou 



prokázat i vlivy s podstatně delší periodou, resp. pomalým trendem růstu – např. sekulární 

faktory, nástup některých specifických generací na vysokou školu – například těch 

generací, které již od útlého dětství měli přístup k internetu, resp. sociálním sítím, popř. 

dalším společenským vlivům, které jistě posouvají tradiční komunikační profil mladého 

člověka.  

Při hodnocení komunikační dovednosti Aktivního naslouchání z celkového pohledu (I 

A+B), tedy verbální i neverbální stránky, lze konstatovat, že středová hodnota 95 % 

konfidenčního intervalu pro průměrnou hodnotu komunikační dovednosti I (A+B) se 

posunula z 2,43 na 3,33, tedy + 0,90. Opět lze vyvodit závěr, že posun komunikační 

dovednosti aktivního naslouchání z celkového pohledu vykazuje vzhledem k ostatním 

výsledkům významný nárůst, což potvrzuje výzkumnou hypotézu 3.1. 

Po absolvování výuky došlo k signifikantnímu nárůstu průměrné hodnoty komunikačních 

dovedností kategorie I (A+B), z 2,4 na hodnotu 3,3. Z porovnání komunikačních 

dovedností v rámci aktivního naslouchání v jednotlivých letech, nebyl mezi jednotlivými 

ročníky výuky nalezen statisticky významný rozdíl, střední hodnota bodového hodnocení 

úrovně komunikace I (A+B) je tedy napříč ročníky podobná 

Při hodnocení komunikační dovednosti Předávání informací celkově (II A+B), tedy 

verbální i neverbální stránky, lze konstatovat, že došlo rovněž k posunu středové hodnoty 

95 % konfidenčního intervalu pro průměrnou hodnotu této komunikační dovednosti z 2,63 

na 3,35, tedy +0,72, což potvrzuje výzkumnou hypotézu 3.2. Posun komunikační 

dovednosti předávání informací z celkového pohledu vykazuje vzhledem k ostatním 

výsledkům významný nárůst. V jednotlivých ročnících nevykazuje středová hodnota 95 

V prvé řadě je nutné si uvědomit, že získané výsledky potvrzují relativně stabilní 

úroveň přijímaných studentů na lékařskou fakultu. Potvrzují to i nevýrazné, či téměř žádné 

rozdíly v hodnocení jak subkategorií, tak celkových komunikačních dovedností napříč 

jednotlivými ročníky. 

Z uvedených výsledků je rovněž možné usuzovat na fakt, že studenti při nácviku 

aktivního naslouchání se zaměřují zvláště na zvládnutí verbálních kroků a neverbální 

projevy aktivního naslouchání jsou v pozadí. To potvrzuje výsledek středové hodnoty 95 

% konfidenčního intervalu neverbální stránky komunikační dovednosti aktivního 

naslouchání, která vykazuje nejvyšší posun ze všech sledovaných částí komunikačních 

dovedností. Zaměříme-li pozornost na konkrétní cíl, v případě mého šetření na rozvoj 

komunikační dovednosti, vhodným nácvikem, přístupem, volbou adekvátních metod, lze 

cíle dosáhnout.  Na tomto místě je možné uvažovat, jaký by byl posun v osvojení dalších 



komunikačních dovedností, pokud by se zvýšila časová dotace výuky volitelného 

předmětu. 

 

 

Shluková analýza a výpočet osobního komunikačního indexu (OKI) 

Bodová hodnocení jako odpovědi na 1. až 47. výrok v rámci sestavování osobního 

komunikačního indexu ode všech studentů byla použita pro zjištění podobnosti mezi 

jednotlivými výroky.  

Tabulka 12 uvádí příslušnost jednotlivých výroků (1. - 47.) do jednotlivých shluků 

(1. - 25.). Jak bylo popsáno v metodice, počet výroků ve shluku určuje váhu každého 

výroku v tomto shluku. Čím více je výroků ve shluku, tím více výroky může být každý 

z nich zastoupen, a proto jejich váha v součtu hodnocení v rámci sestavování osobního 

komunikačního indexu nemůže být rovna 1,0, ale adekvátně snížena v opačném poměru 

k velikosti shluku. 

