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ABSTRAKT 

 

Zdravotnické povolání Všeobecná sestra v oboru intenzivní péče je v mnohém specifickou 

profesí a klade na daného jedince velmi vysoké nároky, jak fyzické, psychické, technické, 

tak osobnostní i charakterové. Věnovat se psychické zátěži, která je na tuto zdravotní 

sestru kladena, podrobně rozebírat jednotlivé, potencionálně rizikové, profesní situace, ve 

kterých se pohybuje a snažit se hledat způsoby k ulehčení jejich zvládnutí, je velmi 

aktuální téma, jehož zpracování, i opakované, má velký smysl pro přítomnost i budoucnost 

ošetřovatelské péče v tomto oboru. 

Cílem této diplomové práce je věnovat se psychicky náročným profesním situacím, které 

všech 129 oslovených zdravotních sester, v menším oblastním zdravotnickém zařízení, 

považuje za psychicky hůře zvládnutelné, a které jim ztěžují už tak náročné povolání. Tyto 

situace jsou pojmenovány a následně vyhodnoceny i pomocí stanovených hypotéz.  

Z výsledků provedeného anonymního kvantitativního dotazníkového šetření je jasně 

patrné, že nejvyšší míru psychické zátěže nebo nepohody způsobují situace, které jsem 

nazvala: „Přímo spojené s výkonem zdravotnického povolání Všeobecná sestra na oddělení 

Anesteziologicko-resuscitačním, Jednotky intenzivní péče“. A to konkrétně komunikace 

s pozůstalými po pacientovi. A naopak nejnižší míru oné nepohody způsobují situace: 

„Nepřímo spojené s výkonem zdravotnického povolání Všeobecná sestra na oddělení 

ARO, JIP“. A to konkrétně nepravidelný pracovní režim, práce o svátcích. Získaná data 

jsou znázorněna pomocí grafů a přehledně procentuálně zpracována.  

Závěrem lze říci, že na rozdíl od velkých světových studií, zabývajících se obdobnou 

tématikou, kde obvykle nejhůře dopadají situace spojené s interpersonálními vztahy, zde 

vše plyne pouze z přímé práce sestry v intenzivní péči. Řešením může být dostatečná 

morální motivace od zaměstnavatele, dostatek času na odpočinek během pracovní doby, 

přísné dodržování zákonných pauz mezi jednotlivými směnami, semináře zaměřené na 

zvládání stresu, věnování se mimopracovním aktivním i pasivním relaxačním technikám a 

aktivitám, možnost si aktuálně promluvit s odborníkem na zvládání krizových situací, 

naučit se projevovat emoce a celkové zlepšení vlídnosti pracovního prostředí.  

 

 

 

klíčová slova: Intenzivní péče, zdravotní sestra, stres, psychická nepohoda, interpersonální 

vztahy, profesní situace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT  

 

The profession of general intensive care nurse is specific in its high demands on physical, 

technical, ethical and mental abilities of each individual. The thesis focusses on the mental 

stress of the nurse, analyses potentially high-risk professional situations the nurse 

encounters and proposes methods for their management. The topic of mental stress and its 

handling has, and will, have important impact on the field.  

The goal of the thesis is to map the psychologically challenging situations that all of the 

129 nurses approached in a smaller local medical facility considered as difficult to handle 

and thus have impact on their ability to cope with a demanding job. The situations are 

defined and evaluated using predefined hypotheses.  

The results of an anonymous quantitative questionnaire clearly show that the largest levels 

of stress and discomfort are caused by situations which are “directly connected to medical 

care provided by the general intensive care and accident and emergency nurse”. The least 

discomfort is perceived in situations described as “indirectly connected to intensive care / 

A&E nurse duties”, such as irregular working patterns and work during public holidays. 

The results are presented in a graphical form.  

We conclude by observing that unlike large-scales studies that commonly report 

interpersonal relations as the most problematic, our study showed the dominance of stress 

directly related to work in intensive care. The problem of stress and discomfort can be 

alleviated by improved motivation, strict adherence to legally required breaks between 

shifts, seminar on stress-control techniques, development of both passive and active 

relaxation techniques and activities, availability of consultations with crisis managements 

specialist, learning to express emotions and finally overall improvement of workplace 

friendliness”.  

 

 

 

 

keywords: Intensive care, the nurse, stress, psychological discomfort, interpersonal 

relationships, profesional situation. 
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1 Úvod 
 

Povolání zdravotní sestry je ve své podstatě pomáhající, humanitně zaměřenou profesí. 

Ošetřovatelská činnost s sebou nese značné nároky jak na odolnost fyzickou, tak 

především psychickou. 

Fyzická náročnost této profese pramení především z primární podstaty a myšlenky 

ošetřovatelství, tedy manipulace s méně pohyblivými, až imobilními pacienty, obezita není 

výjimkou. 

Zdravotní sestra je každodenně konfrontována s utrpením, bolestí a smrtí. Pracuje často 

v časovém presu, přes noc, o víkendech, svátcích. Nezbytností je též komunikace s kolegy, 

pacienty i jejich příbuznými. Musí zvládat obsluhu mnohých technických a elektronických 

zařízení, které se neustále mění a inovují. To vše vytváří na sestru značný tlak, který může 

mít za následek vznik chronické deprivace, stresu a syndromu vyhoření. Každý jedinec je 

jinak odolný vůči psychickému tlaku a každý jedinec se jinak s tímto tlakem vyrovnává. 

Tato diplomová práce se zabývá konkrétní skupinou zdravotních sester pracujících 

v intenzivní péči, kde je nápor na psychiku ještě vystupňovaný specifikou vlastní práce, 

pracovních postupů, větším množstvím přístrojové techniky, skladbou pacientů se 

závažnými diagnózami, vyššími nároky na schopnost sester, nutností absolvovat další 

specializační vzdělávání v daném oboru a tak dále (dále jen „atd.). Co se týče fyzické 

náročnosti, v rámci odděleních intenzivní péče, kde jsou hospitalizováni pacienti 

v závažnějších stavech, než na běžných standardních odděleních, je k dispozici často více 

pomůcek a pomocného personálu k ulehčení manipulace s pacienty. 

Dle mého názoru, osobních pracovních zkušeností i informací poskytnutých od jiných 

zdravotnických pracovníků, vyskytujících se v rozličných nemocničních zařízení v České 

republice, je patrná jistá diference. Nejen ve skladbě pacientů, pracovních postupů atd., ale 

i mezi vlastními kolektivy pracovníků intenzivní péče ve velkých fakultních 

zdravotnických zařízeních a menších okresních nemocnicích. Zde se zdá být větší sepětí 

mezi pracovníky různých profesí, menší fluktuace sester i lékařů atd. 

Právě v menším okresním zdravotnickém zařízení probíhal, formou anonymního 

dotazníkového šetření, daný výzkum, který si klade za cíl odhalit nejčastější situace, které 

vedou k psychické nepohodě sester pracujících v oboru intenzivní péče (během mé téměř 

16 leté praxe na Anesteziologicko-resuscitačním oddělení v nemocnici v Kladně neproběhl 

žádný obdobný výzkum) a výsledky tohoto výzkumného šetření porovnat s jinými, svým 

zaměřením podobnými světovými studiemi. Součástí této diplomové práce je i možný 

návrh řešení a postupů ke zmírnění psychické nepohody sester a snaha o jeho uvedení do 

praxe. 
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2 Současný stav poznání 
 

Tato část práce by se dala nazvat „předvýzkumnou“, neboť se zde věnuji konkrétním 

teoretickým tématům, která jsou často v této práci zmiňována a zároveň tvoří pomyslnou 

základnu pro následující vlastní výzkumné šetření. 

Obecně představím roli všeobecné zdravotní sestry a podstatu její profese, tedy 

ošetřovatelskou péči, včetně legislativního ukotvení této profese. Dále se věnuji specifikům 

intenzivní medicíny, stručnému popisu a rozdělení jednotek intenzivní péče v České 

republice a samozřejmě zdravotním sestrám, které v oboru intenzivní péče pracují. Není 

opomenut ani obecný termín komunikace (včetně specifických zvláštností a zásad 

profesionálních komunikačních technik, které je třeba, aby zdravotník ovládal), která je 

nedílnou součástí každodenní činnosti zdravotní sestry, často je zdrojem konfliktů a může 

vést ke vzniku psychické nepohody či až ke skutečnému stresu. Další kapitoly se stručně 

věnují rozličným fyzickým a podrobněji psychickým nárokům, které jsou každodenně na 

sestru kladeny a rovněž mohou vést, a bohužel často i vedou, ke vzniku stresu až syndromu 

vyhoření. Ve finále jsem okrajově představila zdravotnické zařízení, kde samotný výzkum 

probíhal, jelikož, dle mého názoru, nedošlo vlivem výsledků výzkumného šetření 

k jakémukoliv poškození daného zdravotnického zařízení, aby bylo nutno ponechat ho 

v anonymitě. 

Cílem rešeršního přehledu bylo zmapovat dostupné materiály o vybraném tématu u nás i 

v zahraničí, zorientovat se v dané literatuře, odborných článcích, studiích, ale především si 

objasnit, jakých poznatků a výsledků výzkumů bylo, v požadovaném tématu, dosaženo. 

Mezi informační zdroje, které jsem využila pro rešeršní zpracování, patří instituce Národní 

lékařské knihovny v Praze (dostupných dokumentů mi bylo poskytnuto opravdu mnoho, 

obzvláště odborných článků, bohužel ale u většiny nešel dohledat původ, autor atd.), která 

mne pouze nasměrovala určitým směrem a bylo nutné osobně zkorigovat klíčová slova pro 

vyhledávání, stejně jako zpřesnit použití filtrů. Dále jsem využila e-databáze (Embase, 

Medline, PubMed a Bibliographia Medica Čechoslovaca) a internetové vyhledávače, 

cíleně zaměřené na odborné a vědecké informace, Google-Scholar a Vivisimo. Čas 

věnovaný vyhledávání potřebných materiálů představoval 3 měsíce (využila jsem 

internetových zdrojů, studií, které byly zveřejněné a dostupné během měsíců srpen, září a 

říjen 2015). Hledání bylo omezeno českým jazykem, anglickým jazykem a rokem 2005. 

