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Abstrakt 

Cílem bakalářské práce je otestováním specifické metodiky zjistit a následně analyzovat 

vzdělávací potřeby všeobecných sester v Psychiatrické nemocnici Bohnice (PNB). 

Specifickou metodikou je myšlen dotazník, který byl sestaven na základě Metodiky 

vzdělávacích plánů, za jejímž vznikem stojí společnost HESTIA a. s. v čele s PhDr. Jiřím 

Tošnerem. Cíl práce lze rozdělit na dva podcíle, jeden podcíl se týká otestování této 

metodiky ke zjištění vzdělávacích potřeb všeobecných sester v PNB, druhý podcíl se 

zaměřuje na samotné zjištění a analýzu vzdělávacích potřeb. 

Teoretická část práce se opírá o řadu publikací vzniklých v průběhu 20. století, které 

přibližují problematiku psychiatrie jako celku, zároveň bude představeno povolání sestry 

v oboru psychiatrie z hlediska jejích kvalifikačních předpokladů a kompetencí, které jsou 

nezbytné k tomu, aby sestra poskytovala kvalitní péči. Prostor bude věnován Psychiatrické 

nemocnici Bohnice, její historii, organizační struktuře a vzdělávání poskytované 

nemocnicí. Výzkumná část práce se opírá o dotazníkové šetření rozšířené o 

polostrukturované rozhovory s vybranými experty. 

 

Klíčová slova 

Analýza vzdělávacích potřeb, Psychiatrická nemocnice Bohnice, všeobecná sestra, sestra 

pro péči v psychiatrii, měkké dovednosti, totální instituce, stigma, preterapie, metodika 

vzdělávacích plánů. 



 

 

Abstract 

The goal of this bachelor thesis is to distinguish and to analyze the educational needs of 

general nurses of Psychiatric Hospital of Bohnice by testing specific method of research. 

This specific method is a questionnaire based on Metodika vzdělávacích plánů created by 

HESTIA a. s. together with PhDr. Jiří Tošner. The goal can be devided into two sub–goals. 

First sub–goal is to test this questionnaire for distingushing the educational needs of 

general nurses in Psychiatric Hospital of Bohnice, the second sub–goal is to distinguish 

and analyze the educational needs of general nurses of Psychiatric Hospital of Bohnice. 

The theoretical part of this thesis is based on remarkable work of 20th century´s scholars, 

sociologists, physicians and researchers and its aim is to present the psychiatry within its 

historical and contemporary concept. The thesis will also focus on the occupation of nurse, 

its history and current state. Last but not least, this thesis will present the history, 

organizational structure and educational opportunities of Psychiatric Hospital of Bohnice. 

As stated above, the research was based on specifically chosen questionnaire. The research 

was also completed by interviewing professionals within the field.  

Keywords  

Educational Needs Analysis, Psychiatric Hospital of Bohnice, General Nurse, Psychiatric 

Nurse, Soft Skills, Total Institution, Stigma, Pretherapy, Metodika vzdělávacích plánů.
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0 Úvod 

Cílem bakalářské práce je otestováním specifické metodiky zjistit a následně analyzovat 

vzdělávací potřeby všeobecných sester v Psychiatrické nemocnici Bohnice (PNB). 

Specifickou metodikou je myšlen dotazník, který byl sestaven na základě Metodiky 

vzdělávacích plánů, za jejímž vznikem stojí společnost HESTIA a. s. v čele s PhDr. Jiřím 

Tošnerem. Cíl práce lze rozdělit na dva podcíle, jeden podcíl se týká otestování této 

metodiky ke zjištění vzdělávacích potřeb všeobecných sester v PNB, druhý podcíl se 

zaměřuje na samotné zjištění a analýzu vzdělávacích potřeb.  

Psychiatrická péče v České republice prochází v současné době řadou změn, lze zmínit 

novelizaci zákona 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, či letos 

zahájenou reformu péče o duševní zdraví. Tato skutečnost otevírá nové otázky v přístupu 

ke vzdělávání sester v oboru psychiatrie. Teoretická část práce se bude opírat o řadu 

publikací vzniklých v průběhu 20. století, které se zaměřují na psychiatrické ošetřovatelství 

z historického hlediska, ale také z hlediska potřebných znalostí, dovedností a kompetencí 

sestry v oboru psychiatrie. Z tohoto množství autorů lze sestavit určitý „ideální model 

sestry“. Výzkumná část si klade za cíl objevit vzdělávací mezery mezi skutečnou situací 

všeobecných sester v PNB a tímto „ideálním modelem sestry“. Na rozdíl od již zmíněných 

publikací, které se zaměřují na to, jak by měla být sestra v oboru psychiatrie vybavena, 

doposud se nikdo nezabýval prozkoumáním současného stavu a do jaké míry je takový 

stav dostačující pro poskytování kvalitní psychiatrické ošetřovatelské péče. Bakalářská 

práce otevírá otázku, která je v dnešní době aktuální (vzhledem k výše zmíněným změnám, 

které obor psychiatrie čekají) a které by měla být věnována dostatečná pozornost ze strany 

všech zúčastněných (státu, lékařů, sester, pacientů, veřejnosti atd.). 

Na úplný začátek práce je vložena kapitola vymezující klíčové pojmy. Je tak učiněno na 

základě skutečnosti, že práce s danými pojmy neustále operuje a pro čtenáře je 

přehlednější, když je od začátku seznámen s tím, jak jsou pojmy myšleny.  

První kapitola představí psychiatrii jako obor z hlediska jeho historického kontextu 

v souvislosti s vývojem povolání sestry a jejích vzdělávacích potřeb. Pozornost bude 

věnována Reformě péče o duševní zdraví, k jejíž realizaci začalo docházet v letošním roce. 

Kapitola se dále zaměří na specifika psychiatrické péče, především na problematiku 

totálních insitucí, uplatňování moci v těchto institucí a stigmatu oboru. Tato pasáž se bude 
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opírat o dílo dvou významných sociologů 20. století, Michela Foucalta a Ervinga 

Goffmana.  

Druhá kapitola představí povolání sestry v oboru psychiatrie a to jak z historického 

hlediska, tak z hlediska kvalifikačních předpokladů a kompetencí. Vzdělávací potřeby 

sestry v oboru psychiatrie jsou dány zákonem (96/2004 Sb.), pozornost bude věnována 

především měkkým dovednostem, které jsou pro poskytování kvalitní psychiatrické 

ošetřovatelské péče nezbytné. Jsou jimi: efektivní komunikace, navázání vztahu 

s pacientem, preterapeutický přístup, empatický postoj, sebepoznávání a sebereflexe.  

Třetí kapitola se zaměřuje na představení Psychiatrické nemocnice Bohnice, z hlediska její 

historie, organizační struktury a vzdělávání, které nemocnice poskytuje jak veřejnosti, tak 

svým zaměstnancům.  

Čtvrtá kapitola představuje výzkumnou část bakalářské práce z hlediska zvolené 

metodologie a stanovených hypotéz. Hypotézy jsou stanoveny čtyři:  

1. Sestry vnímají mezi svým současným a žádaným pracovním výkonem mezery.  

2. Sestry jsou ochotny se dále vzdělávat. 

3. Sestry nemají časovou ani psychickou kapacitu se zamýšlet nad vlastními 

vzdělávacími potřebami. 

4. Sestry mají zvýšenou potřebu dále se vzdělávat v oblasti měkkých dovedností.   

Vzhledem k nestandardním výsledkům z dotazníkového šetření, přesněji malé návratnosti, 

která neumožnila dostatečně naplnit druhý podcíl týkající se zjištění vzdělávacích potřeb 

všeobecných sester v PNB, je výzkum rozšířen o metodu polostrukturovaných rozhovorů 

s vybranými experty. Rozhovory se skládají z následujících otázkových okruhů: 

1. Vzdělávací potřeby všeobecných sester PNB; 

2. Reforma péče o duševní zdraví; 

3. Zvolená metoda šetření. 

Vybranými experty jsou: Mgr. Daniel Machocký, vedoucí personálního odboru PNB; Bc. 

Jana Akrmannová, hlavní sestra PNB; Mgr. Jaromír Odrobiňák, nemocniční kaplan v PNB; 
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PhDr. Martina Venglářová, psycholožka; PhDr. Jiří Tošner, psycholog, spoluzakladatel 

HESTIA a. s., k rozhovorům došlo během měsíce června 2016.  

Pátá kapitola se týká samotného představení výzkumu, jeho průběhu a výsledků.  
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1 Vymezení klíčových pojmů 

Bakalářská práce bude pracovat s následujícími pojmy: 

Instituce 

Obecně lze za instituci považovat „souhrn vzorců jednání a vztahů předávaný ve 

společnosti. (...). Je třeba rozlišovat mezi i. a organizací, ačkoliv v běžné řeči oba pojmy 

často splývají. I. je způsob, jak lidé v konkrétní kultuře dělají nějakou věc, tedy způsoby 

řešení problémů, organizace je způsob, jak při tom svou aktivitu koordinují“ (Jandourek, 

2007, s. 108–109). Totální instituce je „... organizace, většinou určená k resocializaci, ve 

které jsou jedinci po dlouhá životní období izolováni, jejich individualita je potlačena a 

jejich životy jsou řízeny vedením těchto organizací. Příkladem jsou např. věznice, ústavy 

pro duševně nemocné nebo vojenské výcvikové tábory. Někteří autoři za i. t. považují i 

školy apod.“ (Jandourek, 2007, s. 108–109). Termín „totální instituce“ poprvé zavedl 

sociolog Erving Goffman, který je dělí na pět typů, z nichž psychiatrické nemocnice patří 

do druhého typu, kde se koná „péče o ty, kteří nejsou schopni se o sebe postarat a zároveň 

představují pro společnost jisté riziko, aniž by to nutně zamýšleli. Sem patří TB sanatoria, 

psychiatrické nemocnice, ústavy pro malomocné“ 1 (Goffman, 1961, s. 4). 

Psychiatrická nemocnice je ve smyslu instituce časo–prostorově vymezená oblast, kde 

dochází k manifestaci ustálených rolí, vztahů a vzorců chování. Psychiatrická péče v ČR 

prochází v současné době reformou, která se mimo jiné snaží o deinstitucionalizaci a 

humanizaci psychiatrické péče, tedy o snížení negativních dopadů totální instituce na 

všechny zúčastněné (pacienty, sestry, lékaře aj.). Reforma se soustředí na zkvalitnění a 

zvýšení dostupnosti komunitních služeb zavedením tzv. Center duševního zdraví.  

Analýza vzdělávacích potřeb 

Palán definuje analýzu vzdělávacích potřeb jako „...zjišťování rozdílu mezi současným 

stavem výkonu pracovníků a požadovaným výkonem, který chceme dosáhnout (...). 

Předmětem analýzy potřeb je prostor mezi tím, co se skutečně v současné době děje, a tím, 

co by se dít mělo...“ (Palán, 2002, s. 15). Štainer vidí podstatu analýzy vzdělávacích potřeb 

v odhalení tzv. vzdělávacích mezer pracovníka. Zároveň rozeznává dva základní přístupy, 

kdy jeden se týká analýzy vzdělávacích potřeb nově přijatého pracovníka, druhý je součástí 

                                                 
1 V anglickém originále: „Second, there are places established to care for persons felt to be both incapable 

of looking after themselves and a threat to the community, albeit an unintended one: TB sanatoria, mental 

hospitals and leprosaria“. 
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pravidelného systému hodnocení pracovníků, ve kterém hraje důležitou roli kontext celé 

organizace. (Štainer, 1999, s. 3–4).  

Kocianová odlišuje zjišťování a analýzu vzdělávacích potřeb od plánování osobního 

rozvoje pracovníků. „Vzdělávání (...) se soustřeďuje na přírůstek znalostí nebo na vyšší 

úroveň dovedností, zatímco rozvoj chápe jako cestu k jinému stavu bytí či fungování. (...) 

Nejobvyklejším způsobem je zahrnout plánování osobního rozvoje jako rozhodující část 

procesu řízení pracovního výkonu...“ (Kocianová, 2010, s. 172). 

Kompetence 

Palán kompetenci definuje zaprvé jako „Pravomoc. Souhrn pravomocí a odpovědností 

svěřených určitému pracovnímu místu či orgánu“, zadruhé jako „schopnost vykonávat 

určitou funkci nebo soubor funkcí a dosahovat při tom určité úrovně výkonnosti. Soubor 

způsobů chování, které určité osoby ovládají lépe než jiné, což jim umožňuje lépe zvládat 

jiné situace. (...) Kompetence pracovníka bývají vyjádřeny popisem jeho znalostí, 

schopností, povahových rysů, postojů, dovedností a zkušeností (kompetencí), (...) součástí 

kompetencí je i ochota přijímat rozhodovací riziko, osobní iniciativa, volní vlastnosti, 

motivovanost atp.“ (Palán, 2002, s. 98–99).  

Petr a kol. pojem kompetence označuje jako „schopnost zvládat určité činnosti nebo 

funkci, poradit si s určitou situací“. Zároveň uvádí, že „v některých oborech (např. 

pedagogika, lingvistika, personalistika) je významový důraz kladen na schopnosti, 

dovednosti a znalosti, v oblasti práva je kompetencí míněn souhrn svěřených pravomocí a 

povinností. Kompetence sestry je tak možné vidět jednak jako odborné znalosti a 

dovednosti, získané absolvováním příslušného vzdělání a rozvíjené praxí, jednak jako 

oprávnění k výkonu určitých činností, vymezené právní normou“ (Petr, 2014, s. 37). 

Bakalářská práce se detailněji soustředí na tyto kompetence sestry: efektivní komunikace, 

navázání vztahu s pacientem, preterapeutický přístup, empatický postoj, 

sebereflexe/sebepoznávání. 

Měkké dovednosti 

Palán definuje pracovní dovednosti jako „...schopnost úspěšně provádět požadované 

pracovní úkony kreativně (...) a efektivně, se schopností adekvátně reagovat na měnící se 

podmínky“ (Palán, 2002, s. 52).  
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Měkké dovednosti jsou stěžejní oblastí, na kterou se bakalářská práce zaměřuje. 

Vzdělávání všeobecných sester je dáno zákonem a sestry jsou ze škol odborně vybavené 

k výkonu své profese. Psychiatrie je z hlediska ošetřovatelství specifickým oborem, kdy 

rekonvalescence pacienta může přímo záviset na jeho vztahu se sestrou a chování a 

prožívání sestry může do velké míry ovlivnit zdravotní stav pacienta. Sestra v oboru 

psychiatrie musí ovládat řadu měkkých dovedností, na které bude postupně v bakalářské 

práci zaměřována pozornost. Z hlediska stanovených hypotéz jsou měkké dovednosti 

oblastí, ve které budou sestry cítit potřebu se dále vzdělávat.  
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2 Vzdělávací potřeby pro obor psychiatrie 

Podle Mapování stavu psychiatrické péče a jejího směřování v souladu se strategickými 

dokumenty České republiky (a zahraničí) (2012) je psychiatrie „...medicínský obor, 

zahrnující psychiatrii dospělých, dětskou a dorostovou psychiatrii, gerontopsychiatrii, 

psychiatrickou adiktologii, psychiatrickou sexuologii a psychiatrickou rehabilitaci. Zabývá 

se prevencí, diagnostiskou, léčbou, rehabilitací a výzkumem duševních poruch. (...) Cílem 

je poskytování kvalitní diferencované péče, dle potřeb jednotlivce a společnosti“. 

Diagnostika se v současné době opírá o platnou mezinárodní klasifikaci nemocí, kde F00–

F99 označuje poruchy duševní a poruchy chování (Scheffler, 2008, s. 40).  

Psychiatrickou péči zajišťuje síť služeb, kterou tvoří psychiatrické ambulance, klinicko–

psychologické ambulance, zařízení systému komunitní péče a lůžková zařízení, která 

můžeme dále dělit na psychiatrické léčebny2, psychiatrická oddělení nemocnic či 

samostatná zařízení. Odbornou péči poskytují v psychiatrických lůžkových zařízeních 

„...psychiatři, kliničtí psychologové, psychiatrické sestry3, všeobecné sestry a další 

ošetřovatelský personál (zejména zdravotničtí asistenti, sanitáři), zdravotně–sociální 

pracovníci, fyzioterapeuti, ergoterapeuti, jiní odborní pracovníci jako jsou terapeuti pro 

léčbu prací a další terapeuti (např. arteterapeuti, dramaterapeuti)“ (Raboch, 2012, s. 19). 

Vzdělávání lékařských a nelékařských zdravotnických pracovníků v psychiatrických 

lůžkových zařízeních je stanoveno zákonem č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a 

uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického 

povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta a zákonem č. 96/2004 Sb., o podmínkách 

získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a 

k výkonu činnosti související s poskytování zdravotní péče a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních). Zákon spolu 

s vyhláškami (č. 423/2004 Sb., č. 39/2005 Sb., č. 257/2007 Sb., č. 189/2009 Sb., č. 

31/2010 Sb., č. 55/2011 Sb.) určuje základní vzdělávací potřeby sestry – bez splnění 

podmínek daných zákonem by vůbec toto povolání sestra nemohla vykonávat. Vyšší 

požadavky na kvalitu péče kladou na sestry vyšší nároky na výkon a další profesionální 

                                                 
2 „...V roce 2013 došlo ke změně názvu psychiatrických léčeben na psychiatrické nemocnice. Tato změna 

zohledňuje skutečnost, že v rámci těchto zařízení není poskytována pouze následná péče, ale i péče akutní“ 

(Petr, 2014, s. 44). V důsledku přehlednosti bude v práci uváděn termín psychiatrická nemocnice.  
3 Jedná o zjednodušený termín pro sestru pro péči v psychiatrii.  
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rozvoj (vzdělávání). Na kvalitu psychiatrické péče se zaměřuje řada mezinárodních4, ale i 

národních5 dokumentů.  

Sestra je tím, s kým pacient přichází do každodenního styku. Je první osobou 

reprezentující psychiatrickou nemocnici, na kterou se pacient v případě potřeby obrací. 

„Sestry se ve své profesní roli emancipují, což s sebou přináší větší samostatnost, ale také 

zodpovědnost, požadavek rozvíjet  a zvyšovat své odborné kompetence. Emancipují se také 

pacienti. I oni se chtějí samostatně rozhodovat, aktivněji se podílet na léčbě. Nechtějí být 

pasivními účastníky a nechtějí, aby s nimi bylo tak jednáno. To od sester vyžaduje nejen 

často zmiňované výborné komunikační dovednosti, ale především změnu postoje 

k pacientům a jejich roli v léčebném procesu“ (Petr, 2014, s. 12). Zvýšení kvality 

poskytované psychiatrické péče tedy závisí mimo jiné na dostatečně vzdělaných a 

vybavených sestrách.  

2. 1 Stručný přehled vývoje psychiatrické péče 

První záznamy o psychicky nemocných lidech a přístupu k nim najdeme u Hippokrata (cca 

460–377 př.n.l.), Galéna či Avicenny, představitele medicíny z Arabské části světa 

(Svoboda, 2006, s. 14–15).  

K první formě institucionalizace psychicky nemocných dochází ve středověku, jedná se 

však pouze o opatření, která zajistí jejich izolaci ze společnosti. Nemocní byli vyháněni za 

hranice měst, případně zavíráni do vězení. Specifickou formou takového vězení byly tzv. 

Loďe bláznů6. Ve chvíli, kdy taková loď dorazila do přístavu, měli občané možnost se 

chodit na psychicky nemocné dívat. Tato fascinace psychicky nemocnými souvisela se 

zkušenostmi se smrtí, která byla, na rozdíl od současnosti, lidem mnohem „blíž“, vzhledem 

k častým epidemiím (lepra, mor), vyšší kojenecké úmrtnosti a menší dostupnosti lékařské 

péče. Na smrt bylo pohlíženo jako na vykoupení, ukončení utrpení těla. Na druhou stranu 

„šílenství“ bylo považováno za „skutečné peklo“ – vidět člověka zbaveného rozumu 

(Foucalt, 1993, s. 14–15). „Přechod od tématu smrti k tématu šílenství neznamená zlom, 

ale spíš určité pootočení v lůně téže nejistoty. Stále běží o nicotu života, ale není to už 

nicota pochovaná jako něco vnějšího a konečného, jako hrozba a současně závěr; nyní je 

                                                 
4 Např. Zelená kniha – strategický dokument pro duševní zdraví EU vydaná Evropskou komisí v roce 2005 

nebo Evropský pakt duševního zdraví a wellbeingu, k jehož přijetí došlo na konferenci v Bruselu v roce 2008 

(Raboch, 2012, str. 13). 
5 Zmíněná Strategie reformy psychiatrické péče (2013). 
6 V org. Narrenshiff  byla inspirací pro výtvarné umělce Bosche a Dürera (Svoboda, 2006, str. 16). 
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vnímána zevnitř, jako nepřetržitá a konstantní forma života“ (Foucalt, 1993, s. 15). Péče o 

duševně nemocné byla v odpovědnosti církevních řádů. Jádrem léčby bylo vyhánění zlých 

duchů (Svoboda, 2006, s. 16).  

Ačkoli 15. a 16. století vrátilo péči o duševně nemocné opět do rukou medicíně a příčinu 

vidělo v lidském těle (mozku), k systematickému přístupu k psychicky nemocným lidem 

stále nedocházelo. Chudí, sociálně slabí, staří nebo zdravotně postižení byli spolu 

s duševně nemocnými posílány do společných míst (nemocnic, špitálů, ústavů). (Svoboda, 

2006, s. 17).  