 

Tabulka 12 Příslušnost jednotlivých výroků k jednotlivým shlukům 

Výrok v rámci dotazníku OKI Příslušnost ke shluku číslo 

Mé chování k druhým 15 

Chování druhých ke mně 15 

Protrahovaná reakce 15 

Pevnost názorů 13 

Umění přesvědčit 13 

Jistota v kontaktu s blízkými 23 

Jistota v kontaktu s kamarády a známými 9 

Nejistota v kontaktu s cizími lidmi 9 

Vystupování před cizími lidmi 21 

Obsah a způsob řečeného 17 

Akceptace odlišného názoru 19 

Akceptace cizího názoru při nesympatii 19 

Vrozená schopnost komunikace 4 

Výběr monologu 3 

Strach z otázek 3 

Příklon k naslouchání při dialogu 16 

Důležitost umění „naslouchat jiným“ 8 

Příprava na vystoupení 18 

Empatie do situace 18 

Absence improvizace 1 

Slovní zásoba 25 

Snaha o správné pochopení 25 

Výslovnost 24 

Složitost souvětí 22 

Nervozita při nepochopení 11 

Nervozita při neverbální zpětné vazbě 11 



Nevýrazný hlas 12 

Jistota a plynulost 1 

Omezení pohybového projevu 22 

Gestikulace 5 

Postoj 5 

Nervozita v mimice 21 

Pohled do očí 14 

Napětí v těle 2 

Strnulost při rozhovoru 2 

Přirozenost pohybu rukou 2 

Vzdálenost při rozhovoru 7 

Vliv vzdálenosti na komunikaci 7 

Postoj těla 6 

Vnímání postoje druhých 6 

Cílené vnímání podání ruky 10 

Vnímání protějšku, analýza 10 

Vliv prostředí na komunikaci 16 

Vliv postavení osoby 8 

Zájem o nápravu chyb 14 

Neznalost cesty nápravy 16 

Videozáznam 20 

 

Tabulka 14 a 15 uvádí 95 % konfidenční intervaly pro průměr osobních komunikačních 

indexů nad všemi ročníky a oběma pohlavími před a po výuce povinného předmětu 

Ošetřovatelství s tematickým celkem komunikace. 

 

Tabulka14 Konfidenční intervaly pro průměrný OKI mužů během jednotlivých ročníků 

před a po výuce 

Rok Pre Post 

2010/2011 0.67 (0.65; 0.69) 0.69 (0.67; 0.70) 

2011/2012 0.68 (0.67; 0.70) 0.68 (0.66; 0.70) 

2012/2013 0.67 (0.66; 0.69) 0.70 (0.68; 0.72) 

2013/2014 0.59 (0.58; 0.60) 0.68 (0.66; 0.70) 

2014/2015 0.61 (0.60; 0.62) 0.69 (0.67; 0.71) 

 

Tabulka 15 Konfidenční intervaly pro průměrný OKI žen během jednotlivých ročníků před 

a po výuce 

Rok Pre Post 

2010/2011 0.68 (0.66; 0.69) 0.70 (0.68; 0.71) 

2011/2012 0.68 (0.66; 0.69) 0.69 (0.68; 0.70) 

2012/2013 0.67 (0.65; 0.68) 0.69 (0.68; 0.70) 

2013/2014 0.60 (0.59; 0.61) 0.69 (0.67; 0.70) 

2014/2015 0.61 (0.60; 0.62) 0.70 (0.68; 0.71) 

 



Osobní komunikační index je statisticky významně nižší ve fázi pre, p < 0,0001, a rovněž 

je statistiky významně nižší v ročnících 2013/2014 a 2014/2015, což je dáno vstupně 

nižším sebehodnocením studentů, jak je vidět v tabulkách 14 a 15. Naopak pohlaví nemá 

vliv na výši osobního komunikačního indexu, p = 0,367. 

 

Obrázek 16 vyjadřuje medián a 1. a 3. kvartil osobního komunikačního indexu před a po 

výuce. Je patrné, že po výuce je hodnota osobního komunikačního indexu u studentů, 

kteří absolvovali výuku komunikace v rámci povinného předmětu „Ošetřovatelství“ 

vyšší než před výukou. 

 

 
 

Obr. 4 Porovnání osobního komunikačního indexu před a po výuce  

 

Výše uvedený fakt lze chápat jako pozitivní prvek, který odráží vhodnost využitých metod 

ve výuce komunikace s přihlédnutím k obsahu vyučované látky, stanoveným cílům, 

individuálním možnostem studenta, časovému prostoru vyhrazenému na tematický celek a 

prostorovým možnostem učeben. 

 



 
 

Obr. 5 Hierarchická shluková analýza nad výroky v rámci osobního komunikačního 

indexu u obou pohlaví současně.  