Dohledala jsem celkem 8 bakalářských prací a 12 diplomových prací, které se věnují 

příbuzným tématům, ty ovšem nepovažuji z rozličných důvodů za příliš relevantní zdroje 

informací a tak se o nich zmiňuji jen okrajově. Rozsáhlé výzkumné práce, vyhovující 

daným kritériím, jsem nalezla 4.   

Kritériem pro určení relevantnosti studií byl zkoumající subjekt, počet respondentů, místo 

a způsob zveřejnění výsledků. 

Studie etické komise francouzské společnosti pro intenzivní péči z roku 2007, která 

zahrnuje téměř 2500 respondentů, zkoumá možné příčiny syndromu vyhoření u pracovníků 

v intenzivní péči. Toto rozsáhlé anonymní dotazníkové šetření obsáhlo téměř polovinu 

všech jednotek intenzivní péče ve Francii, konkrétně 286. Výsledky byly publikovány 

v časopise American Journal of respiratory and critical care medicine. Překvapivě bylo 
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zjištěno, že ze všech respondentů trpí syndromem vyhoření závažného stupně celých 33%. 

Hlavním determinantem vzniku burn-out syndromu byl zjištěn věk, dále pak přesčasová 

práce, interpersonální vztahy, vztah s nadřízenými a kupodivu méně často vystavení se 

profesním situacím, které ve své práci nazývám: „Situace přímo spojené s výkonem 

profese sestry v intenzivní péči“, jako například péče o umírajícího pacienta. (Poncet, 

Toullic, Papazian, 2007). 

Výsledkem studie provedené na severu Portugalska v šesti státních zdravotnických 

zařízeních, uskutečněné v rámci výzkumného projektu Ústavu bioetiky katolické 

univerzity v Portugalsku v roce 2013, kde se anonymního výzkumného šetření účastnilo 

přes 200 sester pracujících na deseti jednotkách intenzivní péče, je zjištění, že existuje 

jasná přímá úměra mezi délkou odborné praxe zdravotní sestry, věkem a zvládáním téměř 

veškerých profesních situací. Dalším rizikovým faktorem se ukázaly interpersonální vztahy 

na pracovišti a ženské pohlaví. Naopak například přesčasová práce nebo noční směny 

nevykazovaly u dotazovaných významně zhoršené vnímání a zvládání. K mému 

překvapení byl vyhodnocen jiný, další pracovní úvazek, jako jasná prevence syndromu 

vyhoření na těchto pracovištích u dotazovaných sester. (Teixeira, Ribeiro, Fonseca, 

Carvaldo, 2013). 

Průřezová studie provedená ve 22 zdravotnických centrech v Srbsku, kde populační vzorek 

tvořilo 1000 zdravotních sester pracujících v intenzivní péči, opět využila anonymní 

dotazníkové šetření. Z výsledků vychází, že věk (jako ve studii předchozí) a vzdělání 

výrazně ovlivňují vnímání stresu a náročných situací, vyskytujících se v profesi sestry 

v intenzivní péči. Za nejvíce stresové dle výsledků šetření je považováno nepříznivé 

pracovní prostředí, proto není překvapivé, že respondenti ve valné většině uvedli, že v 

prevenci stresu na pracovišti by uvítali vytvoření příznivějšího pracovního prostředí. Tato 

studie zároveň zkoumá výskyt somatických obtíží u sester. (Milutinovic, 2012). 

Švýcarská multicentrická studie proběhla v 74 certifikovaných jednotkách intenzivní péče 

po celém Švýcarsku a účastnilo se jí přes 4300 jednotlivců (lékaři, ošetřovatelé, porodní 

asistentky, zdravotní sestry) a z toho bylo 73% zdravotních sester. Zkoumány byly faktory 

vedoucí k profesnímu vyhoření. Výsledkem, krom jiných zjištění, byl i fakt, že 

nejrizikovější a nejhůře snesitelné jsou, ve zkratce, problematické interpersonální vztahy 

na pracovišti a péče o těžce nemocného, umírajícího pacienta spolu s rozhodnutím o 

ukončení léčby. Mezi hlavní doporučení patřilo zlepšení vztahů na pracovišti, jako 

prevence vzniku stresu a následného burn-out syndromu. Tato studie byla provedena 

formou anonymního dotazníkového šetření za podpory švýcarské společnosti intenzivní 

medicíny. Probíhala několik let, samotné výsledky byly publikovány v roce 2011. 

(Merlani, Verdon, Businger, Domeninghetti, Pargger, Ricou, 2011). 
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2.1 Všeobecná sestra 

 

Všeobecné sestry tvoří nejobsáhlejší skupinu zdravotníků v České republice. Většinově je 

toto povolání vykonáváno ženami. Sestra působí na pacienty, s kterými je v kontaktu, 

stejně, jako pacienti působí na sestru. Tato profese se dá právem považovat za jednu 

z nejnáročnějších profesí vůbec a to díky fyzické, tak i psychické náročnosti. Bohužel je 

obraz a osobnost sestry v očích veřejnosti často spjat se seriálovými postavami, kde sestra 

nebývá prezentována vždy lichotivým způsobem. Často je v roli svůdkyně lékařů, 

„dekorace“ v podpatcích, či pedantky, nebo méně inteligentní, pouhé pomocnice lékaře. 

Realita je ovšem diametrálně odlišná a pochopí ji snad pouze ten, kdo se ocitl v situaci, 

kdy sám potřeboval pomoc a péči kvalifikované zdravotní sestry. (Zvoníčková, Jirkovský, 

2006). 

Hlavní aktivity zdravotních sester lze shrnout jako léčebné, diagnostické, edukační a 

činnosti v rámci rekonvalescence pacientů. Typy odborností a náplně práce jsou zakotveny 

ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví České republiky číslo 55/2011 Sbírky, kterou se 

stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků. Taktéž 

definuje a určuje činnosti profesí se specializovanou způsobilostí, jako je například sestra 

pro intenzivní péči. (Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 55/2011 Sbírky., o 

činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků. In: Sbírka zákonů. 

14. 3. 2011.). 

V České republice se vzdělání sester řídí zákonem číslo 96/2004 Sbírky. V současné době 

je k výkonu tohoto povolání potřeba absolvovat tříletý bakalářský (dále jen „Bc.“) studijní 

obor Všeobecná sestra na vysoké škole, nebo tříleté studium vyšší zdravotnické školy a 

následné získání titulu diplomovaný specialista (dále jen „DiS“). Všeobecná zdravotní 

sestra může v rámci dalšího vzdělávání dosáhnout titulu Magistr (dále jen „Mgr.“) a 

následně i doktorského titulu Philosophiae doctor, doktor filozofie (dále jen „PhD“). 

(Zákon číslo 96/2004 Sbírky, o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu 

nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním 

zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů - o nelékařských zdravotnických 

povoláních. In: Sbírka zákonů. 1. 4. 2004). 

V průběhu aktivního pracovního období se zdravotní sestry registrují do takzvaného (dále 

jen „tzv.“). Registru zdravotnických pracovníků způsobilých výkonu povolání bez 

odborného dohledu, který je součástí Národního zdravotnického informačního systému. 

Ten je veřejně přístupný. Tato registrace je dána zákonem číslo 96/2004 Sbírky, o 

nelékařských zdravotnických povoláních a malou novelou, tedy zákonem číslo 105/2011 

Sbírky. Důvodem registrace sester je, ve své podstatě, ochrana veřejnosti odvíjející se od 

doložitelného celoživotního vzdělávání, prohlubování vědomostí a dovedností (tím je 

zaručena stoupající tendence kvality současné ošetřovatelské péče). Dokladem o vydané 

registraci je osvědčení získané nejčastěji na období deseti let, pokud není stanoveno jinak. 

S tímto osvědčením je zdravotní sestra oprávněna vykonávat svoji profesi bez odborného 

dohledu. Smyslem celého registračního procesu není jenom ono celoživotní vzdělávání a 

věci uvedené výše, ale také ulehčení profesního uplatnění napříč celou Evropskou unií. 

(Zákon číslo 96/2004 Sbírky, o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu 
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nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním 

zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů - o nelékařských zdravotnických 

povoláních. Paragraf 72. In: Sbírka zákonů. 1. 4. 2004). 

  

 

2.2 Ošetřovatelská péče 

Ošetřovatelství je považováno za samostatnou, mladou a rozmanitou vědní disciplínu, 

která čerpá z řady oborů a využívá vazeb mezi nimi. Posuzuje člověka z biologického, 

psychologického i sociálního pohledu. Podstatou ošetřovatelské péče je holistický přístup 

k jedinci, aktivní, individualizované vyhledávání a plánovité uspokojování biologických, 

psychických a sociálních potřeb, jak u nemocného, tak zdravého člověka, rodiny, skupiny 

osob, které podněcuje k péči o vlastní zdraví. To vše vyžaduje kvalitní organizaci práce a 

postupů, řízení a také důkladnou kontrolu. Dle metodického opatření Ministerstva 

zdravotnictví České republiky, koncepce ošetřovatelství, jsou definovány konkrétní cíle 

ošetřovatelství: podpora a upevňování zdraví, snaha a podpora o návrat zdraví, zmírnění 

utrpení a zajištění klidného umírání a důstojné smrti jedince. (Věstník číslo 9/2004 

Ministerstva zdravotnictví České republiky, Metodické opatření, 9 - koncepce 

ošetřovatelství). 

Moderní koncepce ošetřovatelství České republiky klade důraz na poskytování péče na 

základě ošetřovatelského procesu a pečlivě vedené dokumentace. Ošetřovatelský proces, 

tedy série plánovaných postupů, činností a myšlenkových algoritmů, se skládá z hodnocení 

stavu pacienta, klienta, stanovení předem definovaných ošetřovatelských diagnóz neboli 

problémů, naplánování ošetřovatelské péče, realizace naplánované péče a vyhodnocení 

efektivity provedených intervencí. Specifická, důkladně vedená ošetřovatelská 

dokumentace je nedílnou součástí celého procesu. 