V 18. století vzniká psychiatrie jako lékařský obor. Za zakladatele moderní psychiatrie lze 

považovat lékaře Pinela (1745–1826) či Esquirola (1772–1840). Ústavy se začínají 

diferencovat, vznikají starobince, sirotčince, věznice atd. Azyly pro psychicky nemocné ale 

stále zastávají funkci věznic, nikoli léčeben. Naproti tomu se objevují první snahy o 

humanizaci péče o duševně nemocné, např. John Connolly (1794–1866), „v roce 1839 

zrušil do té doby používané donucovací a omezovací prostředky (např. roubík do úst, 

masku na obličej, drátěné klece, koše, z nichž vyčnívala jen hlava)“ (Svoboda, 2006, s. 

18).  

Ke vzniku psychiatrických léčeben dochází v 19. století. Psychiatrická péče se začala 

institucionalizovat a řadu psychiatrických léčeben lze označit za totální insituce. Vznik 

těchto léčeben a systém jejich fungování ovlivňuje psychiatrickou péči dodnes. Pochopení 

psychiatrických léčeben jako totálních institucí, ve kterých dochází k dodržování 

specifických norem a k úplatňování moci určitým způsobem, je stěžejní pro pochopení 

tendencí humanizovat a deinstitucionalizovat současnou psychiatrickou péči.  

Diagnostika psychiatrických onemocnění se v 19. století opírá o hypnózu a funkci 

nevědomí. Rozdělují se dva základní přístupy k psychiatrickým onemocněním: biologický 

přístup, který se zaměřuje na organická poškození mozku a z nich plynoucí důsledky 

projevující se narušenou psychikou jedince a sociální přístup, v jehož zájmu jsou 

specificky psychické a společenské faktory vzniku duševních onemocnění. Novinkou je 

důraz na pacienta jako na individualitu, na člověka, na svébytnou osobnost (Svoboda, 

2006, s. 19–21). 
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2.1.1 Psychiatrie v České republice – současnost a vývoj 

Počátky psychiatrické péče na našem území sahají až do 13. století. Vývoj péče o  duševně 

nemocné se nijak výrazně nelišil od dalších zemí Evropy – veškeré ústavy (špitály) byly 

původně pod patronací církve. Dokonce v Brně ještě do roku 1770 „...byli duševně 

nemocní ukazováni v zamřížovaných klecích na náměstích“ (Svoboda, 2006, s. 20). První 

ústav pro duševně nemocné byl postaven roku 1790 v Praze (Svoboda, 2006, s. 20–21). 

Autorem první učebnice pro psychiatrické sestry z roku 1908 (Ošetřování choromyslných) 

je MUDr. Jan Hraše, který výrazně přispěl k rozvoji psychiatrického ošetřovatelství u nás.  

Na počátku 20. století docházelo k nárůstu počtu pacientů, ačkoli se uvažovalo i o 

možnostech domácí péče, situace se řešila navyšováním počtu lůžek a nemocnic. Velký 

zlom v náhledu na psychiatrii způsobila První světová válka a vojáci vracející se z fronty 

otřeseni zážitky, které přímo ovlivnily jejich duševní zdraví. „Vědomí, že nejen 

společenská spodina, žebráci nebo lidé s rodovou genetickou zátěží, ale každý z nás může 

být ohrožen duševní nemocí, silně ovlivnilo společenský náhled na psychiatrii“ (Petr, 2014, 

s. 30). Duševně nemocní pacienti pak utrpěli další ránu se začátkem Druhé světové války. 

Řada lékařů byla nucena emigrovat, jiní skončili jako vězni v koncentračních táborech. 

Velká část psychicky nemocných (mezi lety 1940–1941 se mluví dokonce o počtu 70 000) 

byla systematicky usmrcena. „Některé psychiatrické ústavy byly změněny na ústavy 

likvidační. Zdravotnickému personálu bylo vysvětleno, že program eutanazie vyhovuje 

potřebám říše, a ten se tak nedobrovolně stal součástí likvidačního procesu“ (Petr, 2014, s. 

31). Po roce 1948 měli občané nárok na zdravotní péči jen ve svém okolí, nemohli si 

vybrat specialistu. Z finančních důvodů byla hospitalizace duševně nemocného 

nevyhnutelnou volbou – rodiny neměly na jiné formy péče dostatečné prostředky a stát je 

nijak nezajišťoval. Na péči se pohlíželo především z kvantitativního hlediska – stěžejní byl 

počet lůžek. „Ideologický předpoklad, že „v socialistické zemi nemohou existovat sociální 

problémy“ způsobil, že sociální aspekty péče o psychicky nemocné byly zanedbávány a 

léčba byla zajišťována pouze z medicínského hlediska“7 (Scheffler, 2008, s. 32). V 60. 

letech se začaly objevovat psychoterapeutické metody, které pracovaly na základě 

psychoanalýzy a také na principech skupinových terapií (Scheffler, 2008, s. 33–36).  

                                                 
7 V anglickém originále: „The ideological assumption that “in socialism social problems do not exist“ meant 

that the social aspects of mental health care were partly neglected and those needs of patients were often 

treated by medical means“. 
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Ke konci 80. let se začaly ozývat hlasy ze stran občanských sdružení upozorňující na 

problémy spojené s péčí o pacienty s psychickým onemocněním, tyto hlasy však nebyly 

vyslyšeny až do roku 1989. Lidé s méně závažnými problémy byly často posílány na 

pobyty do lázní, pro lidi s těžšími diagnózami v podstatě neexistovala jiná možnost než 

hospitalizace v psychiatrické nemocnici (Scheffler, 2008, s. 124).  

Po roce 1989 došlo k přijetí řady mezinárodních dokumentů od OSN nebo EU. V roce 

1993 to byly: Všeobecná deklarace lidských práv (1948), Úmluva o ochraně lidských práv 

a základních svobod (1953), Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních 

právech (1976), Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (1976) a Úmluva 

proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání (1987). 

Stěžejním dokumentem, přijatým roku 1991 Valným shromážděním OSN, který 

upozorňuje na důležitost péče a ochrany lidí s psychickým onemocněním, jsou Zásady 

ochrany osob s psychickým onemocněním (Scheffler, 2008, s. 82). 

V roce 2000 se ve Špindlerově Mlýně konal sjezd Psychiatrické společnosti ČLS JEP, kde 

byla schválena Koncepce oboru psychiatrie, která byla roku 2006 inovována v souvislosti 

s potřebami oboru i společnosti. Následně vznikl v roce 2007 Národní psychiatrický 

program 2007 (NPP 2007). „NPP 2007 vychází ze znalostí podmínek a potřeb nemocných 

s duševní poruchou v ČR a zároveň se opírá o důležité dokumenty Světové zdravotnické 

organizace a Evropské unie: Výzva evropské ministerské konference WHO (Helsinky 

2005), Akční plán duševního zdraví pro Evropu, Zelená kniha Evropské komise, usnesení 

Evropského parlamentu o zlepšení duševního zdraví obyvatelstva (2006)“ (Raboch, 2012, 

s. 21). Z těchto dokumentů čerpá a opírá se o ně Strategie reformy psychiatrické péče, 

která byla vypracována roku 2013, k jejíž realizaci by mělo docházet v rámci plánované 

transformace psychiatrické péče v ČR v období let 2014–2023 (Strategie, 2013, s. 8).  

„K nejčastěji uváděným důvodům vedoucím k přípravě reformy patří následující: 

 Zvyšující se počty lidí s duševními problémy – oproti roku 2000 došlo v ČR 

k nárůstu počtu pacientů v psychiatrických ambulancích o 54 %. 

 Velká zátěž, kterou duševní poruchy pro lidi představují – podíl 

neuropsychiatrických poruch na celkovém množství let ztracených předčasnou 

úmrtností a nemocností je 22 %, což představuje první místo před nemocemi 

kardiologickými (20,4 %) a onkologickými (13,7 %). 
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 Zastaralý systém péče postavený na existenci velkých psychiatrických nemocnic 

s neodpovídající úrovní hotelových služeb. 

 Nedostatečně rozvinutý systém komunitní péče, která by byla blíže pacientovi. 

 Podfinancovanost oboru – na psychiatrickou péči v ČR jde cca 2,9 % z rozpočtu na 

zdravotní péče, průměr ve vyspělých evropských zemích je cca 8 %. 

 A mnohé další“ (Petr, 2014, s. 35). 

Mezi „mnohé další“ lze zařadit snahu destigmatizovat obor psychiatrie nebo zkvalitnění 

vzdělávání pracovníků v oboru psychiatrie, nejen lékařů, ale i jiných zdravotnických (a 

nezdravotnických) pracovníků, sestry nevyjímaje.  

2. 2 Strategie reformy psychiatrické péče (2013) 

Strategie reformy psychiatrické péče vyšla roku 2013 pod záštitou Ministerstva 

zdravotnictví ČR. Globálním cílem strategie je „...zvýšit kvalitu života osob s duševním 

onemocněním“ (Strategie, 2013, s. 9). Tento cíl je pak dále dělen na sedm strategických 

cílů: 

„1) Zvýšit kvalitu psychiatrické péče systémovou změnou organizace jejího poskytování. 

2) Omezit stigmatizaci duševně nemocných a oboru psychiatrie obecně. 

3) Zvýšit spokojenost uživatelů s poskytovanou psychiatrickou péčí. 

4) Zvýšit efektivitu psychiatrické péče včasnou diagnostikou a identifikací skryté 

psychiatrické nemocnosti. 

5) Zvýšit úspěšnost plnohodnotného začleňování duševně nemocných do společnosti 

(zejména zlepšením podmínek pro zaměstnanost, vzdělávání a bydlení aj.). 

6) Zlepšit provázanost zdravotních, sociálních a dalších návazných služeb. 

7) Humanizovat psychiatrickou péči“ (Strategie, 2013, s. 9). 

První strategický cíl se týká postupné systematizace a restrukturalizace současné sítě 

psychiatrických služeb. Postupně by se měly snižovat počty lůžek v psychiatrických 

nemocnicích a rozšiřovat se možnosti komunitní péče. Vzhledem k neustálému nárůstu 

počtu osob s psychickým onemocněním (od roku 2000 došlo k nárůstu počtu pacientů až o 

54 %!) (Strategie, 2013, s. 17), je takováto systémová restrukturalizace naprosto nezbytná. 
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Druhý strategický cíl se týká vzdělávání, ovšem nikoli pouze lékařů a sester, ale veřejnosti 

jako takové – média by měla otevírat otázky spojené s problematikou psychických nemocí 

a jejich prevence, také by se veřejnost měla poučit v základní diagnostice a rozpoznávání 

symptomů, v případě, že by takové rozpoznání bylo nezbytně nutné k poskytnutí pomoci. 

Vzdělaní veřejnosti je nezbytným krokem k odbourání „strachu z psychiatrie“, stereotypů 

spojených s psychiatrickými diagnózami nebo případného studu vyhledat odbornou 

pomoc. Třetí strategický cíl souvisí s cílem prvním a mimo jiné právě  se vzděláváním 

lékařů a jiných zdravotnických pracovníků. Kvalitní péče musí respektovat práva a 

soukromí pacienta, mělo by docházet k větší individualizaci péče. Tento cíl se soustřeďuje 

na vyřešení situace nedostatku personálu a jejich odměňování. Čtvtý cíl se týká vzdělávání 

lékařů a zlepšení dostupnosti psychiatrické péče. Pátý a šestý cíl souvisí opět se 

vzděláváním veřejnosti a jiných než zdravotnických pracovníků. Sedmý cíl propojuje 

všechny cíle dohromady. Souvisí nejen s organizačními změnami, s navýšením počtu 

lékařů a sester, se zvýšením povědomí o duševních nemocech, se zlepšením dostupnosti 

psychiatrické péče, ale především s dostatečnou kvalifikovaností lékařů a sester v oblasti 

respektování lidské důstojnosti a práv pacienta, respektování pacientova soukromí atp. 

Jedná se o oblast měkkých dovedností, jejichž osvojení je pro poskytování kvalitní 

psychiatrické péče nezbytné.  

Reforma je rozdělena na čtyři pilíře: Psychiatrické léčebny/nemocnice, Ambulance, Centra 

duševního zdraví a Psychiatrická oddělení nemocnic. Pilíře se dělí na následující oblasti: 

Organizace, Financí, Legislativy a Edukace.   

Začátkem roku 2016 začalo docházet k prvním krokům pro realizaci Reformy péče o 

duševní zdraví. Reforma se ve své počáteční fázi primárně soustředí na zakládání tzv. 

Center duševního zdraví (CDZ), která by měla fungovat „...jako mezičlánek mezi lůžkovou 

a ambulatní psychiatrickou péčí. Poslouží prevenci hospitalizací či jejich zkracování a 

pomohou dlouhodobě hospizalizovaným pacientům znovu se zapojit do běžného života. (...) 

Ve spolupráci organizace Fokus Praha s Psychiatrickou nemocnicí v Bohnicích již funguje 

první CDZ v Praze 8, do roku 2022 vznikne 30 takových center. V nich budou pracovat 

týmy složené z psychiatrů, klinických psychologů, sester a sociálních pracovníků“ 

(Reforma péče o duševní zdraví, ©2016, vid. 16. 6. 2016).  
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Vznikly jednotlivé pracovní skupiny8 (PS), které pořádají pravidelná jednání. U PS 

vzdělávání a výzkum doposud došlo ke třem jednáním. První jednání se odehrálo 25. 1. 

2016, které si stanovilo tyto cíle: 

 „Sladit vzdělávání v souladu s potřebami reformy psychiatrické péče 

o Pregraduální vzdělávání (lékařů, psychologů) 

o Postgraduální vzdělávání (lékařů, psychologů) 

o Celoživotní vzdělávání (lékařů, psychologů) 

o Vzdělávání nelékařských profesí 

 Vzdělávání vzdělavatelů 

 Vzdělávání poskytovatelů péče 

 Vzdělávání navazujících profesí 

 Vzdělávání ostatních složek veřejného života (soudci, státní zástupci, integrovaný 

záchraný systém atd.)“ (Shrnutí z jednání, ©25. 1. 2016, vid.  16. 6. 2016).  

Zásadním tématem jednání bylo vzdělávání nelékařských pracovníků, především 

vzdělávání psychiatrických sester a také potřeba nově formulovat požadavky, které na ně 

budou kladeny. Jednání se rovněž zaměřilo na otázku nedostatku zdravotnického 

personálu.  

Druhé jednání, dne 21. 3. 2016, se zabývalo především návrhy projektů pro naplnění cílů 

stanovených prvním jednáním.  

Třetí a zatím poslední jednání ze dne 23. 5. 2016 představilo navržení projektu architektury 

vzdělávání. Ten byl navržen tak, že: 

a) „Do třech měsíců od zahájení projektu dojde k vytvoření implementačního plánu 

pro pokrytí urgentních vzdělávacích potřeb – ty se týkají pracovníků CDZ. 

b) Do 12 měsíců od zahájení projektu dojde k vytvoření implementačního plánu pro 

pokrytí střednědobých vzdělávacích potřeb širokého spektra stakeholderů i širší 

                                                 
8 Jedná se o: PS adiktologie, PS destigmatizace a komunikace, PS děti a dorost, PS humanizace, PS 

legislativní změny, PS meziresortní spolupráce, PS Neurodegenerativní onemocnění, PS rozvoj sítě PP 

(psychiatrické péče – pozn. autorky), PS standardy a metodiky, PS udržitelné financování, PS vzdělávání a 

výzkum. (Reforma péče o duševní zdraví [online], ©2016. [cit. 18.6.2016] Dostupné z: 

http://www.reformapsychiatrie.cz/). 
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veřejnosti; tyto potřeby budou naplňovány postupně v rámci reformy psychiatrické 

péče. 

c) Evaluace bude trvat po celou dobu realizace vzdělávacích projektů +6 měsíců po 

skončení realizace vzdělávacích aktivit“ (Shrnutí z jednání, ©23. 5. 2016, vid. 16. 

6. 2016).  

Dalšími body třetího jednání bylo financování a též legislativní ukotvení psychoterapie. 

Další jednání by se mělo konat v polovině měsíce září.  

Dne 16. 6. 2016 došlo k podepsání Memoranda Ministerstva zdravotnictví ČR, zdravotních 

pojišťoven a Psychiatrické společnosti ČLS JEP o spolupráci na realizaci Strategie 

reformy psychiatrické péče a zajištění dlouhodobě udržitelného financování psychiatrické 

péče, kdy „účelem tohoto Memoranda je vytvoření podmínek efektivní spolupráce pro 

naplnění cílů Strategie reformy psychiatrické péče a zajištění dlouhodobě udržitelného 

financování péče o duševně nemocné“ (Memorandum, ©2016, vid. 16. 6. 2016). Mezi 

podepsanými jsou: za Ministerstvo zdravotnictví ČR, MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, 

ministr; za Všeobecnou zdravotní pojišťovnu ČR, Ing. Zdeněk Kabátek, ředitel; za Svaz 

zdravotních pojišťoven ČR, Ing. Ladislav Friedrich, CSc., prezident; za Psychiatrickou 

společnost ČLS JEP, doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D., předseda a MUDr. Martin Hollý, 

MBA, odborný garant Reformy psychiatrické péče a ředitel Psychiatrické nemocnice 

v Bohnicích.  

Díky reformě by mělo v následujících letech a desetiletích dojít k zásadním změnám 

v poskytování psychiatrické péče, které nezbytně přinesou změny i do celého vzdělávacího 

systému lékařských, nelékařských zdravotnických a nezdravotnických pracovníků. 

V současné době, kdy začíná docházet k realizaci reformy, jsou konkrétní dopady reformy 

obtížně odhadnutelné. Reforma má jasně stanovené cíle, na kolik se je podaří naplnit závisí 

na mnoha faktorech – od analýzy vzdělávacích potřeb všech zúčastněných až po 

financování zdravotnictví jako takového.  

2. 3 Specifika psychiatrické péče 

Další podkapitola si klade za cíl představit specifika psychiatrické péče související 

především s ústavní péčí, tedy s prostředím institucí, jakými jsou psychiatrické nemocnice. 

Podkapitola se bude primárně opírat o dílo dvou sociologů 20. století Michela Foucalta a 

Ervinga Goffmana. Oba tito sociologové se zabývali zkoumáním sociálních interakcí 
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v rámci hierarchizovaných prostředí, jakými jsou např. psychiatrické nemocnice. Erving 

Goffman se zaměřuje na prostředí nemocnice a jeho vliv na sociální interakce, ke kterým 

v rámci tohoto prostředí dochází. Michel Foucalt opírá své dílo o Weberovo pojetí moci a 

jakým způsobem umožňuje jisté prostředí manifestovat moc a vytvářet vztahy nadřízenosti 

a podřízenosti, jejichž zneužití může v krajním případě vést k manipulaci a zotročení 

druhých (Harrington, 2006, s. 284–285). Ačkoli se v obou případech jedná o myšlenky 

z poloviny 20. století, jejich dosah je stále aktuální, jelikož k situacím, které popisují, může 

stále v jistém prostředí docházet.  

2. 3. 1 Institucionalizace psychiatrické péče 

Goffman považuje život v totální instituci za umělý, kontrolovaný a hlídaný, podřizující se 

specifickým pravidlům.  Totální instituce má vymezený prostor a vztahy jsou uspořádány 

v pevné hierarchické struktuře. Veškerá činnost je vykonávána v přítomnosti dalších, kteří 

jsou v instituci za stejným (podobným) účelem. Posloupnost činností je časově stanovena, 

rozvrh činností je platný pro všechny její členy (pacienty a pracovníky) (Goffman, 1961, s. 

6).  

Psychiatrické nemocnice (azyly) bývaly vždy stavěny za městy, na odlehlejších místech. 

Není to tak dávno, kdy si pacienti v takových zařízeních připadali spíše jako vězni. 

Zamřížovaná okna, neustálá kontrola, pokoje s více lidmi, nevlídné až hostilní chování 

některých složek personálu, zneužívání léčiv ke zklidnění pacientů, nevhodná strava, 

nemožnost procházky nebo sportovního vyžití. Propojit otázku lidských práv a svobod a 

osobní zodpovědnosti s normami psychiatrické instituce bylo vždy obtížné. Pacienti byli 

často v rámci „pracovní terapie“ zapojování do obsluhování u společného stolování, mytí 

podlah a provádění jiných úklidových prací. Dříve, ještě v 19. ale i ve 20. století, byly 

některé léčebné metody používány jako formy trestu: sprchy, elektrošoky, samostatné cely, 

klecová lůžka. Řada lékařů po nějaké době odcházela z psychiatrických nemocnic, aby si 

mohli otevřít menší ambulatní ordinace. Jako důvod uváděli, že by rádi konečně dělali 

psychiatrii (Goffman, 1961, s. 370–371). 

Prostředí totální instituce určitým způsobem formuje chování jak personálu, tak pacientů. 

Je důležité, aby všeobecné sestry byly vzdělané v tom, jakým způsobem se tomu děje. Tato 

znalost jim může pomoci porozumět mnoha situacím, ke kterým v prostředí takové 

instituce dochází. Např. někteří pacienti bezprostředně po hospitalizaci odmítají s kýmkoli 

mluvit a to i v případech, kdy se jedná o hospitalizaci dobrovolnou. Někteří pacienti se 
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rozhodnou ničit nábytek, schovávat zakázané předměty, hromadit předměty, tohle všechno 

bývá interpretováno jako znaky psychicky narušeného chování – kvůli kterému je 

například pacient hospitalizován. S větší pravděpodobností se však jedná o „protest“ proti 

nemocničnímu, institucionálnímu prostředí (Goffman, 1961, s. 306–307). 