 

Např. „postoj těla“ a „vnímání postoje druhých“ hodnotili studenti velmi podobně, proto 

jsou oba tyto výroky rozděleny na relativně nízké hodnotě nepodobnosti, zde < 40. Velmi 

nízkou hodnotu nepodobnosti, < 40 mají například výroky o „nervozitě při neverbální 

zpětné vazbě“ a „nervozitě při nepochopení“. Totéž platí pro výroky „ strach z otázek“ a „ 

výběr monologu, nebo výroky „vnímání vlivu vzdálenosti při komunikaci“ a „ vzdálenosti 

při rozhovoru“, které mají nízkou hodnotu nepodobnosti < 40.  



 
Obr. 21 Porovnání hodnot OKI studentů v jednotlivých letech 

 

Na obrázku 21 lze vidět posun hodnoty OKI studentů v jednotlivých letech. Mezi lety 

2010/2011 až 2012/2013 není zaznamenán výrazný rozdíl, avšak v akademických letech 

2013/2014 a  2014/2015 je sice průměrná hodnota OKI nižší, avšak za předpokladu 

přísnějšího sebehodnocení vstupních dovedností. Celkové porovnání hodnocení OKI u 

studentů v jednotlivých letech potvrzuje hypotézu 2. 

 

 
 

Obr. 22 Porovnání OKI studentů před a po výuce v jednotlivých letech 

 



Z uvedeného obrázku lze vyčíst rozdílná hodnocení OKI studentů v jednotlivých letech 

před a po výuce. Zatímco se v letech 2010/2011 až 2011/2012 nevyskytují významnější 

odchylky v sebehodnocení OKI, od roku 2012/2013 až do roku 2014/2015 dochází 

k výrazným odchylkám sebehodnocení studentů v OKI před a po výuce. Nejvýraznější 

odchylku lze zaznamenat v akademickém roce 2013/2014. 

 

 
Obr. 23 Hodnoty OKI u absolventů a neabsolventů 

 

Na obrázku 23 jsou zřetelné hodnoty osobního komunikačního indexu (OKI) u skupiny 

studentů, kteří neabsolvovali předmět, resp. kteří absolvovali předmět, vždy na začátku 

(pre) a na konci (post) sledovacího období. Na počátku, tedy před výukou, je OKI u obou 

skupin srovnatelný, na konci období se významně liší. Větší vzestup OKI zaznamenala 

skupina studentů absolvující předmět. 

Ve druhé části předložených tezí se budu zabývat analýzou výsledků shlukové 

analýzy a výpočtu osobního komunikačního indexu. Záměr zkoumat osobní komunikační 

index byl dán otázkou, zda může i krátký časový edukační úsek mít vliv na posun ve 

vývoji komunikačních dovedností. 

Při výpočtu osobního komunikačního indexu byla zvažována smysluplnější metoda než jen 

pouhý součet bodů pro každý výrok u daného studenta, čímž bychom jistě obdrželi také 

smysluplnou informaci, na jaké jsou asi úrovni komunikační schopnosti daného studenta, 

pokud bychom hodnotu takového součtu vždy srovnali s možným maximem. Za přínosnou 

považuji snahu o zmapování možné závislosti některých výroků, resp. jejich blízkost, nebo 

naopak odlišnost, v rámci sedmačtyřiceti výroků pokládaných při konstrukci 



komunikačního indexu. Čím méně výroků ve shluku, tím je výrok unikátnější, 

nezastupitelný a výjimečný. Čím více je výroků ve shluku, tím více roste pravděpodobnost, 

že by došlo k falešnému nadhodnocení, resp. podhodnocení komunikačních schopností 

studenta, pokud by byly hodnoceny komunikačním indexem počítaným pouze jako součet 

všech bodů za všechny výroky 

V porovnání sebehodnocení komunikačních dovedností před a po výuce povinného 

předmětu Ošetřovatelství, jehož součástí je tematický celek komunikace je patrné, že 

po výuce je hodnota osobního komunikačního indexu vyšší než před výukou. Tento 

výsledek potvrzuje výzkumnou hypotézu 1. Lze tedy usuzovat, že studenti přijímaní na 

lékařskou fakultu mají již vytvořeny komunikační předpoklady pro toto náročné a 

zodpovědné povolání. 

Analýza ukázala, že osobní komunikační index je statisticky významně vyšší po 

absolvování výuky, což je očekávaný a žádoucí výsledek a nejspíš odpovídá přínosu výuky 

komunikace i za stávajících podmínek. Je možné předpokládat, že při navýšení hodin 

s tematikou komunikace v 1. a 2. ročníku v rámci povinného předmětu Ošetřovatelství, by 

byl posun osobního komunikačního indexu ještě významnější. 