Dále se zasazuje o to, aby se pracovalo podle daných ošetřovatelských standardů, které 

určují kvalitu ošetřovatelské péče a stanovují měřitelná kritéria oné péče. Tyto standardy 

mohou být ve formě právních předpisů, zákonů, vyhlášek, metodických pokynů a vlastních 

interních předpisů a postupů, které si stanoví jednotliví poskytovatelé zdravotních služeb 

samostatně. Tyto standardy se netýkají jenom samotných pracovních postupů jednotlivých 

činností, ale i vybavení a personálního zajištění jednotlivých pracovišť. 

Snahou je poskytovat ošetřovatelskou péči týmem, ve kterém jsou zastoupeni různě 

kvalifikovaní pracovníci (vícestupňový způsob poskytování ošetřovatelské péče).  

Nejvyšším článkem oboru Ošetřovatelství je Ministerstvo zdravotnictví České republiky. 

Hlavní funkce má v řízení, regulaci, kontrolní a poradenské činnosti. V jednotlivých 

zdravotnických zařízeních je ošetřovatelská péče řízena náměstkem pro ošetřovatelskou 

péči, tedy hlavní sestrou. (Věstník číslo 9/2004 Ministerstva zdravotnictví České republiky, 

Metodické opatření, 9 - koncepce ošetřovatelství). 
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2.3 Intenzivní péče 

Dle definice Ministerstva zdravotnictví České republiky se, ve zkratce, jedná o specifickou 

péči o pacienty, u kterých hrozí selhání základních životních funkcí nebo takové selhání již 

nastalo. Zahrnuje intenzivní ošetřovatelské, diagnostické a terapeutické postupy a zásahy, 

které zahrnují i přístrojovou náhradu a podporu životních funkcí. Délka poskytované 

intenzivní péče může trvat v rozmezí dnů až týdnů. 

Dle rozsahu poskytované péče a z toho vyplývajícího přístrojového vybavení a počtu 

minimálního personálního obsazení se jednotky poskytující intenzivní péči dělí na tři 

základní typy, stupně. 

 

Typ A, tedy jednotku nižší, I. stupně. Zde se provádí převážně monitorace a observace 

pacientů včetně krátkodobé umělé plicní ventilace, nejčastěji maximálně do doby 24 hodin. 

Poté se pacient, který i nadále potřebuje podporu dýchání, překládá na jednotku vyšší. 

 

Typ B, jednotka vyšší, II. stupně. Na této jednotce převažuje specializovaná terapeutická 

činnost, včetně důkladné monitorace, dá se říci, že se jedná o resuscitační oddělení, jak je 

známe. 

 

Typ C, jednotka nejvyšší, III. stupně. Vysoce odborně specializované pracoviště, 

poskytující specializovanou péči. Je součástí velkých fakultních nemocničních zařízení 

(příkladem mohou být potransplantační jednotky).  (Valentin, 2011). 

 

Zásadní je strategické umístění ve zdravotnickém zařízení s dobrou, nekomplikovanou 

dostupností záchranné služby, urgentního příjmu, operačních sálů, diagnostických 

oddělení, traumatologie a chirurgie. 

Dále vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky ( dále jen „MZ ČR“) stanovuje 

minimální přístrojové vybavení lůžkových oddělení intenzivní péče (resuscitační 

polohovací lůžka, monitory vitálních funkcí, infusní dávkovače, stříkačkové dávkovače, 

plicní ventilátory, ventilátory transportní, defibrilátory, elektrokardiogram, zvlhčovače 

dýchacích cest, monitorovací centrála, případně mobilní rentgenový přístroj a další dle 

specifického zaměření a stupně jednotky intenzivní péče). (Vyhláška Ministerstva 

zdravotnictví České republiky číslo 92/2012 Sbírky, o minimálním technickém a věcném 

vybavení zdravotnických zařízení jednotky intenzivní péče. In: Sbírka zákonů. 1. 4. 2012). 

Rovněž nám zákon ukládá povinnost dodržovat minimální personální zabezpečení 

jednotek intenzivní péče. (Vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 99/2012 

Sbírky o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb. In: Sbírka 

zákonů. 1. 4. 2012).  
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2.3.1 Historie intenzivní péče 

Vznik resuscitační a intenzivní péče nebyl nijak náhodný. Bylo logicky nevyhnutelné 

oddělit pacienty v závažném zdravotním stavu a po operacích od pacientů ostatních, aby se 

dali pečlivě sledovat a byla jim věnována maximální pozornost a péče. Už z dochovaných 

zápisků Florence Nightigalové, která působila v Krymské válce, je patrné, že se již 

formovaly jednotky, kde se soustředili pacienti s vážnými diagnózami. (Májek, 1998). 

Rozvoj jednotek intenzivní péče pokračoval během 2. světové války ve formě 

traumatických jednotek pro vážně raněné. I první „dospávací pokoje“ vznikly v této době, 

jako následek potřeby intenzivně sledovat pacienty po operačních výkonech v celkové 

anestezii. (Májek, 1998). 

60. léta minulého století znamenala diferenciaci péče na intenzivní a základní. 

Významným motivem a mezníkem byl rozvoj metody umělé plicní ventilace, vývoj 

přístrojových plicních ventilátorů a nově objevené metody elektrické srdeční defibrilace. 

Do té doby byli pacienti s rozličnými diagnózami hospitalizováni pospolu, včetně 

umírajících. Později se objevil koncept koronárních jednotek určených pacientům 

s akutním srdečním onemocněním. (Petrášek, 2002). 

V současné době, kdy jde technický, diagnostický, terapeutický a medicínský rozvoj 

povšechně, kupředu mílovými kroky a možnosti, způsoby poskytnutí léčebných intervencí, 

či přístrojové vybavení jednotek intenzivní péče a jednotek anesteziologicko-resuscitačních 

(dále jen „ARO“) jsou prakticky limitovány jen financemi. Na druhou stranu se, dle mého 

názoru, nabízí etická otázka konečného benefitu pro samotného pacienta a následná kvalita 

jeho života, samozřejmě vše je přísně individuální. 

 

 

2.3.2 Sestra v intenzivní péči 

Dle zákona se jedná o takovou zdravotní sestru, která má specializovanou způsobilost. 

Tato sestra vykonává vysoce specializovanou odbornou činnost bez odborného dohledu ve 

svém specifickém oboru. Konkrétně jde o aktivity v ošetřovatelské péči u pacienta staršího 

10 let, kterému hrozí selhání základních životních funkcí, nebo toto selhání již nastalo. 

Činnosti sestry pro intenzivní péči reguluje vyhláška MZ ČR číslo 55/2011 Sbírky, o 

činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, dle které se dají 

rozdělit do třech skupin, oblastí. 

 

Bez odborného dohledu a bez indikace lékaře. Hodnotí fyziologické funkce, analyzuje 

křivku elektrokardiogramu, sleduje a hodnotí závažnost zdravotního stavu pacienta, 

zahajuje a provádí kardiopulmonální resuscitaci, defibrilaci, zajišťuje dýchací cesty, o 

které i pečuje, včetně odsávání sekretu z dolních cest dýchacích, bronchiálních laváží u 

pacientů na umělé plicní ventilaci, stará se o funkčnost speciální přístrojové techniky, 

kterou zvládá i ovládat a rozpozná případné technické komplikace atd. 

 

Bez odborného dohledu na základě indikace lékaře. Využívá ke sledování a analýze 

fyziologických funkcí invazivní metody, katetrizuje močový měchýř muže, provádí 

žaludeční výplach u pacientů v bezvědomí, zavádí žaludeční i duodenální sondu opět u 
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pacienta v bezvědomí, je schopna obsluhovat přístrojovou techniku potřebnou 

k očišťovacím metodám krve, provádí aktivity kolem léčby bolesti, je schopna aktivit 

kolem celkové i místní anestezie, jednorázově punktuje arterii atd. 

 

Pod odborným dohledem lékaře (externí kardiostimulace, aplikace transfuzních přípravků 

a jiných roztoků aplikovaných podtlakově, extubace endotracheální kanyly atd.). (Vyhláška 

MZ ČR číslo 55/2011 Sbírky, o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných 

pracovníků. Paragraf 55 Sestra pro intenzivní péči. In: Sbírka zákonů. 14. 3. 2011). 

 

Odbornou způsobilost sestry pro intenzivní péči (dále jen „IP“) lze získat specializačním 

studiem Intenzivní péče, kterou zajišťuje a eviduje Národní centrum ošetřovatelství a 

nelékařských zdravotnických oborů (dále jen „NCO NZO“) v Brně, dvouletým studiem 

navazujícího magisterského oboru Intenzivní péče na vysoké škole s následným udělením 

titulu Magistr. V obou případech není požadován výkon povolání před zahájením daného 

studia. (Zákon číslo 96/2004 Sbírky, o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k 

výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s 

poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů - zákon o 

nelékařských zdravotnických povoláních. In: Sbírka zákonů. 1. 4. 2004, NCO NZO 

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotních oborů [online]. Brno, 2015 

[cit. 2015-09-02]. Dostupné z: http://www.nconzo.cz/web/guest/home). 

 

 

2.4 Komunikace 

Jak již bylo řečeno v úvodu této práce, kvalitní komunikační dovednosti patří k základním 

pilířům, na kterých stojí jak ošetřovatelství, tak zdravotnictví vůbec. Proto je, dle mého 

názoru, nezbytné věnovat se v této práci i teorii obecné komunikace, včetně specifik 

profesionální komunikace, které by měla zdravotní sestra nejen dobře znát, ale i ovládat a 

řídit se jimi. 

Původ slova „komunikace“ pochází z latinského „communicare“, což znamená sdílet, radit 

se. „communis“ znamená společný.  