Jedním z cílů reformy psychiatrické péče je změna systému organizace péče o psychicky 

nemocné, tedy deinstitucionalizace psychiatrické péče. Dojde k zavedení tzv. Center 

duševního zdraví, počty lůžek v ústavních zařízeních se budou snižovat a naopak se budou 

rozšiřovat služby komunitní péče. Budou jasně stanovené kompetence psychiatrických 

nemocnic – aby např. neposkytovaly péči v oblastech, do kterých nespadá jejich 

kompetence (např. sociální péče). V rámci reformy by se proto měl zvýšit i počet 

kvalifikovaných lékařů a sester, aby přístup mohl být více individualizován. Postupně bude 

docházet k humanizaci psychiatrické péče. Přesto je nutné si uvědomit, že budou vždy 

existovat pacienti, u kterých neexistuje jiné řešení než krátkodobá nebo dlouhodobá 

hospitalizace. V rámci psychiatrických nemocnic by mělo docházet ke snižování 

negativních dopadů prostředí totální instituce jak na personál tak pacienty. Aby ke změnám 

v prostředí nemocnice mohlo docházet, je nezbytné personál proškolit a to především 

v otázkách práv a povinností pacientů, ale také v oblasti měkkých dovedností, jejichž 

osvojení je pro poskytování kvalitní psychiatrické péče naprosto klíčové.  

2. 3. 2 Otázka moci  

Otázkou moci se ve svých přednáškách v letech 1973 a 1974 na Collège de France zabýval 

Michel Foucalt, kde rozebíral, jak funguje moc v psychiatrických nemocnicích, přičemž se 

zaměřoval primárně na 18. a 19. století (částečně navazoval na svou předchozí publikaci 

Dějiny šílenství, která končila v období osvícenství). Funkce, struktura a povaha totálních 

institucí, v tomto případě psychiatrických nemocnic, přímo souvisí s hierarchickým 

uspořádáním moci. Držitelem moci je lékař, jehož úkolem je mít pod kontrolou veškeré 

dění v nemocnici. Ačkoli lékařské povolání vzbuzuje jako takové respekt, v případě 

psychiatrie tomu bylo jinak – psychiatrie jako obor dost dlouhou dobu bojovala za to, aby 

byla uznána jako medicínský obor (začalo se tak dít v letech 1800–1830), autorita k lékaři 

se však nevázala na úctu k jeho vzdělání a poznání, ale na respektování jeho osobnosti 

jakožto držitele moci, která se manifestovala už pouhým vzhledem lékaře (bílý plášť, velká 

postava, přísný a pevný pohled). V 19. století se tak proces léčby stal bitvou o moc mezi 

lékařem a pacientem, kterou vyhrával lékař, jelikož měl v této nerovné bitvě k dispozici 
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„mocnější zbraně“ (Foucalt, 2006, s. 6–8). Jako příklad takového boje o moc může sloužit 

Formanův film Přelet nad kukaččím hnízdem (1975). Ačkoli se jedná o fiktivní příběh, 

který má svou předlohu v románu, lze zde najít velice „reálné“ a modelové situace, 

pomáhající k pochopení fungování moci v psychiatrické nemocnici. Ústředním tématem 

filmu je „boj o moc“ mezi McMurphym (Jack Nicholson) a sestrou Ratchedovou (Louise 

Fletcher). Tento „boj“ začíná plíživě, kdy se McMurphy snaží na terapii prosadit svůj 

zájem o změnu obvyklého večerního programu – rád by se svými spolupacienty sledoval 

důležité utkání baseballu. Sestra se snaží být spravedlivá a nechá pacienty hlasovat, v této 

scéně si můžeme všimnout, že ostatní pacienti, ač by rádi zápas viděli, sympatizují se 

sestrou (pravidly instituce), ačkoli je zřejmé, že tak činí ze strachu z případného trestu, 

který (jak vidíme ve filmu později) rozhodně není příjemný (elektrošoky). Na rozdíl od 

McMurphyho se tito muži už plně stali „pacienty“, ačkoli jsou hospitalizováni z většiny 

dobrovolně. Druhý den je však situace jiná, McMurphy na svou stranu získá devět pacientů 

z osmnácti, přičemž zdravotní stav oněch zbylých devíti pacientů jim ani neumožňuje 

participovat na terapii (jejich hlas McMurphy považuje za irelevantní). Přesto nakonec 

„zvítězí“ v počtu 10:8 pro sledování zápasu. Sestra však hlasování neuznává, stalo se tak 

asi půl minuty po skončení terapie. McMurphy tedy sehraje „scénu“, kdy přestírá, že 

sleduje zápas a dokonce ho i komentuje, ostatní pacienti se přidají k jeho nadšení ze 

„sledovaného zápasu“. Zdá se, že McMurphy vyhrál, avšak represivní prostředky sestry 

jsou reálně silnější. Tento ústřední „boj o moc“ vyvrcholí ve chvíli, kdy McMurphy sestru 

Ratchedovou fyzicky napadne, na to konto je mu učiněna lobotomie, instituce svou moc 

nad McMurphym uhájila a svou mocí ho doslova zlomila. Záchvěv vítězství jednotlivce 

nad institucí pak vidíme v úplném (až symbolickém) závěru filmu. Film je úžasným 

příkladem, jakým způsobem psychiatrické léčebny uplatňovaly svou moc, od striktiního 

rozvrhu, mříží, nemocničního oblečení, žádného nároku na soukromí, povinného užívání 

léků, u něhož pacienti ani nevěděli, co je jim podáváno a proč, trestání za nevhodné 

chování, až po mocenskou autoritu zástupující instituci, v tomto případě nešlo o lékaře, ale 

o vrchní sestru.  

Jestliže Goffman vidí situace a procesy, které se v psychiatrických institucích dějí, jako 

důsledky institucionalizace jako takové, Foucalt tuto myšlenku posouvá dál, když říká, že 

„...jádrem není ani tak instituce, se svými pravidly a pevným řádem, ale spíše nevyrovnané 

mocenské síly, které chod instituce určitým způsobem narušují, zároveň však celý systém 
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drží v chodu“ 9 (Foucalt, 2006, s. 15). Foucalt pak klasifikuje hysterii (psychickou nemoc 

19. století) nikoli jako psychiatrickou diagnózu, ale jako příznaky reakce na 

institucionalizaci a realizaci moci v psychiatrických institucích. Odtud může pramenit i 

myšlenka, zda si instituce své pacienty v podstatě nevytváří sama (Foucalt, 2006, s. 137).  

V psychiatrické nemocnici bude vždy docházet k určité hierarchizaci. Bod reformy týkající 

se humanizace psychiatrické péče se v podstatě zabývá i otázkou moci. Se vznikem již 

zmíněných dokumentů [Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (1953) či 

Úmluvy proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo 

trestání (1987)] se do povědomí dostává nutnost respektovat práva a svobody pacienta. Na 

pacienta musí být primárně nahlíženo jako na svobodného člověka, jemuž nemocnice 

poskytuje odbornou pomoc. Řekněme, že určitá míra přizpůsobení pacienta pravidlům 

nemocnice je nezbytná, jak pro její chod, tak pro poskytování adekvátní léčby, avšak 

pacient musí být dostatečně informován o své diagnóze, o postupu léčby, o svých právech 

a povinnostech a především musí vědět, kdykoli je na něm jakkoli uplatňována moc, proč 

se tak děje. Hospitalizací se pacient sice nemocnici zavazuje, že bude dodržovat její 

pravidla, ta by však měla vyjít vstříc potřebám pacienta v co největší míře. Vzdělávání 

lékařů a sester musí směřovat k tomu, aby prosazování „moci“ v psychiatrické nemocnici 

bylo pokud možno vyrovnané, aby nedocházelo k „bitvám“, ale ke skutečné spolupráci. 

Vzdělávání by zkrátka mělo vést k tomu, aby zde nevznikaly žádné „sestry Ratchedové“ a 

aby zde ani neexistoval systém, který by takové zneužití moci umožňoval.  

2. 3. 3 Stigma 

„Řekové (...) uvedli v život termín stigma s úmyslem označovat jím tělesné znaky určené 

k tomu, aby vyšlo najevo cosi neobyvklého a špatného o morálním statusu označovaného. 

Tyto znaky se vyřezávaly či vypalovaly do těla a upozorňovaly, že jejich nositel je otrok, 

zločinec či zrádce – osoba pošpiněná, rituálně nečistá, jíž je radno se vyhýbat, a to 

zejména na veřejnosti“ (Goffman, 2003, s. 9). Stigma je tedy něco, co jedince označuje 

v negativním slova smyslu a v očích druhých snižuje jeho hodnotu. Za stigma se 

v přeseném slova smyslu může považovat i nevyléčitelné onemocnění, ať se jedná o 

tělesné postižení či psychiatrickou diagnózu. Stigma může být zjevné, viditelné – jak je 

tomu u některých tělesných postižení a nebo skryté – jak je tomu v případě většiny 

                                                 
9 V anglickém originále: „In actual fact, we should show, rather, that what is essential is not the institution 

with its regularity, with its rules, but precisely the imbalances of power that I have tried to show both distort 

the asylum´s regularity and, at the same time, make it function“. 
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duševních chorob. Život stigmatizovaného často provázejí pocity viny či studu, kvůli 

kterým se stahuje do ústraní, naopak někdy se takoví lidé mohou chovat až nepřirozeně 

agresivně vůči svému okolí. Lidé se stigmatem se setkávají s nepochopením, ignorancí, 

agresivitou nebo naopak příliš servilním a podlézavým chováním, za kterým se sice skrývá 

ušlechtilý motiv pomoci, avšak mnohdy nadělá více škody, než užitku. „Normální“ lidé tak 

stojí před obtížným úkolem – jak se ke stigmatizovanému chovat? Ignorovat jeho stigma? 

Nebo naopak neignorovat – nebude na stigma pak ale kladen přílišný důraz?  

Česká společnost je tzv. stigmatizovaná, a to především, co se týče oboru psychiatrie. 

Jedná se o celou řadu předsudků vůči psychicky nemocným lidem, psychiatrickému oboru 

a zařízením poskytujícím psychiatrickou péči. Příkladem může být např. termín „Bohnice“, 

kterým v laické řeči řada lidí označuje „blázinec“. K prohlubování stigmatu dochází 

v důsledku nevzdělanosti širší společnosti o duševních onemocněních, o tom, že v případě 

obtíží se pacient nemusí stydět jít vyhledat odbornou pomoc, že to neznamená, že by byl 

automaticky „blázen“, někým, koho si představí jako téměř nesoběstačného, 

stimulovaného psychofarmaky a „bloudícího“ po chodbách psychiatrických nemocic. 

Stigma také znamená, že se řada lidí bojí kontaktu s psychicky nemocným člověkem, nebo 

ho považuje za potenciálně nebezpečného. Před dvěma lety se v médiích objevil případ 

schizofrenní pacientky ze Žďáru nad Sázavou, která v tamní škole zabila chlapce a další tři 

lidi zranila. Případ otevřel veřejnou diskuzi o schizofrenii a společnost se rozdělila na dva 

tábory: pacienty je třeba chránit vs. pacienty je třeba umístit do psychiatrických nemocnic. 

Destigmatizace společnosti je jedním z bodů reformy psychiatrické péče. V praxi se jedná 

o vzdělávání společnosti o povaze a příznacích duševních onemocnění, bourání 

negativních a mylných stereotypů o psychicky nemocných lidech, o snahu odbourat stud a 

strach potenicálních pacientů z vyhledání pomoci.  

Stigma se netýká pouze pacientů a „zdravých“ občanů, ale také státu. Dosud u nás 

neexistuje zákon, který by pojednával o systematické péči o duševně nemocné. Do 

psychiatrie jsou vkládány vůbec nejmenší finanční částky ze státního rozpočtu. Ředitel 

Psychiatrické nemocnice Bohnice MUDr. Marin Hollý v pořadu Fokus Václava Moravce 

(z 3. 2. 2015) uvedl, že k tomu existuje řada důvodů, ačkoli mu není zcela zřejmé, proč 

tomu tak je. Jedním z nich je určitě komunistická minulost, kdy se problémy psychiatrie 

tzv. „zametaly pod koberec“, druhým je nedostatečná informovanost, jak odborné, tak 

laické veřejnosti. Ani pro samotné studenty medicíny není obor psychiatrie dostatečně 

atraktivní, v rámci postgraduálního studia mají pouze jeden měsíc stáže na psychiatrii. 
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Psychiatrie u nás není brána z medicínského hlediska dostatečně „vážně“, jedním z důvodů 

může být i základní metoda vyšetření – rozhovor. Jak v pořadu MUDr. Martin Hollý řekl: 

„Nemáme tu možnost, jakou má většina medicínských oborů, ukázat rentgenový snímek (a 

říct): ta nemoc je zde, podívejte se na to“. 

Ačkoli se může na první pohled zdát, že destigmatizace souvisí především se vzděláváním 

širší veřejnosti, týká se rovněž vzdělávání lékařů a sester. Obor psychiatrie musí být pro 

budoucí lékaře a sestry učiněn dostatečně atraktivním, aby došlo k odbourání předsudků a 

stereotypů, které se na obor vážou. Je též nezbytné, aby sestry (a lékaři) věděli o 

problematice stigmatu, věděli, že pacienti se se stigmatem potýkají, že často nechtějí, aby 

kdokoli věděl, že se léčí, že nechtějí, aby se k nim bylo přistupováno s lítostí nebo, aby na 

ně bylo pohlíženo jako na nemoc nikoli na člověka. I samotné sestry (a lékaři) se musí 

potýkat s nevzdělaností okolí o jejich oboru, což může vést k nepříjemným až stresujícím 

společenským situacím. Destigmatizace se netýká pouze vzdělávání společnosti, ale též 

zvýšení prestiže oboru psychiatrie, což souvisí jak s kvalitou poskytované péče, tak s 

vyřešením otázky (pod)hodnocení pracovníků.  
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3 Povolání sestry v oboru psychiatrie  

Podle Mezinárodní rady sester je povolání sestry vymezeno takto: 

„Povolání sestry zahrnuje jak samostatnou péči o pacienty, tak péči ve spolupráci 

s dalšími pracovníky. Pacientům je péče poskytována bez ohledu na jejich věk, rodinné 

zázemí, příslušnost k jakýmkoli skupinám či komunitám a ve všech stádiích jejich zdraví či 

nemoci v jakýchkoli okolních podmínkách. Povolání sestry se dále zabývá činnostmi jako 

je podpora zdraví, prevence nemoci, péče o nemocné, hendikepované nebo umírající 

osoby. Dalšími klíčovými činnostmi sestry jsou: zajišťování a udržování bezpečného 

prostředí pro pacienty, účast na výzkumné činnosti, podílení se na vytváření politiky pro 

zdraví a systému zdravotnické péče a vzdělávání“10 (Mezinárodní rada sester, ©2015, vid. 

16. 8. 2015). 

Dle §5 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách je ošetřovatelská péče definována 

jako péče „... jejímž účelem je udržení, podpora a navrácení zdraví a uspokojování 

biologických, psychických a sociálních potřeb změněných nebo vzniklých v souvislosti s 

poruchou zdravotního stavu jednotlivců nebo skupin nebo v souvislosti s těhotenstvím a 

porodem, a dále rozvoj, zachování nebo navrácení soběstačnosti; její součástí je péče o 

nevyléčitelně nemocné, zmírňování jejich utrpení a zajištění klidného umírání a důstojné 

přirozené smrti...“.  

„Současná legislativa rozlišuje u nelékařských zdravotnických pracovníků odbornou 

způsobilost  (např. všeobecná sestra, zdravotnický asistent, ergoterapeut) a 

specializovanou způsobilost (např. sestra pro péči v psychiatrii, sestra pro intenzivní péči, 

dětská sestra), kterou je možné získat absolvováním specizalizačního vzdělávání“ (Petr, 

2014, s. 37). V psychiatrické nemocnici tedy může ošetřovatelskou péči poskytovat 

pracovník s odbornou způsobilostí všeobecná sestra nebo specializovanou způsobilostí 

sestra pro péči v psychiatrii. „Specializovaná způsobilost není legislativní podmínkou pro 

práci sestry na psychiatrii, vzhledem ke specifickým nárokům oboru je však žádoucí. (...) 

Bylo zjištěno, že z celkového počtu 3436 sester má specializovanou způsobilost 

v psychiatrii pouze 1003 sester, tedy 29 %“ (Petr, 2014, s. 37). 

                                                 
10 V anglickém originále: „Nursing encompasses autonomous and collaborative care of individuals of all 

ages, families, groups and communities, sick or well and in all settings. Nursing includes the promotion of 

health, prevention of illness, and the care of ill, disabled and dying people. Advocacy, promotion of a safe 

environment, research, participation in shaping health policy and in patient and health systems management, 

and education are also key nursing roles“. 
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Podmínky pro získání odborné či specializované způsobilosti jsou dány zákonem č. 

96/2004 Sb., o nelékařských zdravotníckých povoláních. Činnosti, které je sestra 

oprávněna vykonávat jsou stanoveny vyhláškou č. 55/2011 Sb. Kvalifikačními 

předpoklady a kompetencemi sestry se bude tato kapitola zabývat níže.  

3. 1 Stručný přehled vývoje ošetřovatelství v psychiatrii 

Laické formy ošetřovatelství a péče o nemocné vznikaly od starověku, spolu s šířením 

křesťanství se začala objevovat organizovaná péče o lidi v nouzi, nemocné či jinak 

znevýhodněné. Péči o nemocné, chudé a nemohoucí měla na starost církev až do vzniku 

moderního ošetřovatelství, které se vyvinulo z charitativní péče koncem 19. století. Ženy 

měly omezený přístup k lékařskému povolání, ošetřovatelství se tak stalo jejich doménou.  

Zakladatelka první ošetřovatelské školy v Londýně, Florence Nightingalová, chápala 

ošetřovatelství jako autonomní povolání a spojovala dva trendy, které ošetřovatelství 

určovaly – charitativní a medicínský. V důsledku prudkého rozvoje vědy a techniky 

v průběhu 20. století se začaly zvyšovat nároky jak na medicínskou odbornost sestry, tak 

na ošetřovatelství. Obě oblasti se navíc začaly rozšiřovat o nové obory a specializace. 

„Tradičně byla sestra považována za člena týmu, který poskytuje základní (fyzickou) péči 

pacientům. Nepochybně to je a bude i nadále hlavní funkcí ošetřovatelství. Vznikly však a 

stále se rozšiřují nové odpovědnosti. Vycházejí z orientace profesní činnosti sester na celek 

lidského zdraví“ (Bártlová, 2005, s. 129). V současnosti musí sestra skloubit dva typy 

odbornosti – první vychází z medicínského základu (tvrdé kompetence), druhý se týká 

ošetřovatelství a komunikace s pacientem (měkké dovednosti) (Bártlová, 2005, s. 127–

130).  

O povinnostech sester v oboru psychiatrie píše MUDr. Jan Hraše ve své knize Ošetřování 

choromyslných (1908), která se považuje za vůbec první učebnici psychiatrického 

ošetřovatelství u nás. „Povinnosti a úkoly ošetřovatele v ústavech pro choromyslné liší se 

podstatně od povinností ošetřovatele v nemocnici. Vedle poslušnosti, svědomitosti, 

přívětivosti, obratnosti a čistotnosti, kteréžto vlastnosti jakost ošetřovatele nemocničního 

určují, nutno na ošetřovateli v ústavu pro choromyslné žádati ještě další vlastnosti povahy 

lidské: nesobeckou laskavost, klidnost rozvahy, smysl pro vhodné a slušné a dále i 

rozhodnost a jistotu při vystupování. Též spravedlivost, upřímnost a nestrannost jsou 

nezbytnou podmínkou pro jeho úspěšnou činnost, poněvač při stálém a také nezbytném 

styku ošetřovatele s nemocnými, jsou nemocní i v menších potřebách na ošetřovateli 
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závislými, a tento poměr poskytuje ošetřovateli vždy mnoho libovůle, které nemožno čeliti 

ani nařízením ani dohlídkou“ (Hraše, 1908, s. 57). Kdybychom měli úryvek přepsat do 

současného jazyka, MUDr. Hraše označuje měkké dovednosti za klíčové pro výkon 

povolání sestry v oboru psychiatrie.  

V současnosti je sestra v oboru psychiatrie nepostradatelným členem zdravotnického týmu, 

zásadně přispívá ke změnám ve zdravotním stavu pacienta. Pracovní činnost sestry na 

psychiatrii se do jisté míry kryje s činností sestry somatických oborů, především co se týče 

tzv. tvrdých kompetencí. Ošetřovatelsví v psychiatrii je specializací se specifickými nároky 

především na oblast měkkých dovedností.  

3. 2 Kvalifikační požadavky a vzdělávání 

Odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry je dána § 5 zákona č. 96/2004 

Sb.11  

K získání specializované způsobilosti k výkonu povolání sestry pro péči v psychiatrii, musí 

sestra absolvovat specializační vzdělávání v oboru sestra pro péči v psychiatrii a to buď na 

střední zdravotnické škole nebo na vyšší zdravotnické škole, kde se jedná o obor 

diplomovaná sestra pro péči v psychiatrii. Činnosti zdravotnických pracovníků jsou 

stanoveny vyhláškou č.  55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků. Dle § 64 

vyhlášky č. 55/2011 Sb.: „Sestra pro péči v psychiatrii vykonává činnosti podle § 54 při 

poskytování ošetřovatelské péče o pacienta, který má patologické změny psychického 

stavu“.  