Závěr této části bych věnovala prokazatelnému nárůstu osobního komunikačního indexu u 

studentů, kteří měli možnost absolvovat volitelný předmět Komunikační dovednosti. Tento 

nárůst je signifikantní a potvrzuje hypotézu 5, která předpokládá statisticky významný 

rozdíl ve změně nárůstů OKI během sledovacího období u studentů, kteří předmět 

absolvovali, proti těm, kteří ho neabsolvovali. Středová hodnota 95% konfidenčního 

intervalu pro OKI  u studentů, před začátkem výuky byla jak u absolventů volitelného 

předmětu, tak neabsolventů téměř totožná. Výrazné změny však tato hodnota dosahuje u 

studentů, kteří absolvovali volitelný předmět Komunikační dovednosti (0,80) proti skupině 

studentů, kteří předmět neabsolvovali (0,67). Již tyto skutečnosti potvrzují význam výuky 

komunikace alespoň ve formě volitelného předmětu. 

Cíle práce, které jsem stanovila při zahájení výzkumu, byly splněny. Podařil se prokázat 

posun v sebehodnocení vstupních a výstupních dovedností v rámci osobního 

komunikačního indexu u každého studenta, i přes nedostatečnou časovou dotaci, které je 

tematika komunikace v povinném předmětu věnována. V neposlední řadě se prokázalo 

využití metody videotréninku interakcí jako efektivní při nácviku komunikačních 

dovedností, které patří v lékařské péči k těm nejdůležitějším. 

 

 



ZÁVĚR 

Studenti všeobecného lékařství dělají z medicínského pohledu mnoho elementárních 

chyb a nelze připustit, aby se učili s pacienty komunikovat jen metodou pokusu a omylu. 

Je pro ně žádoucí naučit se jednat s lidmi. V rozvoji osobnostních a sociálních dovedností 

je adekvátní respektovat jedinečnost studenta, který vstupuje do vztahů s pacienty svým 

příznačným způsobem. Rozdílná úroveň mezi jedinci ve vrozené pohotovosti projevovat a 

přijímat společenskou vstřícnost, sdílet své city a přízeň k ostatním je výzvou k vytvoření 

takového programu rozvoje osobnostně-sociálních dovedností, který umožňuje účinné, 

aktivní a emocionální zapojení studentů ve výuce. Atmosféra jistoty, otevřenosti a důvěry 

je nezbytným předpokladem účinného nácviku dovedností. 

Závěrem lze konstatovat, že základem pro poskytování kvalitní a profesionální 

lékařské péče je kromě zvládnutí klinických dovedností také osvojení dovedností 

komunikačních. Je nasnadě si uvědomit fakt, že teprve, prožije-li člověk situaci ve 

zdravotnickém zařízení, se kterou není spokojen, teprve pak chápe význam vstřícné 

interakce a vzájemného pochopení mezi zdravotníkem a pacientem. Alternativou zlepšení 

úrovně komunikačních dovedností studentů všeobecného lékařství je doplnění a rozšíření 

výuky klinických předmětů o specifika komunikace s pacienty s danou diagnózou, jakožto 

povinného doplňku ke všem předávaným informacím o příslušné chorobě. Předešlo by se 

tím typickému pojetí pacienta jako diagnózy a naopak podpořilo celostní, bio-psycho-

sociálně-spirituální vnímání člověka. Věřím, že disertační práce může přispět svým dílem 

k didaktické teorii a praxi vysokoškolské výuky, jejímž cílem je porozumět tomu, jaké 

může mít necitlivé chování a jednání lékaře důsledky pro pacientovo zdraví, v neposlední 

řadě doplnit a rozšířit poznatky z oblasti komunikační přípravy lékařů v systému 

pregraduálního vzdělávání, získat inspiraci k uplatňování vhodných komunikačních 

strategií a podnítit zvýšení kvality vyučovacího procesu s tematikou komunikace tak, aby 

vysokoškolsky vzdělaní lékaři byli maximálně komunikačně připraveni pro profesionální 

vstup do praxe. Záměrem předložené práce je ukázat cesty, jak studenty všeobecného 

lékařství v pregraduální komunikační přípravě naučit kromě komunikačních strategií 

vnímavosti, citlivosti a otevřenosti vůči pocitům pacienta i vůči sobě samému. 

Moderní medicína má k dispozici mnoho způsobů komunikace prostřednictvím vysoce 

sofistikované přístrojové techniky, ale společně s jejím nárůstem se vytrácejí vztahy, úcta, 

respekt a důvěra. Nestačí léčit nemoc, ale nemocného člověka jako celistvou jednotku, 

která má kromě těla také duši. Vztahy je třeba budovat. O duši je třeba pečovat. Cestou 

respektující trpělivé a upřímné komunikace. 
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