Komunikace představuje způsob dorozumívání se, sdělování informací, myšlenek, pocitů 

mezi zvířaty i lidmi. Nejběžnějším a hlavním způsobem komunikace mezi lidmi je řeč a 

písmo. Samotnou komunikaci můžeme rozdělit na 2 základní typy: 

 

Verbální komunikace (slovní i písemný projev). Je vázána na určitý jazyk, tvořena 

artikulovanou řečí (hlásky, slova, věty atd.) a může vyjadřovat i situace minulé, či budoucí, 

na rozdíl od komunikace neverbální. 

 

Neverbální komunikace (bez použití slov a písma). Jedná se o mimoslovní sdělení, které 

používají i zvířata. Podporuje verbální projev, nebo ho zcela nahrazuje. Většinou je 

vysílána nevědomě, spontánně. Neverbálně lze i účelově předstírat zájem, či sympatie. 

Patří sem: 

haptika (představuje dotyky, tělesný kontakt) 
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kinesika (pohyby rukou, nohou, trupu) 

gestika (součást kinesiky, pohyby rukou) 

mimika (pohyby svalů v obličeji, vypovídá o emocích) 

posturika (postoje celého těla) 

proxemika (vzdálenost osoby od osoby, či osob s kterými komunikace probíhá) 

chronemika (pracování s časem v rámci komunikace). 

 

Hlavní zásada říká, abychom nehodnotili signály těla samostatně, ale vždy si je pospojovali 

v celek. (Peasovi, 2008. Hartley, 2004. Gadamer, 1999. Melanová a kol., 2014). 

 

 

2.4.1 Komunikace ve zdravotnictví 

Komunikace ve zdravotnictví patří k profesionální komunikaci. Sleduje konkrétní cíl. 

Nezbytně nutné je, aby ten, komu informace předáváme (nejčastěji pacient, kolega, lékař, 

nadřízený, jiná instituce atd.) jim i náležitě porozuměl. Proto je potřeba si ověřovat 

(cílenými dotazy, případně žádostí o zopakování právě předaných informací atd.), zda 

druhá strana vše správně pochopila. 

Zdravotní sestra a zdravotníci vůbec často vstupují, nejen díky komunikaci, do osobních i 

intimních zón pacientů, vždy samozřejmě předchází pacientův souhlas (pokud se nejedná o 

péči poskytnutou bez souhlasu a jiné výjimky dle zákona). Bez umění správné 

profesionální komunikace by toto nebylo možné. 

Komunikace ve zdravotnictví slouží jako nástroj k navázání důvěry a rozvíjení kontaktu 

mezi zdravotníkem a pacientem, což je v budoucí spolupráci velice důležité. 

Nemalou část komunikace používané ve zdravotnictví tvoří aktivní naslouchání, jehož 

nedílnou součástí je schopnost empatie zdravotníka, porozumění, pochopení, poskytnutí 

zpětné vazby a především ochota vyčlenit si dostatek času v klidném, nerušeném prostředí, 

snaha pomoci hledat cestu. Nutná je sebekázeň, koncentrace a vyvarování se případným 

předsudkům, zlehčování, chlácholení, ukvapeným závěrům a negativním emocím. Je třeba 

si uvědomit, že sestra nebo zdravotník, jako takový, může ze své pozice ovlivnit lidskou 

důstojnost pacienta a to jak pozitivně, tak bohužel i negativně. A to se často stává, pokud je 

zdravotní sestra přepracovaná, unavená, stresovaná, či u ní propukl syndrom vyhoření. 

Dále je potřeba rozlišovat mezi pojmy „aktivní naslouchání“ a „prosté slyšení“. 

(Haškovcová, 2007). 

Ve své profesi se zdravotní sestra často setkává se skupinami pacientů vyžadujících použití 

specifických způsobů komunikace. Typickým příkladem je dětský pacient, jeho rodiče, 

depresivní pacient, pacient s různým stupněm demence, pacienti s rozličným mentálním i 

fyzickým postižením a mnozí další. Zcela samostatnou složku tvoří komunikace 

s pacientem v bezvědomí, které je níže věnována samostatná kapitola. 

 

U dětského pacienta je důležitá znalost a orientace v různých vývojových období dítěte. 

Velice snadno může zdravotník svým postojem a způsobem komunikace ovlivnit postoj 

dětského pacienta ke zdravotnictví a to na mnoho let. Dítě by mělo nabýt dojmu 

„spolurozhodování“, což znamená, že ho samozřejmě žádáme o svolení cokoliv udělat.  
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Nabízíme mu různé alternativy, tážeme se a zajímáme se o jeho názor. Posléze dětského 

pacienta chválíme, odměňujeme, oceňujeme jeho odvahu a snahu. Úsměv je nerozlučnou 

součástí neverbální komunikace mezi zdravotníkem a dětským pacientem. 

Od rodičů zjišťujeme návyky dítěte, míru soběstačnosti i to, na jaké oslovení je navyklé. 

Často představuje velkou pomoc v komunikaci oblíbená hračka, přes kterou kontakt 

navazujeme. Pokud to zdravotnické zařízení, zdravotní stav dítěte a jiné okolnosti umožní, 

je velkou výhodou hospitalizovat spolu s dítětem i jednoho z rodičů, nejčastěji matku. 

V komunikaci s rodiči je třeba velké empatie, vysvětlovat jednotlivé úkony a jejich 

důležitost (nejen dítěti, ale i rodičům) trpělivě a srozumitelně. (Plevová, Slowik, 2010). 

U depresivního pacienta je důležité zúčastněné aktivní naslouchání, i když není možné 

aktuálně nalézt adekvátní řešení nastalé situace. Pacienta bereme takového, jaký je. 

Výrazně neapelujeme, nepřesvědčujeme k silnější vůli, mobilizaci sil, zaměříme se raději 

na lepší stránky života. Pozor na pacientovi změny nálady, na psychické i motorické 

zpomalení, případnou apatii a především na možné suicidální myšlenky. Mimo 

specifických léčebných a režimových opatření je nevyhnutelná pomoc na bázi 

profesionální komunikace zprostředkované odborníkem (psycholog, psychiatr). 

(Linhartová, 2007).  

Pacienti s různým stupněm demence trpí poruchou pozornosti, řeči, paměti a rozumových 

schopností vůbec. Dále se může objevit emoční labilita, impulsivnost, pocity úzkosti, 

příznaky deprese a ve finále i změny osobnosti. Rozhovor s takovým pacientem je třeba 

vést velmi pomalu, srozumitelně, pouze na takové úrovni, kterou je schopen pochopit a 

přijmout. Jednoduché věty opakovat, samozřejmostí je klidné bezpečné prostředí, nerušené 

šumem z okolí. Pečlivě sledujeme neverbální projevy pacienta, zachováváme společenská 

pravidla slušného chování. Nikdy nepropadáme ironii, zesměšňování, nepoužíváme 

infantilní řečové projevy. (Linhartová, 2007). 

Závažnou komunikační bariéru tvoří smyslová postižení, jako slepota, hluchota a omezený 

rozvoj mluvené řeči. Oficiálním komunikačním nástrojem neslyšících osob v České 

republice (dále jen „ČR“) je český znakový jazyk, jehož pravidla se řídí zákonem číslo 

155/1998 Sbírky, o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob. Dále se 

hojně využívají rozličné kompenzační pomůcky (naslouchadla, kochleární implantáty), 

odezírání ze rtů, tlumočení do znakového jazyka, prstová abeceda. Pokud se zdravotník 

dostane do styku s neslyšícím pacientem, je třeba dodržovat jistá komunikační pravidla. 

Nejprve pacienta upozornit, že s ním hodláme komunikaci začít, nikdy neodvracíme 

obličej a ten by měl být dostatečně osvětlený, nezakrýváme si ústa při mluvení, 

nežvýkáme, mluvíme pomalu, srozumitelně, správně a znatelně artikulujeme pro usnadnění 

odezírání. Nekřičíme, nepoužíváme zdrobněliny, cizí slova, naopak hojně využíváme 

mimiku. Nikdy předem nepředpokládáme mentální defekt pacienta, ani nevedeme dialog 

s více pacienty najednou. Vždy se přesvědčíme, jestli pacient našemu sdělení rozuměl a 

pochopil ho. Pokud se nelze s neslyšícím domluvit, je nezbytně nutné zajistit tlumočníka. 

(Venglářová, Mahrová, 2006). 

Osoby, pacienti s poruchou zraku lze rozdělit do několika skupin odvíjejících se od stupně 

postižení zraku. Od tupozrakosti a šilhání, až po celkovou nevidomost. V začátku 

komunikace je vhodné použití iniciačního dotyku, samozřejmostí je představení se, popis 

místnosti, do které s nevidomým vstoupíme, informace o tom, kde bude hospitalizován, 
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vysvětlit zvuky, které mohou být slyšet. Velice důležité je důkladně popisovat vše, co se 

bude s nevidomým pacientem dít, před i během diagnostického nebo terapeutického 

výkonu (pokud to zdravotní stav pacienta nevylučuje). Nikdy neposkytovat nevidomému 

pomoc bez předchozího upozornění a opět nekomunikovat zároveň s jinými osobami. 

(Ptáček, Bartůněk, 2011). 

 

 

2.4.2 Komunikace v intenzivní péči 

Hlavním a specifickým druhem komunikace v intenzivní péči (pokud samozřejmě 

pomineme odbornou komunikaci v rámci interpersonálních vztahů na pracovišti) je 

komunikace s pacientem s kvantitativní poruchou vědomí různého stupně, především tedy 

v bezvědomí. Význam verbální komunikace je pro pacienta v bezvědomí nesporný, ačkoliv 

se tak nemusí jevit.  Jedná se o komunikaci pasivní, bez zpětné vazby, nebo jen 

s minimální zpětnou vazbou. Většinou je založena na základech tzv. bazální stimulace. 

Jedna z definic říká, že bazální stimulace představuje vědecký, ošetřovatelský koncept 

k podpoře vnímání okolí a sebe samého u osoby těžce mentálně, nebo somaticky postižené. 