                                                 
11 „(1) odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry se získává absolvováním 

a) nejméně tříletého akreditovaného zdravotnického bakalářského studijního oboru pro přípravu 

všeobecných sester, 

b) nejméně tříletého studia v oboru diplomovaná všeobecná sestra na vyšších zdravotnických školách, 

c) vysokoškolského studia ve studijních programech a studijních oborech psychologie - péče o nemocné, 

pedagogika - ošetřovatelství, pedagogika - péče o nemocné, péče o nemocné nebo učitelství odborných 

předmětů pro střední zdravotnické školy, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději v 

akademickém roce 2003/2004, 

d) tříletého studia v oboru diplomovaná dětská sestra nebo diplomovaná sestra pro psychiatrii na vyšších 

zdravotnických školách, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 2003/2004, 

e) studijního oboru všeobecná sestra na střední zdravotnické škole, pokud bylo studium prvního ročníku 

zahájeno nejpozději ve školním roce 2003/2004, 

f) studijního oboru zdravotní sestra, dětská sestra, sestra pro psychiatrii, sestra pro intenzivní péči, ženská 

sestra nebo porodní asistentka na střední zdravotnické škole, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno 

nejpozději ve školním roce 1996/1997, nebo, 

g) tříletého studia v oboru diplomovaná porodní asistentka na vyšších zdravotnických školách, pokud bylo 

studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 2003/2004, (...). 

(3) Za výkon povolání všeobecné sestry se považuje poskytování ošetřovatelské péče. Dále se všeobecná 

sestra ve spolupráci s lékařem nebo zubním lékařem podílí na preventivní, léčebné, diagnostické, 

rehabilitační, neodkladné nebo dispenzární péči“ (Zákon č. 96/2004 Sb.). 
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3. 2. 1 Novela Zákona č. 96/2004 Sb. 

V současné době dochází k novelizaci Zákona č. 96/2004 Sb.; o nelékařských 

zdravotnických povoláních. „Hlavním cílem návrhu je (...) celkově stabilizovat a zkvalitnit 

systém pregraduálního kvalifikačního vzdělávání (především ošetřovatelských profesí) a 

stávající systém spěcializačního vzdělávání, neboť stávající právní úprava předmětného 

vzdělávání může být jedním z důvodů odchodu zdravotnických pracovníků do zahraničí 

nebo mimo obor zdravotnictví, a to předně absolventů zdravotnických oborů. Návrh by tak 

měl především zjednodušit a zkrátit vzdělávání zdravotnických asistentů na všeobecnou 

sestru, posílit kompetence zdravotnického asistenta, které bude vykonávat bez odborného 

dohledu, vrátit přípravu dětské sestry na kvalifikační úroveň, ukončit vzdělávání 

v nelékařských zdravotnických povoláních, která jsou na trhu těžce uplatnitelná“ (Komora 

záchranářů, ©2016, vid. 3. 6. 2016).  

Novela navrhuje následující úpravy: 

 rozšiřuje se možnost pro zdravotnické asistenty/praktické sestry, porodní asistentky 

a zdravotnické záchranáře získat odbornou způsobilost všeobecné sestry zkráceným 

studiem na vyšších odborných školách, 

 přejmenování profese zdravotnického asistenta na praktickou sestru a posílení 

kompetencí zdravotnického asistenta/praktické sestry, 

 ukončení vzdělávání v povoláních, která jsou v praxi velmi obtížně uplatnitelná, 

 odstranění dvojkolejnosti (paralelního) vzdělávání, kde poptávka na trhu je 

v současné době naplněna a kapacita bakalářských studijních programů se 

perspektivně jeví do budoucna jako dostačující (zdravotnický záchranář)“ (Komora 

záchranářů, ©2016, vid. 3. 6. 2016). 

„V obecné rovině lze shrnout, že je snahou zákon č. 96/2004 Sb. upřesnit a aktualizovat, 

přiměřeně jej zjednodušit a zvýšit jeho přehlednost tak, aby se v něm odborná veřejnost 

lépe orientovala. Tyto kroky přispějí k účelnějšímu naplňování zákona č. 96/2004 Sb. 

v praxi“ (Komora záchranářů, ©2016, vid. 3. 6. 2016).  

Jako shrnutí toho, co zásadního novela do vzdělávání sester přinese, lze zmínit tzv. model 

4+1. Novela se vrací o krok zpět, když těžiště vzdělávání sester zasazuje do středních 
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zdravotnických škol. Tam by po čtyřletém studiu sestra získala kvalifikaci nikoli 

zdravotnického asistenta, jak tomu bylo doposud, nýbrž praktické sestry. Následně by 

absolvovala jednoleté studium na vyšší odborné škole, kde by získala kvalifikaci 

všeobecná sestra se všemi kompetencemi. Ministerstvo doufá, že se tím vyřeší problém jak 

nedostatku personálu, tak financí (Oldřichová, ©2016, vid. 23. 6. 2016). 

Novela zákona č. 96/2004 Sb. spolu s reformou psychiatrické péče budou katalyzátorem 

pro řadu změn v oblasti vzdělávání zdravotnických pracovníků. Momentálně je ale obtížně 

odhadnutelné, jak se konkrétně změny projeví v praxi.  

3. 3 Kompetence sester v oboru psychiatrie 

Jak bylo zmíněno výše, odborná způsobilost sestry je dána zákonem č. 96/2004 Sb. o 

nelékařských zdravotnických povoláních. Na sestru v psychiatrii jsou kladeny specifické 

nároky a to především v oblasti měkkých dovedností. Současné formální vzdělávání 

nevěnuje rozvoji měkkých dovedností dostatečnou pozornost12, a to i přesto, že hrají 

v psychiatrickém ošetřovatelství velice významnou roli.  

Podle Ošetřovatelství v psychiatrii (2014) je sestra kompetentní (tj. oprávněna k výkonu) 

v těchto činnostech: vyhodnocování; podpora a rehabilitace; ošetřovatelská péče o 

pacienta v omezení; začleňování do vlastního sociálního prostředí; poradenská činnost; 

krizová intervence a psychoterapie. 

Sestra může být nositelkou výkonu, do kompetence psychiatrických sester se tak 

v současné době zařazují tyto výkony: zavedení/ukončení individuální psychiatrické 

rehabilitace; psychiatrická rehabilitace individuální; terénní krizová intervence prováděná 

psychiatrickou sestrou; edukace a reedukace psychiatrickou sestrou (nově od 2009)13 

(Petr, 2014, s. 37–41). 

Níže rozepsané kompetence (efektivní komunikace, navázání vztahu s pacientem, 

preterapeutický přístup, empatický postoj, sebepoznávání a sebereflexe) hrají 

v psychiatrickém ošetřovatelství zásadní roli.  

                                                 
12 Všeobecné sestry mají pouze jeden semestr psychiatrie, který jim může poskytnout přehled v základní 

psychiatrické diagnostice; psychiatrickému ošetřovatelství se zvláštní pozornost nevěnuje. (Z rozhovoru s Bc. 

Akrmannovou, hlavní sestrou PNB). 
13 K zavedení této kompetence došlo především z důvodu předčasného vysazování léků některými pacienty a 

s tím spojenými vysokými náklady na jejich léčbu, popřípadě hospitalizaci. Jádrem edukace je informování 

pacienta o důležitosti užívání léků, o vedlejších účincích léků, motivování pacienta k nevysazování léků atp. 
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3. 3. 1 Efektivní komunikace 

Komunikace patří k základním lidským dovednostem, avšak „sestra používá dovednost 

komunikovat s pacientem jako součást profesionálního vybavení“ (Venglářová, 2006, s. 

11). Hlavním specifikem při komunikaci s psychicky nemocným pacientem je skutečnost, 

že je to právě komunikace, která má terapeutický účinek na celkový stav pacienta. Pokud 

budeme na jádro psychiatrického onemocnění pohlížet jako na „defekt v komunikaci“ je 

„jednou z činností psychiatrické sestry umožnit pacientovi komunikovat, tzn. být mu 

nápomocná v zapojení se do srozumitelné vzájemné interakce“14 (Schwartz, 1956, s. 231). 

Rizikem při komunikaci s pacientem s „defektem v komunikaci“15 jsou především emoce a 

prožívání situace sestrou. Sestra nezřídka zaměří pozornost na vlastní negativní pocity 

plynoucí ze situace, než na podstatu toho, co se pacient snaží svou (narušenou) komunikací 

sdělit, sestra se pak snaží své negativní emoce odbourat a začne se raději zabývat něčím, co 

pokládá v dané situaci za užitečnější, než naslouchání „problémovému“ pacientovi. 

„…Stále platí, že většina odborníků v pomáhajících profesích byla tradičně vychována k 

tomu, aby převzali aktivitu a věci „dělali“. Nikdo nám nikdy nikde neříkal, že prosté „bytí 

s“ pacientem a jednoduché reflektování může být tak mocné” (Prouty, 2005, s. 100). Sestra 

si může ze situace vyvodit dvě mylné informace, zaprvé, že pacient není schopný 

porozumět situaci, zadruhé, že sestra ví naprosto přesně, co pacient potřebuje. Sestra musí 

být dobrým a citlivým pozorovatelem, a to nejen pacienta a jeho projevů chování, ale 

především vlastních emocí, které v ní komunikace s pacientem vyvolává – často její vlastní 

emoce v určité míře zrcadlí to, co pacient prožívá. Pro psychicky nemocného pacienta je 

důležité, že je sestra ochotna mu naslouchat a brát ho vážně, nepřerušovat ho a nesnažit se 

ho přesvědčit o vlasní „pravdě“ nebo hůř o pacientově „omylu“. Pacient potřebuje být 

v komunikaci svobodný. Pokud tomu situace nasvědčuje, je dobré (ne „zbytečné“) 

s pacientem mlčet. Pouhé pacientovo vědomí toho, že je někdo ochotný s ním trávit čas, 

může působit terapeuticky (Schwartz, 1956, s. 231). 

 

                                                 
14 V anglickém originále: „One of the functions of psychiatric nursing is to facilitate the patient´s 

communication, that is, to help the patient engage in an understandable exchange with the nurse”. 
15 Jedná se o různé typy narušení projevu: pacient se opakuje, mluví „nesmysly“, mluví překotně, není mu 

dostatečně rozumět atd.  
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3. 3. 2 Navázání vztahu s pacientem 

Vztahem psychiatrického pacienta a sestry se rozsáhle zabývá publikace The Nurse and the 

Mental Patient (1956) autorů Schwartze a Shockeleyové. Ačkoli kniha vznikla v 50. letech 

minulého století a popisuje prostředí psychiatrického oddělení jedné soukromé Americké 

nemocnice, jsou v ní popsány situace, ke kterým dochází na psychiatrii dodnes. Výzkum, 

kterým se Schwartz a Shockeleyová zabývali, se týkal terapeutického vztahu mezi 

pacientem a sestrou. Pacientů bylo v nemocnici okolo sedmdesáti, jednotlivá oddělení byla 

po patnácti pacientech, vždy s jednou vrchní sestrou, řadovými sestrami a ošetřovateli. 

Pacientům byla ve většině případů diagnostikována schizofrenie. 

 „Důraz byl kladen na skutečnost, že nejen pacient, ale i sestra prožívá určité emoce, a ty 

se vzájemně ovlivňují při jakékoli interakci sestry s pacientem. Chování jednoho ovlivňuje 

reakce toho druhého“16 (Schwartz, 1956, s. 9–10). Kniha představuje sestru jako jeden 

z nejdůležitějších článků v procesu uzdravení nebo alespoň zlepšení stavu pacienta. Sestra 

je hlavním pozorovatelem pacienta a musí umět porozumět tomu, co se pacientovi právě 

„děje“, co cítí a co potřebuje. Stejným způsobem ale musí být schopna pozorovat sebe 

sama, musí tedy disponovat dovedností sebepoznávání/sebereflexe. Nezřídka může být 

zdrojem pacientova neklidu chování či prožívání sestry. Její emoce dále ovlivňují emoce 

pacienta a vzniklá situace může vyústit až v konflikt. Aby sestra vlastnímu prožívání 

v budoucnosti předešla, napříště se tomuto konkrétnímu pacientovi vyhne. To však může 

prohlubovat pacientovy negativní pocity spojené s jeho diagnózou a pobytem na 

psychiatrickém oddělení. Jeho situace se může zhoršovat a být řešena jinak (navýšením 

medikace), ačkoli je jádro tohoto problému jinde. 

Podle Deklarace z Turku (2011) by psychiatrické sestry měly „podporovat dobrou praxi 

prostřednictvím rozvíjení terapeutického vztahu s každým jednotlivým pacientem. Tento 

vztah je vytvářen na základě modelů, které jsou původně ošetřovatelské, nebo přijaté z 

jiných oborů. (...) Vyžadují znalosti a dovednosti a nemohou být terapeuticky využívány bez 

přípravy a tréninku“. Zároveň je „práce psychiatrické sestry (...) vysoce situační, možná 

nejvíce ze všech oborů zabývajících se péčí o duševní zdraví“ (Deklarace, 2011, s. 5). 

Schwartz a Shockeleyová si nekladou za cíl představit jednoznačný návod pro práci 

                                                 
16 V anglickém originále: „Emphasis, for example, is placed on the fact that the nurse has feelings as well as 

the patient; that there is continual interaction between the two, the behavior of each influencing the reaction 

of the other“.  
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s psychiatrickými pacienty, autoři si jsou vědomi situační podmíněností většiny interakcí, 

ke kterým na oddělení dochází.  

Těžištěm výzkumu bylo zkoumání příčin pacientovy úzkosti, která se projevovala těmito 

způsoby: pacient je útočný; pacient se neustále něčeho dožaduje; pacient se stahuje do 

sebe; pacient trpí halucinacemi, bludy, žije ve vlastním světě; pacient má problémy se 

stravováním; pacient je inkontinentní; pacientovo chování má sexuální podtext; pacient 

trpí sebevražednými sklony; pacient je v nadměrné úzkosti17.  

Standardním projevem úzkosti je panický záchvat, ale „někteří pacienti tuto úzkost 

prožívají jinak. Jsou rozrušení, vzlykají, sténají, křičí, dožadují se personálu, kroutí 

rukama, běhají po chodbách sem a tam. Jiní jsou naopak nadšení, hlasitě a nadměrně 

hovoří, dělají trhavé pohyby, ubírají se nejrůznějšími směry, na veškeré aktivity 

vynakládají tolik energie, kolik mohou. Další jsou zoufale vyděšení z možnosti vlastní 

smrti, z toho, že je někdo zavraždí nebo naopak, že se oni stanou vrahy“18 (Schwartz, 1956, 

s. 183). Tato úzkost (a její přenos mezi sestrou a pacientem) byla v řadě případů jádrem 

pacientova „iracionálního“ chování. Napojení sestry a pacienta bylo nejvíce patrné (a také 

tomu byla věnována v knize největší pozornost) u agresivních a útočných pacientů. Např.: 

Na oddělení přišla nová sestra a všem oznámila, že pacienti jsou agresivní a více útočí za 

úplňku. Dalšího půl roku sestry vždy očekávaly zvýšenou útočnost při úplňku, ke které 

skutečně docházelo. Po této době jim sestra řekla, že si vliv úplňku na agresivní chování 

pacientů vymyslela. Mnozí argumentovali, že se její předpoklad potvrdil. Pravda však byla 

taková, že zvýšenou útočnost způsobilo právě sdílené očekávání, že k útokům dojde 

(Schwartz, 1956, s. 22–23). Očekávání útoku navíc vyvolávalo daleko silnější pocit 

strachu, než útok samotný. Příklad ukazuje, jak pouhé emoční nastavení sestry může 

ovlivnit prožívání a chování pacienta.  

Řada sester si ve chvíli, kdy pacient zaútočí, nedokáže uvědomit, že útok není mířen 

osobně proti ní, ale proti pacientovu vlastnímu strachu a úzkosti. „Někdy je pro sestru 

                                                 
17 V anglickém originále: Fear and Patient Assaultivness (s. 21-71); The Patient is Demanding (s. 72-89); 

The Patient is Withdrawn (s. 90-112); The Patient is Hallucinating, Delusional or Self-preoccupied (s. 113-

138); The Patient has Eating Difficulties (s. 139-148); The Patient is Incontinent (s. 149-156); The Patient´s 

Behavior has a Sexual Connotation (s. 157-166); The Patient is Suicidal (s. 167-181); The Patient is 

Extremely Anxious (s. 182-196).  
18 V anglickém originále: „Patients experience extreme anxiety in forms other than panic. When they are 

extremely anxious some patients become agitated, weep, moan, scream, cling to personnel, wring their 

hands, and pace up and down. Others are exited, talk loudly and rapidly, make quick movements, dart about 

in an undirected way, using as much energy as possible in the slightest activity they undertake. Still others 

are desperately afraid that they are going to die or be murdered, or that they will murder someone else”. 
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velmi obtížné porozumět strachu, který pacient prožívá, především na základě jeho vlastní 

zkušenosti. Ve chvíli, kdy pacient útočí, je pro sestru (přes veškeré emoce, které sama 

prožívá) obtížné spatřit, jak moc je pacient ve skutečnosti vyděšený, a že může za to, co jí 

provedl, cítit i pocity viny“19 (Schwartz, 1956, s. 40). Personál by měl být otevřen 

k pravidelným diskuzím o situacích, které nastaly a pocitech, které vyvolaly, aby se pak 

konstruktivním řešením mohlo dojít k celkovému zlepšení stavu. U agresivních pacientů 

by neměla na prvním místě vyvstat otázka, jak pacienta izolovat, nýbrž přijít na způsob, 

jak s ním navázat kontakt ve chvílích klidu a co možná nejlépe se snažit porozumět zdroji 

jeho narušeného chování (Schwartz, 1956, s. 25–29).  

Společným jmenovatelem všech případů byla touha po kontaktu, bezpodmínečném přijetí 

či doteku. Stěžejním zjištěním byl přenos emocí (úzkosti) z pacienta na sestru a naopak. 

Sestry tedy začaly s pacienty navazovat vztah. To spočívalo např. v tom, že s nimi trávily 

čas, někdy jen v tichu. Existovaly v pacientově přítomnosti a snažily se ho přijímat 

takového, jaký je. Snažily se sosutředit na člověka nikoli na nemoc. Z výzumu Schwartze a 

Shockeleyové vyšly jednoznačné závěry, že sestra musí být citlivou pozorovatelkou, nejen 

pacienta, ale především sebe sama. Dále musí být trpělívá a ochotná pacientovi naslouchat, 

i když zcela nerozumí jeho sdělení. V neposlední řadě musí mít sestra možnost trávit 

s pacientem čas „jen tak“, nic pro něj „nedělat“, pouze „být s“ ním.  

3. 3. 3 Preterapeutický přístup 

Preterapie je metoda, vycházející z terapie zaměřené na klienta, kterou zavedl americký 

psycholog Carl Rogers. Za zakladatele preterapie se však považuje Garry Prouty (Prouty, 

2005, s. 175). Metoda preterapie byla původně zaměřena na mentálně retardované 

pacienty, později se však začala používat i na psychotické pacienty a stala se 

(pre)terapeutickou metodou na psychiatrických odděleních některých Evropských 

nemocnic (např. Sint Amandus v Beernemu v Belgii) (Prouty, 2005, s. 143).  

Preterapie je založena na předpokladu existence předexpresivního a expresivního 

(kontaktního) vyjadřování. Předexpresivním vyjadřováním jsou nejčastěji myšleny projevy 

psychotických pacientů, které nám „nedávají smysl“, často nás ale mohou dovést k jádru 

pacientova problému. Expresivní vyjadřování se už váže na realitu pacientovy existence, 

na realitu okolního světa a na konkrétní vztahy, do kterých pacient vstupuje. Preterapie se 

                                                 
19 V anglickém originále: „It is sometimes difficult for nurses to understand these fears, especially the terror 

the patient may at times experience. When a patient is assaultive, the nurse finds it especially difficult to see 

how frightened he really is, and that he may feel very guilty about what he has done to her“. 
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snaží pacienta vrátit do reality, na úroveň, kdy je pacient schopen psychologického 

kontaktu, na kterém stojí např. právě Rogersova terapie. „Preterapie umožňuje navázání 

kontaktu s lidmi, kteří mívají nálepku „nereagují na terapeutické působení“. Patří mezi ně 

dlouhodobě hospitalizovaní chroničtí pacienti na psychiatrických odděleních, lidé s 

hlubokou mentální retardací či jednici s takzvavou „dvojí diagnózou“, tedy lidé trpící 

mentálním postižením a duševní poruchou” (Prouty, 2005, s. 17).  

Základem praktického užití metody preterapie jsou tzv. kontaktní reflexe, které mohou být 

situační (SR); obličejové (OR); tělové (TR); slovní reproduktivní (SRR); zopakované (ZR) 

(Prouty, 2005, s. 36–41). Cílem kontaktních reflexí je navázání kontaktu s obtížně 

komunikujícím (popřípadě vůbec nekomunikujícím) pacientem a jeho „návrat“ do reality. 

Preterapie nejčastěji probíhá v soukromých setkáních terapeuta s pacientem. Terapeut 

nahlas reflektuje, co na pacientovi vidí a co od něho slyší (jeho výraz – OR, jeho postoj – 

TR, opakuje, co říká – SRR, komentuje, co se děje – SR, a opakuje, co se dělo např. při 

minulém setkání, nebo jindy v ten den – ZR). Jedná se o dlouhodobý proces, ale ve všech 

uvedených případech došlo u pacientů ke zlepšení jejich stavu a posléze i kvality života 

v nemocnici. „Klíčem k úspěchu bylo přijetí jejich světa a schopnost navázat s ním spojení. 

Kdysi byl největší důraz kladen na výsledky a výkon, nyní je těžištěm sdílení (být s) a 

společná práce (dělat něco společně)“ (Prouty, 2005, s. 121). Prvky kontaktní reflexe lze 

zařadit i do každodenní komunikace personálu s pacientem, především ve chvílích, kdy se 

pacient jeví pohlcen „ve svém světě“.  

Zařazení preterapie do každodenního chodu nemocnice bývá obtížné. Vedení a mnohdy ani 

personál nevidí v metodě přínos, odvolávají se na skutečnost, že by v rámci své profese 

měli pro pacienty něco „dělat“ nikoli s nimi jen „být“. Zároveň bylo prokázáno, že časově 

ani finančně20 se při zařazení preterapie na oddělení nejedná o ztráty, „...pouze vyžadují 

změnu priorit. Budeme–li několik minut pečlivě naslouchat pacientům a adekvátně na 

jejich projevy reagovat, zpravidla to bude mnohem účinnější, než kdybychom se čtvrt 

hodiny snažili pacienta přesvědčit, aby udělal to, co chceme my. Dopřejeme–li si chvilku 

na to, abychom zjistili, jak se pacientovi daří, můžeme se vyhnout stresujícím rozepřím, 

které konzumují spoustu času a energie“ (Prouty, 2005, s. 193).  

Na závěr si dovolím citovat zkušenost ošetřovatele (ergoterapeuta) s preterapií: „Kdysi 

jsem různé události a aktivity při práci s klienty i jejich verbální i neverbální projevy 

                                                 
20 Týká se prvotní investice do vzdělávání v preterapii určených pracovníků. (Prouty, 2005, s. 189-193). 
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hodnotil – odmítal, korigoval, interpretoval – příliš rychle, nedal jsem jim dostatečný 

prostor. Postupem času jsem se ale přesvědčil o tom, že když pacientům na nízké úrovni 

prožívání poskytnu dostatek prostoru, dám jim mnohem větší naději na pokrok v léčbě, než 

když je budu stále kontrolovat a organizovat jim, co mají dělat. Navíc mě má práce začala 

víc bavit a víc si v ní věřím. Prošel jsem osobním vývojem, jehož výsledkem je obohacení 

mých terapeutických schopností. Myslím si, že nový způsob práce se líbí i pacientům, 

protože s nimi lépe dokážu navázat kontakt a tutéž možnost poskytnu i jim. Oni se pak 

snáze napojí sami na sebe, na své okolí, na své spolupacienty a samozřejmě i na 

materiál21, s nímž pracujeme“ (Prouty, 2005, s. 122).  

3. 3. 4 Empatický postoj 

Empatie není jednoduše definovatelný pojem, považuje se za „jeden z nejpodivnějších a 

současně nejvíce fascinujících jevů sociálního života. Je to komplex, mnohostranný 

prožitek, jenž může být pozorován v různých kontextech a analyzován na různých 

úrovních“ (Záškodná, 2009, s. 99).  

Hartl definuje empatii jako „schopnost vcítit se do pocitů a jednání druhé osoby“, nebo též 

jako „umění dovedně zacházet s emocemi, vciťovat se do situace druhé osoby, (...) souvisí 

se schopností naslouchat a vnímat neverbální komunikaci“ (Hartl, 2009, s. 774).  

„V obecném pohledu současná psychologie poukazuje na to, že empatie je úzce spojena s 

kompetencí člověka porozumět druhým lidem a komunikovat s nimi. Je základem 

uspokojivých interpersonálních vztahů, včetně těch nejdůvěrnějších, k nimž patří 

rodičovství, přátelství, partnerství či láska. Tím, že empatie zvyšuje ochotu pomáhat 

druhým, je považována za nezbytnou podmínku všech dalších relevantních sociálních 

vztahů, k nimž patří vztah učitele a žáka, lékaře a pacienta či terapeuta a klienta. 

Předpokládá se, že empatie jako rozhodující příčina ryzího altruistického chování 

představuje nejušlechtilejší aspekt lidské existence“ (Záškodná, 2009, s. 99). Obecně lze 

narazit na tři typy klasifikace empatie – vlastnost, stav a nebo proces (Záškodná, 2009, s. 

105–106). Z hlediska ošetřovatelství se pak setkáváme s pěti existujícími 

konceptualizacemi empatie:  

„1) Empatie jako lidská vlastnost. 

2) Empatie jako profesionální stav. 

                                                 
21 Materiál používaný v rámci ergoterapie (pozn. autorky). 
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3) Empatie jako komunikační proces. 

4) Empatie jako pečování.  

5) Empatie jako speciální vztah“ (Záškodná, 2009, s. 107–109).  

První konceptualizace považuje empatii za vrozenou lidskou schopnost. „V tomto pojetí 

bývá často zdůrazňována přesnost percepce pocitů a přesnost porozumění pro situaci 

druhé osoby...“, označuje se též jako „...přirozená, (...), instinktivní či emocionální 

inteligence“ (Záškodná, 2009, s. 107). Druhá konceptualizace považuje empatii za 

specifickou, profesionálně využívanou komunikační dovednost, jejíž podstatou je 

„...přesná percepce pocitů a myšlenek klienta a přesnost porozumění klientově situaci, 

navíc i objektivita, potřeba distance, profesionální odpověď“, dále je v tomto pojetí 

vymezována jako „...komunikační strategie s klienty, (...) způsob identifikace problémů 

klientů, jako schopnost porozumět prožitkům klienta v jeho referenčním rámci či schopnost 

představit si pohled klientů na svět“ (Záškodná, 2009, s. 108). Třetí konceptualizace 

v sobě určitým způsobem zahrnuje obě předchozí a zároveň se zaměřuje na tři stádia 

komunikačního procesu. „Z hlediska pomáhajícího pracovníka dochází v prvním stádiu ke 

vnímání situace a prožitků klienta, ve druhém stádiu ke sdělení porozumění klientovi a ve 

třetím stádiu dochází k vnímání toho, jak bylo toto porozumění klientem přijato“ 

(Záškodná, 2009, s. 108). Čtvrtá konceptualizace se zaměřuje na volní (behaviorální) 

stránku empatie. Jedná se o „...snahu jednat či odborně intervenovat většinou ve smyslu 

uspokojit potřeby klientů či mírnit jejich distresové reakce“ (Záškodná, 2009, s. 108). 

Jádrem jsou tedy naslouchání a útěcha. Pátá konceptualizace pochází od B. M. Raudonise a 

„...předpokládá vývoj recipročního vztahu mezi pomáhajícím pracovníkem a pacientem“ 

(Záškodná, 2009, s. 108). Vnímá vztah pomáhajícího pracovníka a pacienta jako 

jedinečnou příležitost k navázání kontaktu či interakce, jejímž důsledkem je terapeutický 

účinek na pacienta.  

Empatie v sobě tedy zahrnuje vrozenou složku, složku dovedností, složku chování a 

dokonce vztah. Vrozená míra empatie je měřitelná, avšak není prokázáno, že by člověk 

s nížší mírou vrozené empatie nedokázal navazovat vztahy, pomáhat či dokonce pracovat 

v pomáhající profesi. Právě proto, že v sobě empatie nezahrnuje pouze vrozenou složku, ji 

lze dále rozvíjet a kultivovat.  
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3. 3. 5 Sebepoznávání a sebereflexe 

Aby sestra mohla efektivně komunikovat, návazat vztah s pacientem, osvojit si metodu 

preterapie, či dokázala zaujmout empatický postoj, musí splnit ještě jednu podmínku. Tou 

je znalost sebe sama, schopnost nejen pozorovat, ale také korigovat vlastní emoce, postoje, 

chování, schopnost reflektovat situaci v souvislosti se svými přednostmi a nedostatky, být 

ošetřovatelkou sama sobě.  

Sestra by měla znát metody duševní hygieny, odbourávání stresu, prevence syndromu 

vyhoření22 či případně syndromu pomocníka23. Mezi stresory a příčiny syndromu vyhoření 

u sester patří: „přetíženost; špatné vztahy na pracovišti; nedostatek podpory; nevhodné 

chování nadřízených, necitlivý přístup; nízká loajalita k pracovišti, k zařízení, k oboru; 

nadměrná emocionální zátěž; zdravotníci nebývají zvyklí ventilovat své skutečné pocity a 

to ani v kruhu blízkých, ani na pracovišti; nevyhovující pracovní podmínky a špatná 

organizace práce; vyžadování čím dál větší zodpovědnosti, resp. přenášení zodpovědnosti 

na sestru mimo její kompetence; energetická bilance je dlouhodobě negativní, sestra více 

vydává než dostává; nedostatek radosti, resp. jejích zdrojů v profesionálním ale i osobním 

životě; nereálná očekávání a ztráta ideálů při vstupu do zaměstnání“ (Bartošíková, 2006, 

s. 19). 

V roce 2009 byly v časopise Česká a slovenská psychiatrie publikovány výsledky studie 

s názvem Stres v povolání psychiatrické sestry (autory jsou Ječná a kolektiv). Respondenty 

bylo: 112 sester z psychiatrických léčeben Jihlava a Havlíčkův brod a 68 sester pracujících 

na somatických klinikách Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Výsledky ukázaly, že 

psychiatrické sestry jsou oproti somatickým sestrám vůči stresu odolnější. Autoři této 

studie se odkazují na studii Hosáka a spoluautorů (2005), jejíž výsledky prokázaly, že 

zdravotní sestry na psychiatrickém oddělení méně trpí syndromem vyhoření, než kolegyně 

ze somatických oborů. Za největší zátěž považovaly psychiatrické sestry nízké platové 

ohodnocení a nedostatečnou prestiž a stigma oboru. 

                                                 
22 „Syndrom vyhoření je psychosomatické onemocnění, při kterém dochází k fyzickému, psychickému 

(mentálnímu) a emocionálnímu (citovému) vyčerpání organizmu. (...) Je projevem dlouhotrvajícího a 

nadměrného stresu“ (Venglářová, 2011, s. 24). 
23 Syndrom pomocníka může, ale nemusí vyústit v syndrom vyhoření. Na jeho vzniku se podílí jak dlouhodobý 

stres, tak nerozpoznaná mylná motivace pomoci druhým (pracovník trpící syndromem pomocníka se 

pomáháním snaží uspokojit nějakou emocionální potřebu, jejímž zdrojem ale většinou bývá hlubší problém: 

nepřijetí sebe sama, zranění z dětství, touha po přijetí druhými apod.) (Venglářová, 2011, s. 75-79). 
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Zdravá sebereflexe je pro sestry v oboru psychiatrie nezbytnou složkou jejich 

profesionálního vybavení. Jednou z metod, která sebereflexi rozvíjí, a v řadě pomáhajících 

profesí se jedná o naprosto stadardní metodu, je pravidelná supervize24.  

 

                                                 
24 PhDr. Jiří Tošner považuje supervizi za naprosto nezbytnou součást všech pomáhajících profesí. 
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4 Psychiatrická nemocnice Bohnice (PNB)  

4. 1 Vznik PNB a její současnost 

Původně byla psychiatrické péče v Praze poskytována pouze v rámci oddělení všeobecné 

nemocnice na Novém městě  (dnešní Všeobecná fakultní nemocnice v Praze). Motivací 

k výstavbě nového areálu (v Bohnicích) byla nedostatečná kapacita stávající nemocnice a 

také nový pohled na léčbu a péči o psychicky nemocné. Výstavba započala roku 1903 a 

místo bylo vybráno z několika důvodů např. „dobré hygienické podmínky, izolace 

nemocných v přírodním prostředí při snadné dostupnosti z města atd” (Svobodný, 1999, s. 

39).  Areál byl postaven na „zelené louce“ o velikosti 64ha a čítal na 100 budov. Stavba 

areálu nebyla přerušena ani v letech První světové války a definitivně byla dokončena roku 

1924. Roku 1909 se areál stal samostatným ústavem s názvem Královský český zemský 

ústav pro choromyslné v Bohnicích, jehož ředitelem byl jmenován MUDr. Jan Hraše 

(mimo jiné autor výše zmíněné první učebnice pro psychiatrické sestry – Ošetřování 

choromyslných z roku 1908). Nemocnice si kladla za cíl humanitnější přístup k pacientům, 

ti byli zapojování do tzv. pracovní terapie – vykonávali pro nemocnici nezbytné pomocné 

práce (Svobodný, 1999, s. 39).  

V roce 1920 přibyly do areálu obytné prostory pro zaměstnance, což bylo jednou z velkých 

zaměstnaneckých výhod a činilo tak zaměstnání v nemocici atraktivním, především v době 

hospodářské krize. V roce 1938 měla nemocnice historicky vůbec nejvíce 

hospitalizovaných pacientů – až 2567. Druhá světová válka znesnadnila podmínky chodu 

nemocnice. Některé budovy sloužily jako lazarety, či TB sanatoria. „V září 1942 byla 

odhalena ilegální skupina zaměstnanců ústavu, zabývající se především shromažďováním 

prostředků pro pomoc rodinám uvězněných odbojářů a rozšiřováním tiskovin“ (PNB, 

©2015, vid. 15. 9. 2015). V roce 1948 získala nemocnice opět nový název: Státní 

nemocnice psychiatrická v Praze 8 – Bohnicích. V té době se jednalo o největší 

psychiatrickou nemocnici na území celého tehdejšího Československa. „V letech 1949 – 

1952 byla v nemocnici zřízena pobočka vyšší školy sociálně zdravotní, jejíchž 100 

absolventů vytvořilo progresivní kádr, který byl, spolu se zkušenými pracovníky starší 

generace, schopný spolupracovat s lékaři při zavádění nových léčebných metod a nového 

přístupu k ošetřování duševně nemocných“, následně se v 50. letech k zakladatelům 

nemocnice přidával nový ošetřovatelský personál, který však potřeboval patřičnou 

kvalifikaci, „proto si ústav vychoval v odborných kurzech první poválečné ošetřovatele 
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s určitou základní kvalifikací. Celkem 311 ošetřovatelů (z celkového počtu 546) obdrželo 

po doplňovacím výcviku a úspěšném složení mimořádných diplomových zkoušek 

mimořádný ošetřovatelský diplom“ (PNB, ©2015, vid. 15. 9. 2015). Ve stejné době byla 

nemocnice z velké části určena k likvidaci a v jejích prostorách byla zřízena kasárna 

protivzdušné obrany. „Skutečnost, že v areálu zdravotnického zařízení existoval výkonný 

vojenský útvar, odporovala všem mezinárodním konvencím“ (PNB, ©2015, vid. 15. 9. 

2015). V 60. letech se nemocnice začala měnit z detenčního ústavu na ústav skutečně 

léčebný. Objevily se „...nové formy léčení, doplněné, kromě klasické léčby, též individuální 

a skupinovou psychoterapií, kulturní a rekreační terapií, či dokonce arteterapií“, v období 

normalizace „ústavní psychiatrie zůstávala i nadále na okraji zájmu politických i 

profesních orgánů, ať už šlo o počet pracovníků potřebných k zajištění progresivnější 

léčebné péče, nebo o výši finančních prostředků na razantnější obnovu objektů převzatých 

od vojenské správy, případně na modernizaci zdravotnické a ostatní techniky“ (PNB, 

©2015, vid. 15. 9. 2015).  Po roce 1989 se nemocnice změnila na příspěvkovou organizaci 

financovanou zdravotními pojišťovnami. Svou činnost pak zahájilo Centrum krizové 

intervence (CKI). K dalším novinkám patřily: ergoterapie (např. práce na farmě), 

znovuvysvěcení kostela sv. Václava, který poskytuje tzv. hagioterapii (pastorační terapie, 

zabývá se otázkami po smyslu a hodnotách etiky), či bylo znovu uvedeno do provozu 

divadlo (Divadlo Za plotem). Roku 1996 byl zaveden tzv. ošetřovatelský proces: 

„...metoda, která sleduje a hodnotí cíle ošetřovatelské péče a jejich realizace“ (PNB, 

©2015, vid. 15. 9. 2015). Hlavním úkolem je humanizace péče. Nemocnice se dále 

v současné době podílí na realizaci mnoha kulturních akcí, jakými jsou pravidelné festivaly 

(Mezi ploty, Babí léto), divadelní představení, výstavy (výtvarných děl pacientů, 

zaměstnanců i profesionálních vývarníků) či literární soutěže (Kouzelný klíč). Od ledna 

1991 vydává nemocnice pravidelně měsíčník BOHNICE, do kterého mohou přispívat i 

pacienti. Všechny tyto aktivity se snaží otevřít nemocnici pro širší veřejnost a nabídnout 

kulturní prostor. Zároveň se tak snaží destigmatizovat psychiatrii jako obor a též osoby 

trpící psychickým onemocněním.  

4. 2 Organizační struktura PNB 

Psychiatrická nemocnice Bohnice má celkem 35 oddělení (primariátů). Ty jsou sdružovány 

do tzv. segmentů (celkem 10), pod které vždy spadá nejméně jedno oddělení (budova nebo 

patro budovy v areálu PNB).  
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Segmenty a oddělení jsou následující25: 

 Segment akutní péče, oddělení č. 2, 26, 27 – přízemí, 27 – 1. patro, CPP26; 

 Segment akutní a následná péče, oddělení č. 1, 3, 20 a 21; 

 Segment následná a komunitní péče I., oddělení č. 30, ambulance, CKI27, 

Komunitní terénní centrum (KTC) a spolupráce s poradnami pavilonu č. 4; 

 Segment následná a komunitní péče II., oddělení č. 11, 12, 13, 14, 15, 33; 

 Segment AT28, oddělení č. 7, 8, 18, 31, 35; 

 Segment gerontopsychiatrie akutní péče, oddělení č. 29, 32; 

 Segment gerontopsychiatrie následná péče, oddělení č. 9, 10, 24; 

 Segment dětská a adolescenční psychiatrie a ochranné léčení, oddělení č. 5, 17, 28; 

 Segment interna, LDN, ordinace lékaře pracovně lékařské služby, oddělení č. 22, 

25 a ordinace lékaře pracovně lékařské služby; 

 Segment sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 

(segment zdravotně–sociální péče), oddělení č. 34. 

Každé oddělení má primáře a vedoucího lékaře.  

Úsek ošetřovatelské péče je dělen následovně: v PNB je jedna hlavní sestra, která je 

součástí vedení nemocnice, v čele segmentu je vždy jedna vrchní sestra (tedy celkem 10), 

téměř každá vrchní sestra má na starost více oddělení (primariátů). Za jednotlivá oddělení 

nese odpovědnost staniční sestra. Ta řídí činnost všeobecných sester, zdravotnických 

asistentů, ošetřovatelů a sanitářů na oddělení.  

                                                 
25 Zmiňované údaje byly získány z interního systému PNB, které pro účely bakalářské práce poskytl Mgr. 

Daniel Machocký, vedoucí personálního odboru PNB.  
26 CPP = Centrální příjem pacientů 
27 CKI = Centrum krizové intervence 
28 AT = oddělení následné režimové péče pro pacienty léčící se ze závislosti na návykových látkách 
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Celkový počet sester k 31. 10. 2015 je 428. Z toho je 384 všeobecných (řadových) sester, 

které lze dále dělit dle dosaženého vzdělání na všeobecné sestry bez osvědčení (16), 

všeobecné sestry s osvědčením (259), všeobecné sestry s PSS DiS, Bc, Mgr – psychiatrie 

(96), všeobecné sestry s PSS Dis, Bc, Mgr – interna (10) a všeobecné sestry se specializací 

ostatní (3). Sestry (384) jsou v nerovnoměrném počtu rozloženy pod staničními sestrami 

(32). Z celkového počtu 428 je pak 380 žen a 48 mužů. Mimo deset výše zmíněných 

segmentů se ještě v úseku ošetřovatelské péče nachází zdravotně sociální pracovníci 

s vedoucím zdravotně sociálním pracovníkem a nutriční terapeut.  

4. 3 Vzdělávání poskytované PNB29 

Psychiatrická nemocnice Bohnice je specializovaným lékařským zařízením a jako takové 

poskytuje další vzdělávání svým odborným pracovníkům. PNB poskytuje akreditované 

vzdělávací programy dle zákona č. 95/2004 Sb. a stáže na odborných pracovištích dle 

zákona č. 95/2004 Sb. a zákona č. 96/2004 Sb. Pro lékaře a farmaceuty se jedná o stáže 

v těchto oborech: psychiatrie, pedopsychiatrie, návykové nemoci, sexuologie a forenzní 

psychiatrie, gerontopsychiatrie, interna, nemocniční lékárenství a lékárenství. Dále PNB 

zajišťuje stáže pro tyto nelékařské profese: psychology, zdravotní sestry, zdravotně 

sociální pracovníky, terapeuty, fyzioterapeuty a ergoterapeuty, sexuology a forenzní 

                                                 
29 Informace jsou k dizpozici na stránkách PNB. 

Psychiatrická nemocnice Bohnice. [online]. [Praha]: Psychiatrická nemocnice Bohnice, ©2016 [vid. 15. 9. 