(Institut bazální stimulace, 2005-2015). 

Zdravotník by si měl během péče o pacienta v bezvědomí osvojit doporučení a zásady 

specifické komunikace. Jakýkoliv výkon by měl předcházet a ukončovat iniciální dotyk 

(dle anamnézy jej využívají všichni členové zdravotnického týmu, je to stále stejné místo 

na těle pacienta). Oslovovat pacienta jménem, komentovat prováděné úkony, ověřovat 

hloubku vědomí (zmáčknutí ruky na výzvu, otevření očí, nebo plazení jazyka na výzvu), 

všímat si sebemenší reakce na naše podněty (mrknutí oka, grimasa, změna dechového 

rytmu atd.). Dodržovat základní etická pravidla v komunikaci u nemocných v závažném 

zdravotním stavu (nikdy se o zdravotním stavu takového pacienta nebavit s další osobou 

nad jeho lůžkem, předpokládat, že nás může slyšet a vnímat, ale není schopen dát to 

najevo, kontrolovat své chování, emoce a samozřejmě o pacienta pečovat s ohledem a 

laskavostí) je samozřejmostí. Stejně tak je dobré podněcovat rodinu pacienta ke 

komunikaci, byť pasivní, jednostranné, dle výše zmíněných pravidel. (Zacharová, 2008, 

Plevová, 2011). 
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2.5 Fyzická zátěž zdravotní sestry 

Samotná podstata ošetřovatelství, jako pomáhající profese, sebou tedy nese „pomáhání“ 

omezeně pohyblivému, až imobilnímu a často i obéznímu pacientovi. I když je v současné 

době na trhu k dispozici mnoho pomůcek ulehčujících manipulaci s takovýmto pacientem, 

ne všechna zdravotnická zařízení a konkrétní oddělení, těmito pomůckami disponují. 

Nemalou pomoc, v manipulaci s omezeně pohyblivým pacientem, představuje také 

dostatek pomocného zdravotnického personálu. 

Nařízení vlády číslo 361/2007 Sbírky, o podmínkách ochrany zdraví, definuje pojem 

„břemeno“ a jednoznačně říká, že oním břemenem je i „živé břemeno“, tedy pacient. A 

jakákoliv manipulace s ním, v nadlimitní míře, ať už ji vykonává jedna, či více osob může 

vést k akutnímu nebo chronickému poškození zdraví. 

Zákonný hygienický limit pro ženu, která ručně manipuluje s „břemenem“, tedy ho občas 

přenáší a zvedá, činí 50 kilogramů. Pokud s ním manipuluje naopak často, snižuje se 

povolený limit na 30 kilogramů. V sedě představuje limit maximálně 5 kilogramů. 

Zákon dále stanovuje povinnost zaměstnavatele seznámit nového zaměstnance s postupem 

při manipulaci s „břemenem“, jeho hmotností, vlastnostech a možnými riziky, které mohou 

nastat při nesprávné technice manipulace (poškození páteře, poranění pohybových struktur 

atd.). Zajišťuje dostatek odpočinku a zotavení. (Nařízení vlády České republiky číslo 

361/2007 Sbírky, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, hlava IV Podmínky 

ochrany zdraví při práci s fyzickou zátěží, díl 4, ruční manipulace s břemenem. In: Sbírka 

zákonů. 1. 8. 2008). 

Dle vlastních zkušeností a poskytnutých informací od kolegů pracujících v rozličných 

zdravotnických zařízeních po celé České republice je ze stran zaměstnavatele celkem 

běžné poskytování různých zaměstnaneckých výhod a benefitů, jako jsou například 

zaměstnanecké masáže a rehabilitace, poskytované buď zcela zdarma (za určitých 

podmínek), nebo za zvýhodněný tarif. Vše je samozřejmě ze stran zaměstnavatele ryze 

dobrovolnou činností a nikoliv povinností nebo pravidlem.  

Bohužel, v klinické praxi zdravotní sestry a zdravotnického personálu povšechně nelze 

vždy respektovat a dodržet zákonné limity pro hmotnost manipulovaných „břemen“. Proto 

hlavní prevencí poškození pohybového aparátu je správné ovládání bezpečných technik 

manipulace. Důležité je maximálně využívat dostupné pomůcky ulehčující činnost a 

výpomoc ostatních kolegů.   
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2.6 Psychická zátěž zdravotní sestry 

Každý jedinec je individuální osobností s jinými charakterovými vlastnostmi a tudíž každý 

jedinec snáší a vyrovnává se s psychicky náročnými momenty ve své profesi i v osobním 

životě jiným způsobem a v rozdílném časovém horizontu. Základem je, aby se zdravotní 

sestra naučila a nebála „stresory“ ve své profesi správně identifikovat, včas rozpoznala 

příznaky své psychické nepohody, či stoupajícího psychického napětí a dokázala vše 

adekvátně zvládnout. (Nurse Wellbeing, 2009). 

Nezbytně nutné je také umění relaxace. Často jsou volné chvíle vyplněny bojem s časem a 

neustále přemítání o možných zapomenutých povinnostech. Pokud má sestra, v rámci 

pracovní doby, vyhrazen čas na relaxaci, velmi často se ho snaží vyplnit pracovními 

aktivitami, což opět vede ke zvyšování psychického napětí a vzniku stresu. (Kraska-

Ludecke, 2007). 

Psychickou zátěž je možno rozdělit mnoha způsoby, adekvátní mi přijde dělení do tří 

skupin dle Hrnčíře. Na zátěž v emocionální rovině, následkem které často dochází 

k afektivním reakcím a odpovědím. Zátěž senzorickou, tedy zátěž periferních senzorických 

čidel a struktur centrální nervové soustavy, mozku a míchy. Poslední zátěž mentální, která 

vede k zatížení jedince zvýšenou pozorností, představivostí, pamětí, rozhodováním, 

myšlením a především na zpracování informací jako celku. (Hrnčíř, 2007). 

 

  

2.7 Stres 

Jedna z možných definic stresu říká, že jde o odezvu organismu na fyzickou či psychickou 

zátěž, při které jsou aktivovány adaptační mechanismy organismu, které umožňují přežití. 

(Valášková, 2008). 

Jedná se o následek konfrontace jedince s událostí, která pro něj představuje rozpor mezi 

biologickými-psychickými-sociálními vlivy, vedoucí ke spuštění kaskády reakcí 

v organismu. (Rodriques, 2011). 

Zjednodušeně lze říci, že stres představuje komplexní proces, vznikající na podkladě 

reakce na tzv. stresor. Stresorem mohou být faktory spojené s mezilidskými vztahy, 

životními situacemi, zaměstnáním, prostředím atd. Je třeba dodat, že každý jedinec je 

opravdu jinak odolný a schopný se přizpůsobit výše zmíněným situacím. (Chipas, 2011). 

Stres může představovat i pozitivní emocionální zážitek, v takovém případě se nazývá 

„eustresem“, který v určité přiměřené míře motivuje jedince k lepším výkonům. Zatímco 

negativní zátěž jednice, která může vyvolat poruchu zdraví jak psychického, tak fyzického, 

a vést i v krajním případě ke smrti, se nazývá „distresem“ (toto dělení zavedl kanadský 

lékař Hans Selye v roce 1975, který se intenzivně věnoval studiu a významu stresu). 

(Lebrová, 2012).  

Jak již bylo zmíněno výše, tak reakce na stres jsou v rovině psychické, tak v rovině 

fyzické. Fyzická reakce v historii znamenala přežití, nebo nepřežití v krizové situaci, útěk, 

boj. Dochází k aktivaci sympatoadrenální osy, což vede k vyplavení hormonů, které 

následně ovlivní činnost orgánů v těle. Dojde ke zvýšenému prokrvení svalů, zvyšuje se 

krevní tlak, srdeční pulz, uvolní se glukóza ze zásobní formy glykogenu. Tato reakce 



 

20 

 

organismu je velice energeticky náročná a snadno vyčerpá rezervní zásoby organismu. 

Pokud se jedná o krátkodobou záležitost, kterou následuje dostatečně dlouhý, kvalitní 

odpočinek a regenerace, nemívá žádné následky. (Atkinson, 2003). 

Výše uvedené reakce mají význam, pokud se jedná o přežití jedince v přírodě. Problém 

nastává, pokud se tyto reakce spustí následkem psychického tlaku, který neznamená 

pravou hrozbu pro fyzickou existenci, tedy přímo neohrožuje život jako takový. 

Dlouhodobé opakované vystavení stresovým reakcím na základě psychických problémů, 

vede k poškození organismu a rozličným zdravotním obtížím. Tyto obtíže předurčují 

sníženou kvalitu života. Onemocnění, která následně vznikají, se nazývají 

psychosomatická. (Atkinson, 2003). 

Mezi klasické dlouhodobé následky opakovaných atak spouštěcích reakcí typu „boj a 

útěk“, tedy mezi psychosomatická onemocnění můžeme zařadit například diabetes mellitus 

2. typu, vznikající jako následek opakovaného zvýšeného uvolňování glukózy ve 

stresových situacích. Stres je v tomto případě považován za jeden z hlavních faktorů 

vzniku. Dalším psychosomatickým onemocněním vznikajícím na obdobném podkladě a 

stres je opět rizikovým faktorem, je ischemická choroba srdeční. Vznikající na podkladě 

hypertenze se všemi svými typickými projevy a důsledky, nejčastěji infarktem myokardu. 

Učebnicový příkladem je rovněž stresový vřed žaludku, nebo astma bronchiale. Všechny 

tyto choroby mají společný hlavní rizikový faktor vzniku, nadměrný dlouhodobý 

psychický stres, jak již bylo zmíněno výše. Ony choroby se rovněž nazývají civilizačními. 

(Atkinson, 2003). 