2015]. Dostupné z: http://www.bohnice.cz/pro-odborniky/vzdelavani-odborniku/  

Hlavní sestra (1) 

Vrchní sestra (10)  

Staniční sestra – interna (2) Staniční sestra – psychiatrie (30) 

Všeobecná sestra (384) Všeobecná sestra (384) 

Tabulka č. 1: Zjednodušený grafický záznam org. struktury úseku ošetřovatelské péče 

PNB. V závorkách jsou udány počty zaměstnanců k 31. 10. 2015. 

http://www.bohnice.cz/pro-odborniky/vzdelavani-odborniku/
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psychiatry a ostatní (blíže neurčené). Tyto programy/stáže/odborné praxe mohou být 

pregraduálního charakteru (jako stáže pro studenty medicíny a příbuzných oborů) nebo 

postgraduálního charakteru (jako programy dalšího a rozšiřujícího vzdělávání pro již 

vystudované lékařské i nelékařské pracovníky).  

Další forma vzdělávání, které PNB poskytuje, jsou semináře, ty jsou však určené pouze 

lékařským odborníkům či medikům, kteří se chtějí specializovat v oboru psychiatrie – pro 

ty je účast povinná. Semináře jsou akreditovány Českou lékařskou komorou dvěma kredity 

v systému celoživotního vzdělávání lékařů.  

PNB pořádá též odborné konference. Těmito stálými konferencemi jsou tzv. Bohnické 

sexuologické dny, které byly letos v únoru pořádány již po dvacáté osmé, s podtitulem 

Sexualita ohrožovaná a ohrožující.  

Poslední formou vzdělávání, které PNB poskytuje, jsou certifikované kurzy, k nimž PNB 

získala akreditaci od Ministerstva zdravotnictví. Konkrétně se jedná o tyto kurzy: 

Specializovaná diferenciální diagnostika dospělých v klinické psychologii; 

Gerontopsychiatrie; Klinická psychologie; Návykové nemoci; Psychiatrie; Rorschachova 

metoda a Comprehensive System v klinické psychologii dospělých; Sexuologie; 

Tématicko apercepční test v klinické psychologii; Vnitřní lékařství.  

Nemocnice si je vědoma30, že rozvoj měkkých dovedností je pro jejich zaměstnance 

klíčový z hlediska zvyšování kvality poskytované péče. V roce 2015 bylo pro zaměstance 

kromě oborného školení připraveno i vzdělávání v oblasti „měkkých dovedností“ – 

dodavatelsky zajistila poradenská a vzdělávací společnost Agentura Motiv P. Důraz byl 

zejména kladen na zvyšování manažerských kompetencí.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
30 Informace poskytl Mgr. Daniel Machocký, vedoucí personálního odboru PNB 
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Název kurzu Popis Počet účastníků celkem 

Leadership na 2 linkách Manažerské vzdělávání 103 

„Budování vztahu a důvěry“ 

společně s „Když emoce 

tryskají, aneb řešení 

mezilidských problémů“ 

Otevřený kurz – měkké 

dovednosti 
17 

„Dát ztrátám smysl“ 
Otevřený kurz – měkké 

dovednosti 
18 

„Zvládání stresu a 

zátěžových situací“ 

Otevřený kurz – měkké 

dovednosti 
28 

„Změna perspektivy“ 
Otevřený kurz – měkké 

dovednosti 
13 

„Smiřte svou rodinu a 

práci“ 

Otevřený kurz – měkké 

dovednosti 
7 

„Tvořivá konfrontace“ 

Manažerské vzdělávání – 

smíšení skupiny z úseku 

lékařské a ošetřovatelské 

péče – zaměřené na 

spolupráci 

74 

„Hodnocení zaměstnanců“ E–learning N/A 

Základy projektového 

managementu 
Manažerské vzdělávání 53 

Tabulka č. 2: Kurzy pro zaměstnance zaměřené na měkké dovednosti pořádané PNB za rok 

2015. 

Z hlediska počtu účastníků je vidět, že se vyšší počet zaměstnanců účastnil kurzů 

zaměřených na manažerské dovednosti. Tyto kurzy byly také určeny především pro 

lékařský a ošetřovatelský úsek (lékaře a sestry). Jedním z hlavních důvodů zvýšené účasti 

bude pravděpodobně skutečnost, že se jednalo o oblast vzdělávání, na kterou se chtěla 
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nemocnice zaměřit a proto se jednalo o povinná školení. Zmíněné otevřené kurzy byly 

dobrovolné a byly pro všechny zaměstnance.  

Nemocnice navíc uznává nárok na vzdělávání všech zaměstnanců, proto každému 

zaměstnanci ročně poskytuje pět dní pracovního volna a 2000,– Kč na účely vzdělávání. 

Zaměstnanci pak tuto částku i čas mohou využít dle uvážení, najít si jakékoli kurzy, 

přednášky, semináře aj., které uznají za vhodné a nemocnice je ochotna jim na tyto aktivity 

poskytnout čas a prostředky.  
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5 Analýza vzdělávacích potřeb všeobecných sester v PNB 

5. 1 Cíle, východiska a předpoklady výzkumu 

Cílem bakalářské práce je pomocí otestování specifické metodiky zjistit a následně 

analyzovat vzdělávací potřeby všeobecných sester v Psychiatrické nemocnici Bohnice. 

Specifickou metodikou je myšlen pro účely práce upravený dotazník, který byl vytvořen na 

základě Metodiky vzdělávacích plánů. „Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vypsalo v 

roce 2005 v rámci operačního programu Rozvoj lidských zdrojů veřejnou zakázku 

Celoživotní vzdělávání pracovníků v sociálních službách. Ve výběrovém řízení uspělo 

konsorcium čtyř organizací. Na řešení se podílela zejména společnost EuroProfis, s.r.o., 

která byla zároveň koordinátorem veřejné zakázky. Další tři organizace: Hestia, o.s., CS – 

PROJECT, s.r.o. a Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. byly obsahovými 

koordinátory, každá pro jeden specifický cíl podle svého zaměření“ (Metodika, 2005, s. 6).  

Metodika vznikla v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a snažila se 

naplnit požadavky, které vznikly spolu se zavedením Standardů kvality sociálních služeb 

(S1 – S15). Metodika nabízí postup, jakým analyzovat vzdělávací potřeby pracovníků 

v sociálních službách a to na úrovni jednotlivců i celých organizací. Vzhledem k tomu, že 

má transformace sociálních služeb podobnou povahu jako současná reforma psychiatrické 

péče (deinstitucionalizace péče, posílení služeb komunitní péče, destigmatizace a 

humanizace péče) byla metodika zvolena jako základ pro tvorbu dotazníku pro účely 

bakalářské práce.  

Metodika se dělí na tři osnovy (Osnovu autodiagnostické metody, Osnovu individuálního 

vzdělávacího plánu a Osnovu vzdělávacího plánu organizace). Osnova autodiagnostické 

metody se zabývá analýzou vzdělávacích potřeb jedince. Osnova individuálního 

vzdělávacího plánu na předchozí Osnovu přímo navazuje, jejím jádrem je navržení 

individuálního vzdělávacího plánu na základě analýzy vzdělavacích potřeb provedené 

Osnovou autodiagnostické metody. Osnova vzdělávacího plánu organizace se zabývá 

návrhem vzdělávacího plánu pro celou organizaci. Pro účely bakalářské práce byla stěžejní 

Osnova autodiagnostické metody, která se dále dělí na čtyři alternativně použitelné 

metody: Seznam vzdělávacích potřeb, Analýzu vzdělávacích potřeb, Analýzu vlastní 

profesní role, a Mapování profesionálních rolí.  
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5. 1. 1 Metodologie 

Jako nástroj zjištění vzdělávacích potřeb všeobecných sester v PNB sloužil dotazník 

sestavený na základě výše představené Metodiky vzdělávacích plánů, konkrétně na základě 

Osnovy autodiagnostické metody, kde byla největší pozornost věnována metodám Seznam 

vzdělávacích potřeb a Analýza vzdělávacích potřeb.  

Vzhledem k malé návratnosti dotazníků bylo dotazníkové šetření rozšířeno ještě o metodu 

rozhovorů s vybranými experty. Z hlediska metodologie se tedy jednalo o smíšený, 

sekvenční výzkum, kdy se „...primárně vychází z deduktivního procesu a testování, jež se 

uskuteční pomocí kvantitativního přístupu. Kvalitativní přístup se použije pro zkoumání 

vychýlených nebo neočekávaných výsledků“ (Hendl, 2005 ,s. 278). Došlo k výběru níže 

představených expertů, s těmi byly uskutečněny polostrukturované rozhovory, které 

obsahovaly tři základní otázkové okruhy:  

4. Vzdělávací potřeby všeobecných sester PNB; 

5. Reforma péče o duševní zdraví; 

6. Zvolená metoda šetření. 

První okruh se týkal určení vzdělávacích potřeb všeobecných sester v PNB s důrazem na 

stávající vzdělávací systém a měkké dovednosti. Diskutovaly se i otázky ochoty sester dále 

se vzdělávat.  

Druhý okruh se zaměřoval na současně probíhající reformu péče o duševní zdraví, její 

klady a zápory a její dopady do vzdělávání sester.  

Třetí okruh se snažil naplnit cíl týkající se otestování zvolené metody, diskutovala se tedy 

otázka malé návratnosti dotazníků a celková vhodnost dotazníku. 

5. 1. 2 Hypotézy 

Cílem bakalářské práce je otestováním specifické metodiky zjistit a následně analyzovat 

vzdělávací potřeby všeobecných sester v PNB. Z tohoto hlediska lze cíl rozdělit na dva 

podcíle. Podcíl číslo jedna se týká zvolené metodiky a tedy otestování, zda dotazník 

vytvořený na základě Metodiky vzdělávacích plánů je vhodným nástrojem ke zjištění (a 

následné analýze) vzdělávacích potřeb všeobecných sester v PNB. Podcíl čísto dvě se týká 
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samotného zjištění (a analýzy) vzdělávacích potřeb. Na základě druhého podcíle byly 

formulovány následující hypotézy: 

1. Sestry vnímají mezi svým současným a žádaným pracovním výkonem mezery.  

2. Sestry jsou ochotny se dále vzdělávat. 

3. Sestry nemají časovou ani psychickou kapacitu se zamýšlet nad vlastními 

vzdělávacími potřebami. 

4. Sestry mají zvýšenou potřebu dále se vzdělávat v oblasti měkkých dovedností.   
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6 Realizace výzkumu analýzy vzdělávacích potřeb všeobecných sester 

v PNB 

6. 1 Dotazníkové šetření – průběh 

V první fázi došlo k úpravě Metodiky vzdělávácích plánů pro účely bakalářské práce. 

Dotazník se skládá z uzavřených, otevřených a škálových otázek. Otázky byly upraveny, 

aby odpovídaly potřebám zdravotních služeb.  

V září 2015 došlo ke schůzce s panem Mgr. Danielem Machockým, vedoucím 

personálního odboru PNB a paní Bc. Janou Akrmannovou, hlavní sestrou PNB. Byl 

stručně představen cíl a obsah bakalářské práce, zároveň byla vyslovena žádost o povolení 

uskutečnění dotazníkového šetření na půdě nemocnice. Nemocnice požadavku vyšla vstříc 

a etická komise, která zasedala 22. 10. 2015, povolila provedení dotazníkového šetření. 

Vzhledem k tomu, že se bakalářská práce zaměřuje na další vzdělávání sester, snaží se 

poukázat na důležitost měkkých a komunikačních dovedností a navazování vztahu 

s pacientem, byl po dohodě s panem Mgr. Machockým a paní Bc. Akrmannovou zvolen 

jako cílová skupina respondentů Segment akutní péče, čili pavilony č. 2, 23, 26 a 27. 

Důvodem, proč byl zvolen právě tento segment, je skutečnost, že v těchto pavilonech 

dochází k příjmu pacientů, sestry se zde setkávají s ještě nediagnostikovanými pacienty, 

často dochází k vypjatým situacím a nezřídka se jedná o závažnější případy. Nároky na 

osvojení měkkých dovedností jsou oproti jiným segmentům zvýšené.  

Během prosince byly vytištěné dotazníky předány panu Mgr. Machockému a paní Bc. 

Akrmannové. Dotazníky převzala vrchní sestra vybraného segmentu a následně staniční 

sestry na jednotlivých pavilonech. Dotazníky byly rozdány v počtu 120 kusů. V lednu 

2016 došlo ke shromáždění dotazníků. Celkem se vrátilo 34 vyplněných dotazníků, z toho 

jen zlomek řádně, většina otázek nebyla zodpovězena. Čtyři vyplnili pouze obecné údaje. 

Všech zbylých třicet se vyjádřilo k seznamu vzdělávacích potřeb. Pouze 16 respondentů se 

vyjádřilo i k otevřeným otázkám.  
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6. 2 Dotazníkové šetření – výsledky 

Jak bylo zmíněno výše, dotazníků bylo rozdáno 120, zpět se jich vrátilo vyplněných 34, 

z toho pouze 16 respondentů se snažilo odpovědět i na otevřené otázky, čtyři respondenti 

vyplnili pouze obecné údaje.  

6. 2. 1 Pohlaví respondentů 

Pohlaví respondentů Počet 

Ženy 24 

Muži 8 

Neuvedeno 2 

Celkem 34 

Tabulka č. 3: Pohlaví respondentů 

 

6. 2. 2 Věk respondentů 

Věk respondentů Počet 

21–30 8 

31–40 11 

41–50 8 

51–60 7 

61 a více 0 

Tabulka č. 4: Věk respondentů 
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6. 2. 3 Dosažené vzdělání respondentů 

Dosažené vzdělání respondentů Počet 

Středoškolské 17 

Středoškolské a specializační 4 

Vyšší odborné 4 

Vysokoškolské – Bc. 5 

Vysokoškolské – Mgr. 3 

Vysokoškolské specializační 1 

Tabulka č. 5: Dosažené vzdělání respondentů 

6. 2. 4 Délka praxe na psychiatrii 

Délka praxe na psychiatrii Počet 

0–5 let 14 

6–10 let 6 

11–20 let 10 

21–30 let 2 

31 a více 1 

Tabulka č. 6: Délka praxe na psychiatrii 

6. 2. 5 Seznam vzdělávacích potřeb 

Seznam vzdělávacích potřeb je seznam oblastí, které respondenti zaškrtávali jako ty 

oblasti, ve kterých cítí potřebu se dále vzdělávat. Seznam se dělí na tyto kategorie: Zákony 

a předpisy; Standardy kvality sociálních služeb (SQ 1–15); Kvalita psychiatrické péče; 

Manažerské dovednosti; Komunikace; Měkké dovednosti. K označení vybraných potřeb 

došlo u 30 ze 34 vybraných dotazníků. Nejčastěji byla zvolena komunikace v týmu (11), 

pravidla šetrné sebeobrany (10) a pracovní právo (10). Devětkrát byly zvoleny: Ústava ČR 
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a Listina základních práv a svobod, Strategie reformy psychiatrické péče (2013), krizová 

intervence a sebepoznávání/sebereflexe. Osmkrát se objevily: Zákon 96/2004 Sb., 

Vyhláška 55/2011 Sb. a řešení konfliktů. Psychoterapeutický přístup byl zaškrnut 

sedmkrát. Šestkrát respondenti zaškrtli práva klientů a prevenci vyhoření.  

Výsledky týkající se Seznamu vzdělávacích potřeb přibližují následující grafy.  

 

Graf č. 1: Seznam vzdělávacích potřeb – Zákony a předpisy 

 

 

 

Graf č. 2: Seznam vzdělávacích potřeb – Kvalita psychiatrické péče 
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Sestry projevily zvýšený zájem o vzdělávání v oblasti Strategie reformy psychiatrické péče 

(2013). Otázkou zůstává, zda se sestry chtějí seznámit se Strategií jako takovou, či zda se 

chtějí dovzdělávat na základě cílů Strategie.  

 

Graf č. 3: Seznam vzdělávacích potřeb – Manažerské dovednosti 

Současná vzdělávací nabídka, na kterou se PNB zaměřuje se týká spolupráce lékařského a 

ošetřovatelského úseku. Chod oddělení vyžaduje, aby byly sestry schopny týmové 

spolupráce mezi sebou a také s lékaři. Sestry na vyšších pozicích mají navíc na starost i 

vedení oddělení, motivaci zaměstnanců či jejich hodnocení. Jedná se o oblasti, na které se 

formální vzdělávání všeobecných sester nezaměřuje dostatečně, přesto praxe tyto 

dovednosti vyžaduje. Sestry uvedly zájem o oblasti motivování a hodnocení pracovníků, 

vedení týmu, supervize a strategického plánování.  
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Graf č. 4: Seznam vzdělávacích potřeb – Komunikace 

Výsledky z oblasti komunikace souvisí s oblastí manažerských dovedností – nejčastěji byla 

zvolena komunikace v týmu. Co se týče komunikace mezi sestrou a pacientem, sestry 

zajímá především psychoterapeutický přístup. 

 

Graf č. 5: Seznam vzdělávacích potřeb – Měkké dovednosti 

Výsledky z oblasti měkkých dovedností v podstatě popisují povahu oddělení, na které byly 

dotazníky rozdány. Na akutním oddělení dochází k řadě složitých i nebezpečných situací, 

sestry tedy nejčastěji volily kategorie: pravidla šetrné sebeobrany, krizová intervence a 

řešení konfliktů. Sestry si náročnost svého povolání a jeho dopady na vlastní organizmus 

uvědomují – zájem se objevil i o oblast sebepoznávání/sebereflexe a prevence vyhoření.  
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6. 2. 6 Interpersonální dovednosti 

Dotazník obsahoval škálovou otázku týkající se interpersonálních dovedností. Škála od 0 

do 4 označovala, jak moc by se respondenti chtěli zdokonalit v interpersonálních 

dovednostech (0 – vůbec, 1 – trochu, 2 – středně, 3 – značně, 4 – zásadně). Na tuto otázku 

odpovědělo 18 z 34 respondentů.  

 

Graf č. 6: Interpersonální dovednosti – průměr 

Nejčastěji volili respondenti hodnotu 2 – středně. Jedna respondentka rozšířila své 

odpovědi o další kategorie: komunikace s lékaři (3); nepodlehnout syndromu vyhoření (4); 

vstřícnost lékaře s personálem (4); vzájemná spolupráce všech spolupracovníků a lékařů 

(4). Vzhledem k tomu, že se jedná o přidané kategorie, navíc s vysokými hodnotami, 

nebyly zařazeny do Grafu č.6.  

Interpersonální dovednosti (legenda ke Grafu č.6): 

1. Navázání a udržení kontaktu a spolupráce s klientem. 

2. Posouzení problému klienta.  

3. Řídit rozhovor, prosadit se. 

4. Podpořit klienta, pomoci mu nést těžkou situaci. 

5. Pomoci klientovi přijít na lepší řešení jeho situace. 

6. Jednat s více klienty, kteří k sobě patří (členové rodiny, obyvatelé ústavu aj.), 

pracovat s jejich vztahy. 
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7. Jednat s nadřízenými, podřízenými a spolupracovníky. 

8. Účinně vyjednávat s pracovníky jiných organizací. 

9. Rozeznat vlastní osobní pocity v různých pracovních vztazích a umět s nimi 

pracovat. 

10. Umět udržet své hranice, aby člověk nebyl příliš zasažen utrpením druhých. 

11. Neztrácet radost ze života v důsledku zátěže v práci. 

Ačkoli jsou všechny průměrné hodnoty blízko u sebe a pohybují se zpravidla od 1,5 do 2,0, 

vyšší hodnoty se objevily u č. 10 a 11, čili oblasti sebepoznávání a sebereflexe, následují č. 

2 a 4, které se přímo týkají porozumění klientovi a pomoci mu vyřešit jeho situaci.   

6. 2. 7 Pracovnní činnosti a potřeba zdokonalení 

Otevřená otázka, do které měli respondenti vypsat jednotlivé pracovní činnosti a následně 

je ohodnotit z hlediska jejich významu vzhledem k jejich povolání a potřeby zdokonalení 

se v dané činnosti. Význam byl hodnocen opět na škále od 0 do 4 (0 – žádný, 1 – malý, 2 – 

střední, 3 – značný, 4 – rozhodující), stejně tak potřeba zdokonalení se v dané činnosti (0 – 

vůbec, 1 – trochu, 2 – středně, 3 – značně, 4 – zásadně).  

Odpovědi byly pro přehlednost rozděleny do pěti kategorií.  

 

Graf č. 7: Pracovní činnosti – význam a potřeba zdokonalení 
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Sestry přikládaly největší význam somatické péči a měkkým dovednostem, následovaly 

činnosti spojené s administrativou. Sestry nevidí význam ve vykonávání manuálních 

činností (např. mytí nádobí, stlaní, úklid). Pod oblast ostatní spadá obsluha poplachového a 

kamerového systému. V této oblasti sestry uvedly nejvyšší potřebu zdokonalení se, 

zároveň ale v těchto činnostech nevidí význam pro svou profesi.  

6. 2. 8 Situace, kdy si mohl(a) respondent(ka) počínat lépe 

Další otázka se týkala popisu situace (i opakující se), kdy respondent(ka) nebyl(a) 

spokojen(a) s výsledkem a měl(a) pocit, že si mohl(a) počínat lépe. Respondenti 

odpověděli takto: komunikace s nadřízeným; špatné chování vůči přijímanému pacientovi; 

spolupráce s lékařem mnohdy vázne; pacifikace a omezení pacienta; problémy související 

s nedostatky v cizím jazyce (anglický a vietnamský jazyk).  

6. 2. 9 Situace, kdy byl(a) respondent(ka) spokojený/á 

Následující otázka se týkala naopak spokojenosti s vlastním počínáním. Respondenti 

odpověděli takto: komunikace se sociálně–zdravotnickým pracovníkem; zklidnění pacienta 

v tenzi domluvou; přesvědčení nespolupracujícího pacienta ke spolupráci; pacifikace 

agresivního pacienta; řešení krizových situací.  

6. 2. 10 Schopnosti a vlastnosti, které nejsou využity 

Mezi schopnosti a vlastnosti, které respondenti považují za důležité a přesto nejsou v jejich 

práci využity, byly uvedeny tyto: psychoterapie31; kreativita; práce s PC – pokročilá 

úroveň; porozumění, vcítění se do druhého, tolerance, rychlost rozhodování; jazykové 

dovednosti, relaxační techniky.  

6. 2. 11 Závěr 

Vzhledem k nízkému počtu respondentů se řada odpovědí objevila v omezeném počtu, ze 

kterého nelze určit statisticky významné hodnoty. Sestry považují měkké a interpersonální 

dovednosti za zásadní pro svou práci a to nejen ve vztahu sestra–pacient, ale i ve vztazích 

s lékaři, spolupracovníky, nadřízenými či podřízenými. Sestry považují za důležitou též 

oblast sebepoznávání a sebereflexe. Další významnou oblastí jsou manažerské dovednosti. 

V těchto zmíněných oblastech sestry cítí potřebu se dále zdokonalovat. Dále se ukázalo 

jako významné řešení konfliktních situací, ke kterým na akutním oddělení dochází,  

                                                 
31 Viz odd. 5. 2. 3. Bc. Jana Akrmannová, hlavní sestra PNB 
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vyřešení konfliktní situace sestry vnímají jako úspěch a vyvolává to v nich spokojenost z 

práce. Řešení konfliktních situací a pravidla šetrné sebeobrany jsou dalšími oblastmi, ve 

kterých sestry vnímají potřebu dále se vzdělávat. Sestry považují činnosti spojené 

s uplatňováním měkkých dovedností a somatickou péčí za významné. Naopak některé 

činnosti mohou být pro sestry nadbytečné či frustrující, např. zahlcení administrativou, 

mytí nádobí, stlaní postelí či obsluha poplachového a kamerového systému. 

6. 3 Rozhovory s vybranými experty 

Rozhovory proběhly v červnu 2016. Vybraní experti: 

 Mgr. Daniel Machocký, vedoucí personálního odboru PNB. Pan Mgr. Machocký 

byl hlavním zprostředkovatelem komunikace mezi řešitelkou práce a PNB, poskytl 

informace o organizační struktuře a systému financování a vzdělávání v PNB. 

Jednal s etickou komisí, která schválila provedení dotazníkového šetření na půdě 

nemocnice. Zároveň zajistil rozdání a následné vysbírání dotazníků. 

 Bc. Jana Akrmannová, hlavní sestra PNB. Spolu s panem Mgr. Machockým 

souhlasila s provedením dotazníkového šetření na půdě nemocnice. Zároveň se 

jedná povoláním o zdravotní sestru a ze své pozice hlavní sestry PNB poskytla 

cenné odpovědi.  

 Mgr. Jaromír Odrobiňák, nemocniční kaplan. Vedle zdravotních sester je nedílnou 

součástí psychologické, příp. duchovní péče právě osoba nemocničního kaplana. 

Vzhledem k jeho pracovišti a znalosti prostředí PNB, jejích pacientů, ale i 

pracovníků, ho lze považovat za relevantní osobu k dotázání. 

 PhDr. Martina Venglářová, psycholožka. PhDr. Martina Venglářová je mezi 

dotazovanými za profesi psychologa. Zároveň je autorkou publikací týkajících se 

psychiatrických sester, ze kterých je v práci citováno.  

 PhDr. Jiří Tošner, psycholog, spoluzakladatel HESTIA – centra pro dobrovolnictví. 

Mezi dotázanými zastupuje profesi psychologa, ale zároveň je také spoluautorem 

Metodiky vzdělávacích plánů, která byla základním vzorem pro dotazník použitý 

v této práci. 
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6. 3. 1 Mgr. Daniel Machocký, vedoucí personálního odboru PNB 

1. Vzdělávací potřeby všeobecných sester v PNB 

Pan Mgr. Machocký považuje za klíčové komunikační dovednosti, a to nejen v souvislosti 

s pacientem, ale též s rodinou pacienta, s níž může být komunikace v řadě případů 

složitější. Další oblast, kterou zmínil, a na kterou se nemocnice snažila zaměřit v loňském 

roce, byly manažerské dovednosti, jelikož sestry musí nezřídka zastávat vedoucí pozice a 

zpravidla nejsou na takové činnosti (jako jsou: vedení, motivování, poskytování zpětné 

vazby, kontrolování apod.) připravené. Spolu s tím se nemocnice soustředila na větší 

propojení vztahů mezi lékaři a sestrami a na toto téma uspořádala i povinné školení 

s názvem „Tvořivá konfrontace“32. Dopady tohoto vzdělávání jsou těžko změřitelné, ale 

podle pana Machockého se zaměstancům pracuje lépe a alespoň mají ponětí o oblastech, 

ve kterých se mohou dále rozvíjet.  

Ochota sester v další vzdělávání tu podle pana Machockého rozhodně je. Nemocnice však 

primárně naráží na jiný problém, a tím jsou finance. Momentálně je nemocnice 

financovaná zdravotními pojišťovnami systémem za tzv. lůžkoden. Nemocnice tedy 

získává prostředky v závislosti na počtu pacientů. Čím více pacientů – tím větší finanční 

prostředky. Tyto finance stačí pouze na provozní náklady, nemocnice však potřebuje dělat 

nejrůznější opravy i rozsáhlejší rekonstrukce. Takto nastavené financování nemocnice není 

dostatečné a vzdělávání je oblast, na kterou tak peníze často nezbydou.  

2. Reforma péče o duševní zdraví 

Pan Mgr. Machocký reformu vítá a vidí v ní i jedno z možných řešení finanční situace. Co 

se týče dopadu reformy na vzdělávání sester, tak rozhodně nějaký nastane. Součástí 

reformy je budování tzv. center duševního zdraví, která často vznikají při nemocnicích, 

tzn. někteří zaměstnanci nemocnice budou přesunuti tam. Pro sestry to bude jiný typ práce, 

budou muset být samostatnější, zodpovědnější, případné chyby budou rychleji viditelné, 

práce bude určitě více zaměřena právě na měkké dovednosti. Pan Mgr. Machocký 

momentálně nedokáže určit, jak velký bude dopad reformy na vzdělávání sester, ke 

změnám ale rozhodně bude muset dojít.  

                                                 
32 Viz kap. 3, odd. 3. 4 Vzdělávání poskytované PNB 
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3. Zvolená metoda šetření 

Čas a psychická kapacita sester k vyplnění dotazníku je individuální. Pravdou ale je, že 

sestry jsou především unavené, přepracované, některé naštvané. Lidé jsou navíc v dnešní 

době zahlcení všelijakými průzkumy, které se dějí všude kolem, takže je důležitá jejich 

motivace33 k účasti na nějakém průzkumu. Nemocnice každoročně, v rámci hodnocení 

zaměstnanců, pořádá zpětnou vazbu pro každého zaměstnance ohledně vzdělávání. Zda 

sestry mají psychickou kapacitu na to zabývat se těmito věcmi je otázka, ale minimálně 

jednou za rok při onom hodnotícím rozhovoru by měly.  

Situace vzdělávání sester v PNB podle pana Mgr. Machockého naráží především na dvě 

věci: na finance a na časovou dostupnost sester.  

                                                 
33 Řešitelka bakalářské práce dotazníky poskytla panu Mgr. Machockému, který je následně rozdal vrchním 

sestrám vybraných oddělení. Sestry pak dotazníky předaly sestrám na oddělení. Řešitelka práce u těchto 

situací nemohla být přítomna, takže není jasné, s jakým komentářem byly dotazníky rozdány.  
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6. 3. 2 Bc. Jana Akrmannová, hlavní sestra PNB 

1. Vzdělávací potřeby všeobecných sester v PNB 

Paní Akrmannová vidí vzdělávací systém jako špatně nastavený. Kromě všeobecné sestry 

momentálně existuje ještě zdravotnický asistent, který svou činností v podstatě kopíruje 

činnost všeobecné sestry (vyjma některých činností, např.: nesmí jít do žíly, nesmí 

poskytovat péči dětem do určitého věku, nesmí podávat určité léky). Hlavním úskalím 

zdravotnického asistenta je ale tzv. odborný dohled, tzn. většinu činností musí dělat pod 

dohledem sestry. To však v praxi většinou vede jen k formálnímu odbornému dohledu a 

zdravotničtí asistenti zastávají stejné činnosti jako všeobecné sestry. Vzdělávání tak 

obsahuje jakousi dvoukolejnost. Momentálně navrhovaná Novela Zákona č. 96/2004 Sb.34 

situaci podle paní Akrmannové neřeší, jelikož pouze „přejmenovává“ zdravotnického 

asistenta na praktickou sestru. Zatím však není přesně specifikováno, jaké jsou kompetence 

praktické sestry a zmiňovaná dvoukolejnost, tedy existence všeobecné sestry a zároveň 

praktické sestry, nezmizela. Podle paní Akrmannové se novela vůbec nezaměřuje na 

nedostatek sester a vyřešení jejich platového ohodnocení. Sestra, která vystudovala střední 

zdravotnickou školu a k tomu bakalářské studium, má nástupní plat 16 000,– hrubého. Za 

sedm let studia za tuto částku málokdo nastoupí, když pomineme náročnost takového 

zaměstnání. Jako ideální model byl podle paní Akrmannové systém VOŠZ, kdy sestry, 

které absolvovaly gymnázium nebo střední zdravotnickou školu, vystudovaly obor 

zaměřený na specializaci. Sestry měly titul DiS. a paní Akrmannová vidí v jejich 

znalostech, dovednostech a schopnostech značný náskok oproti „pouhým“ všeobecným 

sestrám.  

Měkké dovednosti jsou podle paní Akrmannové pro práci na psychiatrii naprosto klíčové. 

Problém je ale v tom, že celý vzdělávací systém není pro tyto účely nastavený. Sestry na 

SZŠ mají psychiatrii jeden semestr, hodinu týdně, a to nanejvýš stačí na ovládnutí 

základních psychiatrických diagnóz. Psychiatrickému ošetřovatelsví, jehož součástí jsou i 

měkké dovednosti, se v současném vzdělávacím systému nikdo nevěnuje. Sestry tedy 

z hlediska dovedností nejsou na psychiatrické ošetřovatelství připravené a pouze některé se 

to naučí praxí. Jeden ze zásadních problémů je také skutečnost, že současná péče je 

nastavená tak, že se sestra většinu času věnuje administrativě a nemá na pacienta čas, čili 

stále více odpadá možnost doučit se dovednosti praxí.  

                                                 
34 Viz kap. 2 odd. 2. 2 Kvalifikační požadavky a vzdělávání 
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Komunikace je důležitou oblastí, nejrůznějších seminářů na téma komunikace je pořádáno 

nesčetně a každá sestra, která pracuje v PNB, na několika takových seminářích byla. 

Problém je v tom, že nově nabyté znalosti, případně dovednosti, sestry dále nedokážou 

využít v praxi. Sestry jsou neustále proškolované v komunikaci, ale komunikovat neumí.  

Paní Akrmannová u sester ochotu vzdělávat se nevidí a může za to právě především systém 

formálního vzdělávání sester, který jim neumožňuje dostatečně se s psychiatrií seznámit. 

Řada nastupujících sester uvádí jako důvody, proč si zvolily právě PNB, tyto: mají 

v nemocnici kolegyni, dobré finanční ohodnocení a vyplácení přesčasů, budou si moci 

„povídat s pacienty“. To ale nestačí. Sestrám je navíc připomínáno, že se nemocnice 

zaměřuje na resocializaci a aktivizaci pacientů, to se ale děje minimálně. Sestra musí být 

dostatečně motivovaná, jelikož možnosti vzdělávání rozhodně má (vzdělávání pořádáné 

nemocnicí a další nejrůznější kurzy, na které je nemocnice ochotná poskytnout časové i 

finanční prostředky). Řada sester je totiž přesvědčená o tom, že další vzdělávání již 

nepotřebuje, důkazem toho jsou nechápavé reakce, když má nově nastupivší sestra projít 

adaptační průpravou.  

Jako osvědčený se ukázal tzv. systém skupinové péče, kdy měla každá sestra pečovat o 

určitou skupinu pacientů, u kterých měla na starosti všechno. Sestry najednou věděly o 

těchto pacientech všechno: jak se cítí, kdo za ním byl na návštěvě, kdo ho rozčílil, zda 

dobře spal apod. Tento systém ale naráží na nedostatek personálu. Ve chvíli, kdy je 

nedostatek personálu, sestra se musí většinu času věnovat administrativě a pacient ji v této 

činnosti vlastně „překáží“.  

2. Reforma péče o duševní zdraví 

Reforma je podle paní Akrmannové nastavená dobře. Velkým problémem jsou ale finance, 

kterých není dostatek, a jejich část by samozřejmě měla přijít i na proškolování sester, 

protože práce terénní psychiatrické sestry má jiné nároky, především větší samostatnost, 

odpovědnost, ale také odvahu. Terénní sestra je vystavena řadě rizik, takže k proškolování 

dojít musí. Vzájemná spolupráce sester z nemocnice a terénních sester navíc slibuje 

vzájemné obohacení a možnosti zkvalitnění péče, problém je v tom, že řada sester 

z nemocnice vidí v terénních sestrách konkurentky nikoli kolegyně.  
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3. Zvolená metoda šetření 

Paní Akrmannová tvrdí, že časové možnosti k vyplnění dotazníku sestry rozhodně mají, 

když ne ve volném čase, tak alespoň o noční službě. Momentálně jsou ale sestry v PNB 

velice pracovně vytížené, probíhá akreditační řízení a v nemocnici proto probíhá mnoho 

změn, pacienti navíc chodí ve zhrošeném stavu, sester je málo a jsou v permanentním 

tlaku. I to můžou být důvody malé návratnosti dotazníků. 

Paní Akrmannová se vyjádřila též k činnostem, které sestry vykonávají, přesto je považují 

za podřadné. Chápe, že sestry nejsou s touto skutečností spokojené, ale vzhledem 

k nedostatku personálu není jiné řešení.  

Poslední téma se týkalo respondentky, která uvedla, že mezi její v práci nevyužitou 

kvalifikaci patří psychoterapie. Paní Akrmannová uvedla, že v Segmentu akutní péče se 

psychoterapie neprovádí, čili, sestra může, v případě zájmu, zažádat o přeložení na jiné 

oddělení.  
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6. 3. 3 Mgr. Jaromír Odrobiňák, nemocniční kaplan 

1. Vzdělávací potřeby všeobecných sester v PNB 

Pan Mgr. Odrobiňák hodnotí vzdělávací nároky na sestry (ať se jedná o bakalářský nebo 

magisterský stupeň vzdělání) jako předimenzované. Řada sester aspiruje na vyšší, řídící 

funkce a to pak způsobuje nedostatek všeobecných sester, případně neochotu sester 

s vyšším vzděláním k vykonávání určitých činností. Klíčové měkké dovednosti pro sestry 

na psychiatrii jsou podle pana Mgr. Odrobiňáka ty, které sestry získávají v rámci kurzů na 

krizovou intervenci, zároveň tvrdí, že absolventek sebezkušenostních výcviků je mezi nimi 

málo, méně než před rokem 1989.  

Co se týče ochoty sester dále se vzdělávat, pan Mgr. Odrobiňák odpovídá ano i ne. Jsou 

takové, které vyhledávají vzdělávání samy, ale jsou i takové, které si zkrátka chtějí splnit 

potřebné minimum. Příčin může být spousta, pracovní přetížení a nedostatek motivace jsou 

jedny z nich.  

2. Reforma péče o duševní zdraví 

Pan Mgr. Odrobiňák se ve svých odpovědích soustředil především na silné a slabé stránky 

reformy obecně.  

Mezi silné stránky dle jeho názoru patří: Nahrazení dlouhodobých pobytů v nemocnici 

převedením pacientů do komunitní péče (stacionáře, centra duševního zdraví, ambulantní 

péče) a prevence překládání pacientů při prvopobytech postupně na tři i více pavilonů (což 

je pro pacienta náročné z hlediska zvládnutí neznámého prostředí a změny ošetřujícího 

lékaře i dalšího personálu). 

Jako slabé stránky reformy uvádí: Financování zdravotnictví je plánováno dlouhodobě a 

pokud dojde ke snižování příspěvků nemocnici ze strany pojišťoven a státu, nemusí být 

snadno a rychle nahrazeno v případě nefunkčnosti nezdravotnických zařízení, které jsou 

financovány komplikovaněji ze strany svých zřizovatelů (dotace).  

3. Zvolená metoda šetření 

Pan Mgr. Odrobiňák tvrdí, že se vždy jedná o otázku priorit, zda si sestra najde čas na 

reflexi vlastní práce. Je to však vždy individuální, jsou sestry, které se do supervizních 
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setkání zapojují aktivně, ale jsou i ty, které se zapojují pouze pasivně a s již negativním 

přednastavením.  

Co se týče respondentky, která uvedla jako svou nevyužitou kvalifikaci psychoterapii, pan 

Mgr. Odrobiňák uvádí rozdělení nemocnice do několika segmentů a tedy rozsah využití 

psychoterapie bude vždy závislý na příslušném segmentu. Navíc je zde stále i otázka 

financování a nakolik jsou pojišťovny ochotny nejrůznější terapie uhradit.  
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6. 3. 4 PhDr. Martina Venglářová, psycholožka 

1. Vzdělávací potřeby všeobecných sester v PNB 

Paní doktorka Venglářová vidí jako pozitivní existující snahy vyžadovat kontinuální 

vzdělávání sester, ale pozornost by se neměla zaměřovat pouze na to, jakého vzdělávání se 

sestry rozhodují účastnit, ale také jaké budou výstupy a jakým způsobem nově nabyté 

znalosti a dovednosti ověřit. Vzdělávací nabídka je pro sestry pestrá, řada sester se účastní, 

ale v konečném důsledku není zjistitelné, co si sestry ve skutečnosti odnesou, zda se 

neúčastní pouze pasivně.  

Co se týče ochoty sester dále se vzdělávat, paní doktorka Venglářová hodnotí současnou 

situaci asi jako nejhorší za posledních třicet let. Jednou z příčin je nedostatek personálu, 

přesčasy a pracovní vytížení sester, které nemají na vzdělávání sílu a pokud ano, tak 

především pasivně. Sestry nejsou vedené k trénování a měkké dovednosti se dle paní 

doktorky Venglářové nedají osvojit jinak než tréninkem. Problém ale může být i v typu 

zakázek od nemocnic. Sama paní doktorka Venglářová má zkušenost s výukou 

komunikace pro šedesát lidí – v takovém počtu ale není možné dosáhnout kýženého efektu.  

2. Reforma péče o duševní zdraví 

Reforma se snaží jít dobrým směrem k posílení komunitních služeb. V Praze a okolí nám 

může situace připadat dobrá, ale v jiných částech republiky tomu tak není. Na sestru, která 

by v komunitních službách pracovala, budou určitě kladeny nové nároky. Ideálně by 

taková sestra měla mít specializační vzdělání psychiatrického typu, jako tomu bylo 

v minulosti v případě diplomovaných sester (DiS.). Taková sestra by svůj již somatický 

základ obohatila o psychiatrickou specializaci, dále by měla ideálně alespoň dva roky praxi 

na lůžkovém oddělení a pak si rozšířila vzdělání ještě o cokoli dalšího (např. sociální 

rehabilitaci, adiktologii apod.), čemu by se pak věnovala v komunitních službách.  

3. Zvolená metoda šetření 

Paní doktorka Venglářová hodnotí dotazník jako příliš dlouhý a obsáhlý. Dalšímí faktory 

malé návratnosti je pracovní vytíženost sester a skutečnost, že se jedná o lidi „určitého 

typu“ – spíše konzervativní. Jednou z příčin, proč sestry zaškrtávají oblast měkkých 

dovedností, může být skutečnost, že sestry vidí tuto oblast jako „snadnou“, je to pro ně 

aktraktivnější, než jít např. na seminář o lécích, nebo o kanylovém systému. Paní doktorka 
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Venglářová má navíc sama lektorskou zkušenost se sestrami, které se mnohdy v této 

oblasti nadhodnocují, tvrdí, že situace řeší určitým způsobem, ale je to jen jejich dojem, 

nikoli skutečnost.  
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6. 3. 5 PhDr. Jiří Tošner, psycholog, spoluzakladatel HESTIA – centra pro 

dobrovolnictví 

1. Vzdělávací potřeby všeobecných sester v PNB 

Pan doktor Tošner sám uvedl, že má zkušenost s vytvářením kurzů pro zdravotní sestry, 

avšak jejich účast či aktivita se povětšinou odvíjely od možnosti získat z kurzu kredity. 

Somatické vzdělání sestra získá formálním vzděláváním, co je ale potřeba dále rozvíjet 

jsou měkké dovednosti, komunikace s lidmi s omezením (ať už zdravotním nebo právním), 

dovednost např. v tzv. augmentativní komunikaci (komunikace za pomocí 

obrázků/piktogramů) atd. Na tyto dovednosti by se mělo zaměřovat již vzdělávání na 

školách a dále rozvíjet celoživotním vzděláváním.  

Co pak doktor Tošner považuje za důležité je pravidelná supervize pro všechny pomáhající 

profese, včetně lékařů a sester. Uvádí příklad na školství, objevují se případy šikany 

učitelů, avšak zdaleka se nejedná pouze o problém „dnešní generace“, nýbrž o 

nepřipravenost učitelů, neschopnost s žáky adekvátně jednat – i sestry musí umět 

s psychiatrickými pacienty adekvátně jednat a musí si k tomu osvojit příslušné dovednosti. 