Kromě fyziologických změn v organismu, které byly zmíněny, se stres projevuje 

samozřejmě i v emocionální rovině, a to častými změnami nálad, podrážděností, úzkostí, 

nadměrným zabýváním se a trápením se nad méně důležitými věcmi v životě. Vše jde ruku 

v ruce s neschopností se emočně projevit, omezením kontaktu se společností, okolím, 

zvýšenou únavností, nechutí k jídlu, nebo naopak nadměrným přejídáním. To vše pospolu 

má za následek zhoršenou pracovní výkonost a kvalitu odvedené práce, cílené vyhýbání se 

pracovním povinnostem, až k nadměrné konzumaci alkoholu, případně jiných návykových 

látek, včetně kouření cigaret. (Bártlová a spol., 2008). 

Zvládnout stresové situace tak, aby v budoucnu nečinily jejich následky obtíže, nebývá 

vždy jednoduché. Odolnost jedince je přísně individuální záležitostí. Mnoho lidí, aniž by si 

uvědomovali pozitiva svého jednání, bojuje se stresem a jeho následky fyzickým cvičením, 

během, relaxačními technikami atd. Nejúčinnější metodou je ovšem odstranění samotné 

příčiny. Medikamenty mohou být nápomocny v překonání úzkostných stavů, depresí a to 

jak na přechodnou dobu, tak podávané dlouhodobě. (Atkinson, 2003). 

Organismus má samozřejmě své obranné mechanismy, které usměrňují, nebo i pozměňují 

způsob vnímání dané stresové situace. Nejznámější obranný mechanismus je tzv. 

„vytěsnění“ nepříjemné, stresující a bolestivé situace z paměti. Dále „racionalizaci“, která 

našemu vědomí umožní přijatelné vysvětlení, výmluvu. „Popření“, které by se dalo nazvat 

vědomým odmítnutím stresové situace, tedy reality. U zdravotníků obvyklá 

„intelektualizace“, zachování si odstupu od potencionálně stresové, psychicky náročné 

situace. (Atkinson, 2003). 
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2.7.1 Syndrom vyhoření 

Původní anglický výraz „burn-out“ byl poprvé popsán v časopise Journal of Social Assues 

americkým psychoanalytikem Herbertem Freudenbergerem v roce 1974 a tím spustil 

lavinu zájmu psychologů o tento problém. Následně byl popsán vývoj, následky i způsoby 

prevence. V roce 1980 je publikována první kniha o syndromu vyhoření, které byl 

Freudenberger spoluautorem. (Křivohlavý, 1998, Baštecká, 2003). 

Opět existuje mnoho různých definic, která vystihují jádro syndromu vyhoření. Ve své 

podstatě se jedná o psychický stav, vznikající následkem chronického stresu a vyčerpání, 

vše spojené s celkovými projevy, únavou, při které dochází ke ztrátě profesionálního i 

osobního zájmu u osob pracujících v pomáhajících profesích, nebo u profesí, ve kterých 

dochází k častému kontaktu, komunikaci s jinými lidmi. Zmiňované profese s sebou nesou 

značnou odpovědnost, vysoké nároky, minimální možnost úlevy a především rozpor mezi 

očekáváním a realitou. Narušení vlastních představ o seberealizaci, odsouvání svých potřeb 

do pozadí, přebírání na sebe problémů druhých osob atd. To vše spolu se zátěží plynoucí 

z osobního života vede k rozvoji syndromu vyhoření. (Maroon, 2012, Kallwass, 2007). 

Mezi nejčastější profese ohrožené burn-out syndromem bezesporu patří profese zdravotní 

sestry, lékaře, kantora, terapeuta, pracovníka krizového centra, psychologa, sociálního 

pracovníka a mnohé další, ve kterých dochází ke kontaktu s lidmi, jak již bylo řečeno. 

Pokud se budeme věnovat profesi zdravotní sestry, tak mezi konkrétní příčiny, spouštěcí 

mechanismy burn-out syndromu, můžeme zařadit spory s pacientem, jeho verbální i 

fyzické útoky, zneužívání své pozice, nespolupráce v léčbě, nespokojenost s péčí, 

negativní postoj ke zdravotnictví a zdravotnickým pracovníkům vůbec, problematická 

komunikace, obtížná spolupráce s rodinou pacienta. Dále to mohou být problematické 

interpersonální vztahy, kdy lékař devalvuje práci sestry, verbální střety, přesouvání 

kompetencí z lékaře na sestru, přemíra požadavků ze stran lékaře. Problematické situace 

mohou nastat i mezi zdravotními sestrami mezi sebou, mezi nadřízeným a sestrou. A 

samozřejmě nelze opominout provozní stresory, jako je případné nedostatečné finanční 

ohodnocení, nedostatek personálu, přesčasové služby, špatně organizovaná pracovní doba, 

nedostatečné prostory, nedostatek materiálu, nutnost improvizace. (Mellanová, 1998, 

Staňková, 1996, Verdon, 2008). 

 

 

2.7.2 Příznaky syndromu vyhoření 

Jak již bylo zmíněno, veškeré příznaky burn-out syndromu se projevují jak v rovině 

tělesné, tak emocionální. Hlavním tělesným projevem je celková únava organismu, slabost, 

bolesti v oblasti svalových struktur, nedostatek energie, nespavost, časté buzení i 

opakované ataky nemocí. V emocionální rovině se dostavují především pocity prázdnoty, 

beznaděje, pesimismu, negativismu, podrážděnosti. Vlastní zaměstnání ztrácí smysl. 

Člověk je zatížen pocitem viny, selhání a aktivně se brání empatii. Vyhýbá se lidem ve 

svém okolí, ani rodina mu nepřináší radost, uzavírá se do sebe, špatně se soustředí, 

zapomíná, jakýkoliv požadavek na něj mu přináší obrovskou zátěž. (Venglářová, 2011, 

Poncet, 2007). 
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2.7.3 Fáze syndromu vyhoření 

Jednotlivé fáze, stupně burn-out syndromu jsou zahrnuty do celkového procesu vývoje 

vyčerpání, přičemž časový horizont je různý, od měsíců po roky. Zpravidla je na začátku 

nadšená, motivovaná optimistická osoba, pracovník v pomáhající profesi, kterého vlastní 

zvolené povolání naplňuje, má mnoho ideálů a plánů. Vše postupně přechází přes 

psychickou vyčerpanost, emoční vyhoření až k fyzickému vyčerpání a následnému 

propuknutí psychosomatického onemocnění. Jednotlivé konkrétní fáze lze popsat a 

pojmenovat různě, ovšem podstata zůstává vždy stejná. Například Venglářová člení burn-

out syndrom do pěti fází (nadšení, stagnace, frustrace, apatie, vlastní vyhoření). Nadšení 

představuje výše zmíněného pracovníka, který je na počátku kaskády. Ve fázi stagnace už 

ochabuje počáteční nadšení a motivace, člověk slevuje a opouští od svých primárních 

ideálů. Frustrace nastává, když se ještě připojí pochybnosti o smyslu své práce. Apatii, 

jako předstupeň vyhoření pozorujeme u osob, které vykonávají pouze nejnutnější práci, 

nikdy se do ničeho sami aktivně nezapojují a vlastní pomáhající profesi berou jako pouhý 

zdroj obživy. A ve finále přichází samotné vyhoření se všemi svými příznaky a projevy, 

které jsem již zmínila. (Venglářová, 2011). 

 

 

2.7.4 Prevence a léčba syndromu vyhoření 

Prevence (opatření zaměřená na předcházení nežádoucím jevům, nejčastěji nemocem) je 

zaměřena především na zvládnutí a využívání asertivity (komunikační dovednost, 

schopnost prosazovat svůj nebo jiný názor) v práci s lidmi, proměnlivost práce, její 

pestrost, nejednotvárnost, umění dobře a účelně zorganizovat vlastní čas. Dostatek 

přednášek, seminářů a informací povšechně věnujících se tématu burn-out syndromu hraje 

také nezastupitelnou úlohu. Supervize je nedílnou součástí prevence. I rozličné způsoby 

relaxačních technik se dají začlenit mezi preventivní opatření. (Stibalová, 2010). 

Terapie burn-out syndromu je možná pouze tehdy, připustí-li si člověk, že profesnímu 

vyhoření opravdu podlehl, a je ochoten s ním bojovat. Základním pilířem je profesionální 

psychoterapie, psychologický koučing pod vedením odborného poradce a farmakoterapie, 

která je možná, ale méně využívaná. Nezastupitelnou hodnotu zastává vliv a podpora 

rodiny a blízkého okolí. Pozitivní vliv se také přikládá pravidelnému sportu či jiným 

aerobním aktivitám. (Stock, 2010). 

 

 

 

2.8 Oblastní nemocnice v Kladně 

Ještě jednou bych ráda podotkla, že dle mého názoru nedošlo výsledky výzkumného 

šetření k poškození zdravotnického zařízení, kde samotný výzkum probíhal a tak jsem 

neshledala důvod ponechat toto zařízení v anonymitě a velmi ráda ho zde v krátkosti 

představím.  
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Kladenská nemocnice byla založena v roce 1903 za významné podpory profesora chirurgie 

Bohuslava Niderleho, který se také stal prvním primářem nově vzniklé nemocnice. Toto 

zdravotnické zařízení osahovalo původně dva pavilony (dodnes funkční, zrekonstruované, 

v plném provozu), které později přijaly souhrnný název „Niderleho pavilon“. V první 

polovině 20. století byla postavena hlavní budova nemocnice. (Oblastní nemocnice 

Kladno, 2015). 

Během posledních deseti let dochází k intenzivní rekonstrukci celého areálu, včetně 

jednotlivých oddělení s optimalizací lůžkových kapacit. Postupně byla postavena nová 

budova zamýšleného domova pro seniory s lůžky následné péče (v současnosti je zde 

dočasně umístěna lůžková chirurgie s lůžkovou i ambulantní rehabilitací). V roce 2012 byl 

dokončen a uveden do provozu nový pavilon Centra akutní medicíny, kde jsou soustředěna 

všechna odborná diagnostická zařízení včetně centrálního příjmu, urgentního příjmu, 

centrálních operačních sálů a všech jednotek intenzivní péče pro dospělé pacienty 

s Anesteziologicko-resuscitačním oddělením. V tomto pavilonu je technické vybavení na 

velmi vysoké úrovni. 