Supervize je pak jakousi očistou duše, která je u takto náročných profesí nezbytná.  

2. Reforma péče o duševní zdraví 

Pan doktor Tošner srovnává reformu psychiatrické péče s transformací sociálních služeb, 

která stále probíhá a její jádro je tvořeno v podobném duchu jako reforma psychiatrické 

péče – těžiště spočívá v rozšíření služeb terénní a komunitní péče. V praxi si je jistý, že 

nastane pro nové terénní sestry řada změn a výzev a netýká se to jen rozšíření si vzdělání o 

nové znalosti a dovednosti, ale změny pracovního stylu – sestra bude muset být mnohem 

více mobilní, reagovat na potřeby pacientů v terénu apod., to je odlišný přístup k práci, než 

který vyžadují lůžková zařízení.  

3. Zvolená metoda šetření35 

Pan doktor Tošner vidí za hlavní příčinu malé návratnosti dotazníků vytíženost sester 

vyplývající mimo jiné z nedostatku personálu ve zdravotnictví (lékařů i sester).  

 

                                                 
35 PhDr. Jiří Tošner je autorem Metodiky vzdělávacích plánů, podle jejíhož vzoru byl vytvořen dotazník pro 

potřeby této bakalářské práce. Představení Metodiky je v kapitole 4. 2 
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6. 4 Závěry výzkumu 

Následující závěry výzkumu shrnují a analyzují odpovědi z dotazníků s odpověďmi od 

respondentů z hlediska stanovených hypotéz.  

Hypotéza č. 1: Sestry vnímají mezi svým současným a žádaným pracovním výkonem 

mezery. 

Sestry vnímají, že by ve své práci měli „něco zlepšit“ a v praxi je tato nekonkrétnost znát. 

Kdybychom se na situaci měli podívat do hloubky, sestry se sice kurzů účastní, ale 

z pravidla ve chvíli, kdy jsou kurzy povinné a sestrám z účasti plynou nějaké výhody 

(kredity, finanční příspěvek). U zcela dobrovolných kurzů byl počet účastníků minimální 

(do 10 účastníků). Účast sester je, ale je pasivní a jak upozornila paní doktorka 

Venglářová, výstupy z kurzů nejsou jasně ověřitelné a ověřované.  

Sestry nejsou vedené k praktickému tréninku měkkých dovedností, formální vzdělávání 

sester se zaměřuje především na znalosti a dovednosti spjaté se somatickou péčí (odběr 

krve, hygiena pacienta apod.), psychiatrickému ošetřovatelství je ve formálním vzdělávání 

věnováno málo pozornosti (jak uvádí paní Akrmannová, jedná se o jeden semestr za celé 

studium).  

V praxi sestry ne vždy dokážou pojmenovat případně přiznat si, v čem se potřebují dále 

rozvíjet a jakým způsobem. Řada sester je přesvědčena, že je k výkonu svého povolání 

vybavena dobře ze školy (z hlediska somatické péče tomu tak je, jiná situace nastává u 

psychiatrického ošetřovatelství), myslí si, že i práci na psychiatrii budou zvládat dobře – 

v této zkušenosti se shoduje jak paní doktorka Venglářová, která má zkušenost s učením 

sester, které byly přesvědčeny o tom, že vše dělají „dobře“, skutečnost ale vypovídala o 

opaku, tak paní Akrmannová, která nezřídka narazila na negativní přístup sester 

vůči podstoupení adaptační přípravy při přijetí do nemocnice. Tady narážíme na další 

faktor a tím je stigma oboru, resp. neznalost sester, co psychiatrické ošetřovatelství 

skutečně obnáší a že se nejedná pouze o „povídání si s pacienty“.  

Problémem může být i nabídka kurzů, která nemusí být v řadě případů dobře nastavená 

dodavatelem – kurzy měkkých dovedností nelze pořádat pro velké množství účastníků, 

dovednosti lze nejlépe trénovat v malých skupinách.  
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Sestry vnímají mezi svým současným a žádaným pracovním výkonem vzdělávací mezery, 

nemocnice (i školy) se na tyto mezery snaží odpovídat nabídkou příslušných kurzů, je třeba 

ale sestry vést k trénování měkkých dovedností již na škole, věnovat psychiatrii větší 

prostor ve formálním vzdělávání (především ošetřovatelství v psychiatrii) a vést sestry 

k celoživotnímu vzdělávání. Je třeba sestry řádně motivovat k rozvíjení nových dovedností 

a zavést způsob ověření nově nabytých dovedností a to nejen pro potřeby nemocnice, ale 

aby též sestra měla konkrétní výstup a věděla, že si dovednost osvojila.  

Hypotéza č. 2: Sestry jsou ochotny se dále vzdělávat.  

Hypotéza č. 2 souvisí s hypotézou č. 1. Ty sestry, které vnímají mezi svým současným a 

žádaným výkonem mezery jsou ochotny se i dále vzdělávat. Ochota sester ale naráží na 

nekonkrétní požadavky na vzdělávání, pasivní účast a nejasné výstupy.  

Hypotéza č. 3: Sestry nemají časovou ani psychickou kapacitu se zamýšlet nad vlastními 

vzdělávacími potřebami. 

Hypotézu č. 3 lze rozdělit na dvě části.  

a) Časová kapacita – zdravotnictví je ohroženo nedostatkem perosnálu, momentálně 

v nemocnici probíhá řada změn, probíhá realizace reformy psychiatrické péče, 

projednává se novela Zákona 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických 

povoláních. Objektivně jsou sestry velmi vytížené, pokud si však nejsou schopny 

udělat čas na reflexi vlastní práce, zamyslet nad vlastním profesním rozvojem, nebo 

vyplnit dotazník, naráží to na další problém – sestry do jisté míry nejsou vybavené 

schopností řádně si organizovat svou práci. Ačkoli je situace složitá a časově 

náročná, sestry si musí umět zajistit prostor pro vlastní rozvoj (sebereflexi a 

sebepoznávání), jinak reálně hrozí riziko sydromu vyhoření, únavy a z toho 

plynoucích negativních emocí, které mohou ovlivnit i zdravotní stav pacientů, se 

kterými přijdou do styku.  

b) Psychická kapacita – mezi psychickou a časovou kapacitou existuje souvislost: 

Sestra, která je objektivně časově vytížená, ale má psychickou kapacitu k řešení 

vlastního profesního rozvoje, si čas pro tuto aktivitu vytvoří. Sestra, která nemá 

psychickou kapacitu řešit otázku vlastního profesního rozvoje, nemá ani časovou 

kapacitu, jelikož není schopná (ochotná) se nad otázkou zamýšlet a tudíž si 
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potřebný čas vytvořit. Odpovědi ukazují, že sestry nemají psychickou kapacitu dále 

se zamýšlet nad vlastními vzdělávacími potřebami. Důvodem je jednak pracovní 

vytíženost, druhak nedostatečná motivace dále se vzdělávat či nedostatečná 

schopnost organizace práce případně sebereflexe. Jak bylo zmíněno u bodu a), 

sestry si musí zajistit prostor pro vlastní seberozvoj a sebereflexi, jinak hrozí riziko 

řady negativních dopadů jak na psychickou stabilitu sestry, tak pacientů. Řešením 

této situace mohou být pravidelné supervize a jasná motivace sester 

k celoživotnímu vzdělávání a sebereflexi.  

Hypotéza č. 4: Sestry mají zvýšenou potřebu dále se vzdělávat v oblasti měkkých 

dovedností.   

Sestry vnímají měkké dovednosti jako nezbytnou součást své profesionální výbavy. 

Z dotazníků vyplývá zájem o rozvíjení komunikace a to nejen mezi sestrou a pacientem, 

ale mezi sestrou a lékařem, případně celým týmem na oddělení. Dalšími žádanými 

měkkými dovednostmi jsou: řešení konfliktů, pravidla šetrné sebeobrany a 

sebepoznávání/sebereflexe.  

Všichni experti uvedli měkké dovednosti za nezbytné vybavení sestry v oboru psychiatrie. 

Nemocnice se snaží těmto potřebám vyjít vstříc nabídkou kurzů zaměřených jak na měkké, 

tak na manažerské dovednosti. Účast na kurzech naráží na problém pasivity účastníků. 

Kurzy měkkých dovedností by měly být vedeny formou trénování a nácviku, k účasti na 

této formě vzdělávání však musí být vedené a především dostatečně motivované právě 

sestry.  
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7 Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo otestováním specifické metodiky zjistit a následně analyzovat 

vzdělávací potřeby všeobecných sester v Psychiatrické nemocnici Bohnice (PNB). 

Specifickou metodikou je myšlen dotazník, který byl sestaven na základě Metodiky 

vzdělávacích plánů, za jejímž vznikem stojí společnost HESTIA a. s. v čele s PhDr. Jiřím 

Tošnerem. Cíl práce byl rozdělen dva podcíle, jeden podcíl se týkal otestování této 

metodiky ke zjištění vzdělávacích potřeb všeobecných sester v PNB, druhý podcíl se 

zaměřil na samotné zjištění a analýzu vzdělávacích potřeb. 

První tři kapitoly práce se soustředily na představení oboru psychiatrie, jeho prostředí a 

specifik, snažily se vymezit zásadní kompetence pro sestry v oboru psychiatrie a představit 

současnou situaci psychiatrické péče v České republice. Kapitoly čtyři a pět se zabývaly 

výzkumnou částí práce, jejímž jádrem bylo dotazníkové šetření doplněné o 

polostrukturované rozhovory s vybranými experty.  

Výzkumná část bakalářské práce narazila na problém malé návratnosti dotazníků, i to se 

stalo ukazatelem pro další zkoumání, jedna z otázek na experty se tedy zajímala o to 

„proč“ se tak stalo. Jedním z důvodů by mohla být nepřiměřená délka dotazníku a 

nadměrné množství otevřených otázek, dalším důvodem by mohla být časová a psychická 

vytíženost sester, které „nemají čas“, resp. nedokážou si zorganizovat čas takovým 

způsobem, aby dotazník vyplnily. Objevila se tedy nová otázka, která je hodna dalšího 

prozkoumání: Umí si sestry efektivně organizovat čas? Mají čas na sebe? Účastní se 

supervizí aktivně či pasivně? Umí pracovat s vlastními emocemi, mají dostatek sebereflexe 

a sebepoznání, aby dokázaly pečovat jak o sebe tak o pacienty? Na zodpovězení těchto 

otázek, tedy organizace času všeobecných sester v PNB, nebyl v bakalářské práci prostor a 

může se proto stát novou oblastí zkoumání.  

V souvislosti s probíhající reformou péče o duševní zdraví jsou zakládána tzv. Centra 

duševního zdraví (CDZ). Pro sestry, které budou nově pracovat na těchto pracovištích to 

znamená řadu změn a nových odpovědností. Oblastí pro nové zkoumání by se tak mohlo 

stát stanovení vzdělávacích potřeb pro sestry na těchto pracovištích a zároveň vymezení 

kvalifikačnich požadavků sester, které zůstávají v lůžkových zařízeních. Další nová otázka 

vznikla v rámci rozhovoru s paní doktorkou Venglářovou, která zmínila terénní sestry 

pracující na mimopražských pracovištích, které se, ač jsou jejich platové podmínky horší, 
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zúčastňují dalších vzdělávacích aktivit dobrovolně a nezřídka se samy podílejí na tvorbě 

nabídky. Porovnání dalšího vzdělávání sester v pražských zařízeních a mimopražských 

zařízeních může být též zdrojem dalšího zkoumání.  

Psychiatrickou péči v České republice čeká řada změn spojených s právě probíhající 

reformou péče o duševní zdraví. Dostatečně vzdělané sestry jsou klíčem ke kvalitní 

psychiatrické péči, skutečnost ale naráží na řadu překážek, jsou jimi: nedostatečné 

financování oboru a platové ohodnocení zaměstnanců; nedostatečná motivace sester 

aktivně se podílet na dalším vzdělávání, spojená též s jejich časovou a psychickou 

vytížeností; zanedbávání oboru psychiatrie ve formálním vzdělávání sester; stigma oboru. 

V posledních letech se na tyto otázky začal klást důraz ze stran jak lékařů a sester, tak 

veřejnosti. Pracuje se na novele zákona 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických 

povoláních a na realizaci reformy péče o duševní zdraví, jejímž prvním krokem je zavedení 

tzv. Center duševního zdraví (CDZ), kterých by mělo do konce roku vzniknout v České 

republice okolo třiceti. Skutečně tedy začaly být podnikány kroky k postupné humanizaci 

péče, zvýšení možností komunitní péče a destigmatizace oboru veřejným diskutováním 

důležitých otázek. Jak bude situace vypadat v řádu let či desetiletí je zatím otázkou, kterou 

nelze momentálně zodpovědět. Snahy a cíle reformy jdou směrem ke zlepšení podmínek a 

zkvalitnění péče, otázkou stále zůstává financování a vzdělávání. Hlubší změny ve 

vzdělávacím systému (jak formálním, tak neformálním) lékařů a sester budou patrné v řádu 

let, desetiletí, možná až jedné generace.  
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12 Příloha –  dotazník 

Tento dotazník vznikl primárně na základě metodiky vzdělávacích plánů, kterou  zpracovala 

nezisková organizace HESTIA, o.s. v čele s PhDr. Jiřím Tošnerem. 

Vám předkládaná varianta slouží jako podklad pro empirickou část bakalářské práce 

vypracovávané studentkou katedry andragogiky a personálního řízení Filozofické fakulty 

Univerzity Karlovy.  

Cílem bakalářské práce s názvem Analýza vzdělávacích potřeb všeobecných sester v Psychiatrické 

nemocici Bohnice je pomocí otestování níže předkládané metodiky (dotazníku) zjistit a následně 

analyzovat vzdělavací potřeby všeobecných sester v  Psychiatrické nemocnice Bohnice.  

Šetření je anonymní. Výsledky budou výhradně použity pro účely bakalářské práce, v případě 

zájmu budou poskytnuty Psychiatrické nemocnici Bohnice 

 

Za vypracování dotazníku Vám děkuje a zodpovídá: 

Jana Magdalena Hrášková – studentka andragogiky a personálního řízení FF UK 

Mgr. Elena Jaroševská, Csc. – vedoucí bakalářské práce 

 

Obecné charakteristiky 

Pohlaví 

  Muž     Žena 

Věk 

 21 – 30 

 31 – 40 

 41 – 50 

 51 – 60 

 61 a více 
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Dosažené vzdělání (možno uvést více možností)  

 Středoškolské 

 Středoškolské a specializační (uveďte prosím jaké) 

Vyšší odborné 

 Vysokoškolské    Bc.    Mgr. 

 Vysokoškolské specializační (uveďte prosím jaké) 

Délka Vaší praxe na psychiatrii 

 0 – 5 let    21 – 30 let 

 6 – 10 let    31 a výše 

 11 – 20 let 

 

Uveďte prosím primariát Psychiatrické nemocnice Bohnice, na kterém v současné době 

pracujete. 

 

 

 

 

Sem zapište prosím témata či oblasti, ve kterých cítíte potřebu se dále vzdělávat, a to zatím 

bez přesného pojmenování, resp. třídění.  
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Nyní jsou Vám předkládány již přesněji vymezené příklady vzdělávacích modulů, které Vám 

poslouží jako vodítko pro přesnější určení Vaší vzdělávací potřeby. Označte prosím vždy ten 

modul, ve kterém cítíte potřebu se dále vzdělávat. 

Zákony a předpisy 

 Ústava ČR a Listina základních lidských práv a svobod 

 Práva klientů 

 Etika a etické kodexy 

 Zákon 96/2004 Sb. 

 Vyhláška 55/2011 Sb. 

 Pracovní právo 

 Jiné... 

Standardy kvality sociálních služeb (SQ 1 – 15) 

Kvalita psychiatrické péče 

 Deklarace z Turku (2011) 

 Strategie reformy psychiatrické péče (2013) 

 Metody kvality 

 Bohnická cesta kvality 

 Certifikát ISO 9001 

 Kvalita očima pacientů 

Manažerské dovednosti 

 Podpora změn 

 Strategické plánování 

 Vedení týmu 

 Supervize, metodické vedení 

 Management dobrovolnictví 

 Autodiagnostická metoda 

 Motivace a hodnocení pracovníků 

 Jiné... 
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Komunikace 

 Komunikace v týmu 

 Interkulturní komunikace 

 Komunikace s klientem 

 Pozorování a popis 

 Psychoterapeutický přístup 

 Preterapeutický přístup 

 Navazování terapeutického vztahu s klientem 

 Empatický postoj36 

 Individuální psychiatrická rehabilitace 

 Edukace a reedukace psychiatrickou sestrou 

 Komunikace s institucemi 

 Jiné... 

Měkké dovednosti 

 Krizová intervence 

 Individuální plány péče 

 Prevence vyhoření 

 Sebepoznávání/sebereflexe 

 Efektivní organizace času 

 Vyjednávání 

 Řešení konfliktů 

 Sociální učení 

 Lektorské dovednosti 

 Pravidla šetrné sebeobrany 

 Jiné... 

 

 

 

                                                 
36 Empatií se zde myslí profesionální stav či komunikační proces. „Lidská vlastnost, na jejímž podkladě se 

vyvíjí profesionálně naučená komunikační dovednost, (...) která je užívána ke zpětnému sdělení porozumění 

klientově realitě“ (Mlčák, 2005, s. 65).  
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Popište prosím nějakou příhodu či opakující se situaci z Vašeho zaměstnání, kdy jste při 

jednání s nějakou osobou (klientem, spolupracovníkem) nebyl(a) s výsledkem spokojen(a) a 

měl(a) jste přitom pocit, že jste si mohl(a) počínat trochu lépe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popište prosím příhodu či opakující se situaci z Vašeho zaměstnání, kdy jste byl(a) 

s výsledkem i Vaším počínáním naopak spokojen(a). 
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Zamyslete se nad tím, jaké činnosti ve své práci vykonáváte. 

Uveďte všechny činnosti, kterými se ve své práci zabýváte, bez ohledu na to, jestli patří do vaší 

pracovní náplně, či nikoliv. Činnosti nejprve sepište do levého sloupce tak, jak Vás budou napadat.  

A. Připište ke každé z nich Váš odhad, jaký význam má činnost pro úspěch Vaší práce. 

(0 – žádný, 1 – malý, 2 – střední, 3 – značný, 4 – rozhodující) 

B. Připište, zda a o kolik byste se v dotyčné činnosti chtěl(a) zdokonalit. 

(0 – vůbec, 1 – trochu, 2 – středně, 3 – značně, 4 – zásadně) 

A. Význam pro Vaší práci               B. Vaše potřeba zdokonalení 

 

1. ..............................  .........................................  

2. ..............................  .........................................  

3. ..............................  .........................................  

4. ..............................  .........................................  

5. ..............................  .........................................  

6. ..............................  .........................................  

7. ..............................  .........................................  

8. ..............................  .........................................  

9. ..............................  .........................................  

10. ..............................  .........................................  

11. ..............................  .........................................  

12. ..............................  .........................................  

13. ..............................  .........................................  

14. ..............................  ......................................... 

15. ..............................                       .........................................  
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Pravděpodobně máte také nějaké důležité schopnosti a vlastnosti, které ve Vaší práci nejsou 

využity. Zkuste si je připomenout a sepsat.  

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

........................................................................................................ 

Využijete své znalosti a dovednosti potřebné k výkonu Vašeho povolání i mimo pracovní 

dobu (v běžném životě)? Pokud ano, jaké? 
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Označte, do jaké míry byste se chtěl(a) zdokonalit v následujících interpersonálních 

dovednostech. 

(0 – vůbec, 1 – trochu, 2 – středně, 3 – značně, 4 – zásadně) 

 

Dovednost        Jak moc se chci 

zdokonalit 

1. Navázání a udržení kontaktu a spolupráce s klientem.   0     1     2     3     4 

2. Posouzení problému klienta.      0     1     2     3     4 

3. Řídit rozhovor, prosadit se.      0     1     2     3     4 

4. Podpořit klienta, pomoci mu nést těžkou situaci.   0     1     2     3     4 

5. Pomoci klientovi přijít na lepší řešení jeho situace.   0     1     2     3     4 

6. Jednat s více klienty, kteří k sobě patří (členové rodiny, obyvatelé ústavu aj.), 

pracovat s jejich vztahy.      0     1     2     3     4 

7. Jednat s nadřízenými, podřízenými a spolupracovníky.   0     1     2     3     4 

8. Účinně vyjednávat s pracovníky jiných organizací.   0     1     2     3     4 

9. Rozeznat vlastní osobní pocity v různých pracovních vztazích 

a umět s nimi pracovat.       0     1     2     3     4 

10. Umět udržet své hranice, aby člověk nebyl příliš zasažen 

utrpením druhých.       0     1     2     3     4 

11. Neztrácet radost ze života v důsledku zátěže v práci.   0     1     2     3     4 

12. Jiné....         0     1     2     3     4 

13. ....         0     1     2     3     4 

14. ....         0     1     2     3     4 

15. ....         0     1     2     3     4 

 

Uveďte prosím celkové hodnocení, jak se Vám s touto osnovou pracovalo, případně které 

položky Vás nejvíce zaujaly, či která témata Vám chyběla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkuji Vám za ochotu a čas, který jste věnovali vyplnění dotazníku. 

Jana Magdalena Hrášková 