V areálu oblastní nemocnice v Kladně se nachází Územní středisko záchranné služby 

Středočeského kraje, hemodialyzační středisko fungující 24 hodin denně, hyperbarická 

komora, magnetická rezonance, moderní megavoltový kobaltový zářič, lékařská služba 

první pomoci pro děti i dospělé včetně zubní pohotovosti, lékárna, prodejna 

zdravotnických potřeb, dětská školka pro děti zaměstnanců, baby box atd. 

Koncem května roku 2015 získala kladenská nemocnice certifikát kvality a bezpečí, tedy 

úspěšně podstoupila a zvládla externí kontrolu kvality, akreditaci. 

V současné době patří nemocnice v Kladně mezi několik spádových krajských 

zdravotnických zařízení, jejímž zřizovatelem je od 1. 1. 2003 Středočeský kraj. Jedná se o 

akciovou společnost. Dá se říci, že toto zařízení plní „nadregionální“ funkci. Nabízí více 

než 600 lůžek standardní péče a 60 lůžek intenzivní péče.  

 

 

2.8.1 Oddělení intenzivní péče, ARO v oblastní nemocnici Kladno 

Intenzivní péče obecně má v Kladně hlubokou tradici a historii, jelikož v roce 1967 zde 

bylo otevřeno druhé Anesteziologicko-resuscitační oddělení v Československu MUDr. 

Vladimírem Lemonem, původně chirurgem, posléze i anesteziologem, ale především 

prvním váženým primářem oddělení ARO. Za pět let byla k ARO připojena zdravotnická 

záchranná služba, jako součást oddělení, a za dalších šest let byla otevřena koronární 

jednotka (dále jen „KJ“) fungující pod oddělením ARO. Postupně došlo k odtržení a 

osamostatnění záchranné služby i koronární jednotky jako plnohodnotné samostatné 

jednotky intenzivní péče. V současné době se ARO nachází v pavilonu Centra akutní 

medicíny, disponuje osmi lůžky s plně vybavenou ventilační i monitorovací technikou na 

velmi vysoké úrovni. Hlavní činnost spočívá v péči o pacienty v závažném zdravotním 

stavu, potřebující podporu dýchání, krevního oběhu, či hemodialyzačních technik. Dále 

personál poskytuje péči anesteziologickou a péči o pacienty s chronickou bolestí 

prostřednictvím provozované „Ambulance chronické bolesti“. 
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Mezi další jednotky intenzivní péče sídlící rovněž v pavilonu Centra akutní medicíny patří 

již zmiňovaná koronární jednotka umožňující intenzivní monitoraci a terapii pacientů 

s akutním kardiologickým problémem. Mezi zdejší vybavení patří nejen technika 

k podpoře dýchání, ale i přístroj umožňující mimotělní oxygenaci. Pod koronární jednotku 

patří i kardiostimulační centrum. 

Metabolická jednotka (dále jen „MJ“) se zabývá intenzivní terapií poruch vnitřního 

prostředí a metabolismu, dále se zde pečuje o pacienty s nespecifickými střevními záněty 

s potřebou dlouhodobé nutriční podpory. I zde je možnost ve výjimečných případech 

poskytnout pacientům umělou plicní ventilaci. Tato metabolická jednotka v Kladně má 

nadregionální charakter.  

Péče na neurologické jednotce intenzivní péče se specializuje na pacienty s náhlou 

mozkovou příhodou. V provozu je zdejší spádové iktové centrum, kde se aktivně provádí 

akutní trombolýzy. 

Relativně nově otevřenou, největší jednotkou intenzivní péče je multioborová jednotka 

intenzivní péče (dále jen „MO JIP“), kde je poskytována péče pacientům s rozličnými 

diagnózami. Nejčastěji jsou zde ukládáni pacienti po rozsáhlých operačních výkonech, 

kteří vyžadují intenzivní monitoraci, terapii a často i umělou plicní ventilaci. 

Mimo pavilon Centra akutní medicíny se ještě nachází jednotka intenzivní péče (dále jen 

„JIP“) dětské chirurgie, lůžka všeobecné dětské IP, kde jsou hospitalizováni pacienti do 

dovršení devatenáctého roku věku. V péči o novorozence vyžadující intenzivní péči je 

nápomocna JIP neonatologického typu, která je rovněž spádová pro řadu přilehlých 

zdravotnických zařízení. (Oblastní nemocnice Kladno, 2010). 
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3 Metodologie a výsledky  
 

. 

Hlavním cílem této diplomové práce je zjistit, které pracovní situace vyskytující se 

v profesi sestry pracující v intenzivní péči jsou vnímány jako nejnáročnější, způsobují 

nejvyšší míru psychické nepohody nebo psychické zátěže, zmapování na kterých faktorech 

jsou tyto závěry závislé a dle aktuálních výsledků výzkumu pokus o navrhnutí řešení a jeho 

zavedení do praxe. 

Snahou bylo, aby výzkumný vzorek tvořily všechny zdravotní sestry pracující v oboru 

intenzivní péče pro dospělé pacienty v jednom konkrétním menším zdravotnickém 

zařízení. V době, kdy probíhal samotný výzkum (podzim 2015), pracovalo na těchto 

zvolených odděleních 130 sester s rozličnými pracovními úvazky. Anonymního 

dotazníkového šetření se, dle počtu navrácených vyplněných dotazníků, zúčastnily 

všechny. K dalšímu zpracování však bylo možno použít dotazníků pouze 129 (pro 

neúplnost byl jeden dotazník vyřazen). 

Mezi identifikační údaje, které dotazník obsahoval, patřila celková délka odborné praxe a 

nejvyšší dosažené zdravotnické vzdělání tedy střední zdravotnická škola (dále jen „SZŠ“), 

vyšší odborná škola (dále jen „VOŠ“), specializace Anesteziologie, resuscitace, intenzivní 

péče (dále jen „ARIP“), diplomovaná sestra pro intenzivní péči, bakalářské vzdělání, 

magisterské vzdělání, případně jiné zdravotnické vzdělání). Oddělení kde respondent 

pracuje (ARO, JIP interního zaměření, konkrétně koronární jednotka, metabolická 

jednotka, neurologická jednotka intenzivní péče a JIP chirurgického zaměření, tedy 

multioborová jednotka intenzivní péče). Další osobní i jiné údaje, jako například věk 

(validnější údaj je dle mého názoru spíše délka odborné praxe), pohlaví (jelikož vím, že 

mužů se pohybuje na zvolených odděleních zanedbatelné množství, v době výzkumu 

konkrétně pět zdravotních bratrů, proto jsem to nepovažovala za statisticky významné), 

rodinný stav a jiné jsem po respondentech nevyžadovala, jelikož tyto údaje nejsou 

následně zpracovány. 

V daném kvantitativním výzkumném šetření jsem použila anonymní dotazník vlastní 

konstrukce (Viz příloha číslo 2), který obsahuje 30 nastíněných profesních situací 

vyskytujících se v povolání sestry pracující v intenzivní péči. Tyto situace jsou rozděleny 

do 3 skupin:  

1. Situace přímo spojené s výkonem zdravotnického povolání Všeobecná sestra na 

pracovišti intenzivní péče (12 situací):  

 KPR pacienta na oddělení IP, ARO. 

 Kardiopulmonální resuscitace (dále jen „KPR“) pacienta 

mimo oddělení IP, ARO (například na vyžádání jiného 

oddělení). 

 Akutní neplánovaný příjem pacienta vyžadující četné 

diagnostické, terapeutické i ošetřovatelské intervence. 

 Péče o nestabilního pacienta v bezvědomí. 

 Péče o dezorientovaného, nespolupracujícího pacienta při 

vědomí. 
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 Péče o pacienta se zvýšeným hygienickým režimem 

(například MRSA, Acinetobacter Baumanni, Clostridium 

difficile atd.). 

 Péče o stabilizovaného pacienta v bezvědomí.  

 Péče o stabilizovaného orientovaného pacienta při vědomí. 

 Práce se složitým přístrojovým vybavením.  

 Práce s ošetřovatelskou dokumentací. 

 Komunikace s pozůstalými po pacientovi. 

 Komunikace s příbuznými pacienta.  

2. Situace nepřímo spojené s výkonem zdravotnického povolání Všeobecná sestra na 

pracovišti intenzivní péče (8 situací):  

 Nutnost získávání kreditů v rámci celoživotního vzdělávání. 

 Finanční ohodnocení.   

 Přesčasová práce.  

 Nepravidelný pracovní režim, noční směny.  

 Nepravidelný pracovní režim, práce o víkendech.  

 Nepravidelný pracovní režim, práce o svátcích. 

 Nedostatek personálu z řad sester na ARO, JIP.  

 Nedostatek pomocného personálu.  

3. Situace přímo spojené s interpersonálními vztahy na pracovišti anesteziologicko-

resuscitačního oddělení, jednotky intenzivní péče (10 situací):  

 Spolupráce s ostatními sestrami pracujícími na oddělení 

ARO, JIP. 

 Komunikace s ostatními sestrami pracujícími na oddělení 

ARO, JIP. 

 Spolupráce s přímým nadřízeným - staniční sestra.  

 Komunikace s přímým nadřízeným - staniční sestra.  

 Spolupráce s lékaři.  

 Komunikace s lékaři.  

 Spolupráce s ostatním zdravotnickým personálem.  

 Komunikace s ostatním zdravotnickým personálem.  

 Spolupráce se studenty na odborné praxi, stáži.  

 Komunikace se studenty na odborné praxi, stáži. 

Jednotlivé profesní situace jsem vybrala dle vlastního uvážení a ze své osobní zkušenosti 

z 16 leté odborné praxe v intenzivní péči. Každou nastíněnou situaci respondent čitelně 

označil dle stupně zátěže, kterou u něj daná profesní situace vyvolává, dle přiloženého 

klíče na škále 1-5:   

1 - žádná psychická zátěž,  

2 - mírná až středně krátkodobá psychická zátěž nebo nepohoda,  

3 - mírná až středně dlouhodobá psychická zátěž nebo nepohoda,  

4 - silná, ale krátkodobá psychická zátěž nebo nepohoda,   

5 - silná a dlouhodobá psychická zátěž nebo nepohoda.   
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Navíc byla možnost u každé skupiny otázek, profesních situacích doplnit jinou, 

v dotazníku neuvedenou profesní situaci, která je pro daného respondenta psychicky hůře 

zvládnutelná. Tuto možnost překvapivě nevyužil žádný z oslovených respondentů, 

zdravotních sester. O důvodech lze pouze spekulovat, buď respondenti nechtěli nad 

dotazníkem strávit více času vypisováním jiné situace, nebo se mi podařilo obsáhnout 

všechny hlavní, psychicky náročné momenty, se kterými je možno se v rámci dané profese 

setkat. Výzkumné šetření probíhalo během podzimu roku 2015.  

Stanovila jsem 5 hypotéz, které jsem za pomoci programu Statistika 12, poskytnutého 

zdarma studentům Karlovi Univerzity, a následné kontroly od odborníka z oboru statistika, 

testovala a vyhodnocovala. 

 

Hypotézy: 

   

H1: Existuje nepřímá souvislost mezi celkovou délkou odborné praxe sestry pracující 

v intenzivní péči a výší psychické zátěže nebo nepohody způsobené situacemi přímo 

spojenými s výkonem zdravotnického povolání Všeobecná sestra v IP. 

 

H2: Nejvyšší míru psychické zátěže nebo nepohody vyvolávají u sester pracujících v IP 

profesní situace nepřímo spojené s výkonem samotného zdravotnického povolání 

Všeobecná sestra v IP, bez ohledu na další faktory. 

 

H3: Sestry v intenzivní péči s vyšším vzděláním pociťují menší psychickou zátěž nebo 

nepohodu v situacích přímo spojených s výkonem zdravotnického povolání Všeobecná 

sestra v IP, než sestry s nižším vzděláním. 

 

H4: Celková délka odborné praxe nemá vliv na vnímání psychické zátěže nebo nepohody u 

situací nepřímo spojených s výkonem zdravotnického povolání Všeobecná sestra v IP. 

 

H5: Existuje znatelný rozdíl ve vnímání psychické zátěže nebo nepohody v jednotlivých 

kategoriích u sester pracujících na rozdílných oddělení IP. 

 

Před zahájení samotného šetření jsem písemně požádala náměstka pro ošetřovatelskou 

péči, hlavní sestru o schválení provedení výzkumu na daných odděleních. Součástí žádosti 

byl kompletní dotazník. Během velmi krátké doby jsem měla oficiálně schválenu možnost 

dotazníkového šetření (Viz příloha číslo 1).  

Pokračovala jsem tzv. předvýzkumem, abych si ověřila, zda je mnou vytvořený dotazník 

srozumitelný a případně ho aktuálně upravila. Předvýzkumnými respondenty se stalo 12 

kolegyň z oddělení ARO, kde v současnosti pracuji. Bohužel jsem se neshledala 

s nadšením se dotazníku věnovat a validně všechny body vyplnit, což přisuzuji „nutnosti“ 

častého vyplňování mnoha dotazníků, které studující zdravotní sestry na oddělení přináší a 

zasílají. Nezbývá než věřit, že zbylí respondenti k dotazníku přistupovali zodpovědněji. 

Nicméně závěrem jsem mohla konstatovat, že vše je uvedeno srozumitelně a mohu začít 

dotazníky distribuovat dále.  
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Osobně jsem, po předchozí domluvě, dotazníky na zvolená oddělení zanesla a sama je 

v tištěné formě předala vedoucím pracovníkům, staničním sestrám, které jsem rovněž 

důkladně ústně informovala o obsahu a významu šetření (i souhlas s provedením výzkumu 

právě na jejich oddělení byl samozřejmostí). Anonymita každého respondenta byla 

zajištěna tím, že dotazníky byly volně na daných odděleních k dispozici, staniční sestry je 

shromáždily až v době, kdy byly všechny vyplněny a také především tím, že jsem 

v dotazníku nepožadovala uvést žádné osobní údaje, které by mohly jednotlivé 

respondenty identifikovat.   

Po 14 dnech jsem všechny vyplněné dotazníky vyzvedla, začala kontrolovat a zpracovávat. 

Celkem bylo rozdáno 140 dotazníků, k dalšímu zpracování jich bylo možno použít 129, 

což znamená cca. 92% návratnost. Sester pracujících na odděleních intenzivní péče, bylo 

zaměstnáno v době realizace výzkumu 130.  

 

 

 

 

3.1 Charakteristika výzkumného vzorku 

Jak jsem již uvedla výše, dotazníků jsem distribuovala 140, k dalšímu zpracování jich bylo 

možno použít 129 (92,14%). Každý dotazník obsahoval 3 obecné identifikační údaje, které 

všeobecně charakterizují jednotlivé respondenty (každý z těchto údajů je zpracován za 

pomocí tabulky a grafu pro lepší přehlednost): 

 

 
   

Tabulka 1 - CELKOVÁ DÉLKA ODBORNÉ PRAXE VE ZDRAVOTNICTVÍ 

0-9 let 27 respondentů 20,93 % 

10-19 let 74 respondentů 57,36 % 

20 a více let 28 respondentů 21,71 % 

Celkem 129 respondentů 100 % 
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Graf 1 - CELKOVÁ DÉLKA ODBORNÉ PRAXE VE ZDRAVOTNICTVÍ 

21%

57%

22%

0-9 let 10-19 let 20 a více let

 

Ze získaných údajů o celkové délce odborné praxe vyplývá, že nejvíce je sester z kategorie 

10-19 let, konkrétně 74 (57% z celkového počtu respondentů), poté sester z kategorie 20 a 

více let, tedy 28 (22%) a nejméně je sester z kategorie 0-9 let odborné praxe, 27 (21%). 

Obecně lze tedy říci, že z valné většiny se výzkumu účastnily velice zkušené zdravotní 

sestry s mnohaletou odbornou praxí ve zdravotnictví (pro usnadnění zpracování získaných 

dat jsem délku odborné praxe rozdělila do výše zmíněných třech kategorií, což je myslím i 

pro přehlednost dostačující). 
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Tabulka 2 - NEJVYŠŠÍ DOSAŽENÉ ZDRAVOTNICKÉ VZDĚLÁNÍ 

Specializace ARIP, DSIP 48 respondentů 37,21 % 

Bc., Mgr. 37 respondentů 28,68 % 

SZŠ, VOŠ 44 respondentů 34,11 % 

Celkem 129 respondentů 100 % 

 

 
 

Graf 2 - NEJVYŠŠÍ DOSAŽENÉ ZDRAVOTNICKÉ VZDĚLÁNÍ 

37%

29%

34%

ARIP, DSIP Bc., Mgr. SZŠ, VOŠ

 

 

Další konkrétní údaj, který je statisticky zpracován, je údaj o nejvyšším dosaženém 

zdravotnickém vzdělání. Z celkového počtu 129 respondentů má specializaci ARIP či 

DSIP 48 sester, tedy 37%. Střední zdravotnickou školu a vyšší odbornou školu 44 sester, 

tedy 34% a vysokoškolsky vzdělaných (Bc., Mgr.) je 37 sester, což činí 29%. Bohužel 

konkrétní obory a specializace studia jsem uvést po respondentech nevyžadovala a tak není 

možné zhodnotit a zpracovat tento údaj, což zpětně považuji za nedostatek. Stejně tak 

nelze z dotazníku určit veškeré zdravotnické vzdělání jednotlivých respondentů (například 

kdo absolvoval zároveň SZŠ, ARIP i Bc. atd.), jelikož respondenti označovali pouze své 

nejvyšší dosažené zdravotnické vzdělání.  
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Tabulka 3 - ODDĚLENÍ, NA KTERÝCH RESPONDENTI V SOUČASNÉ DOBĚ PRACUJÍ 

Anesteziologicko-

resuscitační oddělení 
41 respondentů 31,78 % 

Koronární jednotka 16 respondentů 12,40 % 

Metabolická jednotka 14 respondentů 10,85 % 

Neurologická jednotka 

intenzivní péče 
13 respondentů 10,08 % 

Multioborová jednotka 

intenzivní péče 
45 respondentů 34,88 % 

Celkem 129 respondentů 100 % 

 

 

 
Graf 3 - ODDĚLENÍ, NA KTERÝCH RESPONDENTI V SOUČASNÉ DOBĚ PRACUJÍ 

32%
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Mezi oddělení intenzivní péče, kde výzkum probíhal, patří ARO, kde se zúčastnilo 

výzkumu 41 sester, tedy 32% z celkového počtu 129 respondentů. Na oddělení koronární 

jednotky se zúčastnilo výzkumu 16 sester (12%). Na metabolické jednotce se zúčastnilo 

výzkumu 14 sester (11%). Na neurologické jednotce intenzivní péče se výzkumu 

zúčastnilo 13 sester (10%) a konečně na multioborové jednotce intenzivní péče 45 sester, 

což činí 35% ze všech respondentů, kteří se dotazníkového šetření účastnili.  
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Tabulka 4 - SOUHRNĚ ROZDĚLENÁ ODDĚLENÍ, NA KTERÝCH RESPONDENTI V SOUČASNÉ 

DOBĚ PRACUJÍ 

Anesteziologicko-

resuscitační oddělení 
41 respondentů 31,78 % 

Intenzivní péče interního 

zaměření  
43 respondentů 33,33 % 

Intenzivní péče 

chirurgického zaměření  
45 respondentů 34,88 % 

Celkem 129 respondentů 100 % 

 

 

Intenzivní péče interního zaměření zahrnuje: koronární jednotku, metabolickou jednotku a 

neurologickou jednotku intenzivní péče. 

Intenzivní péčí chirurgického zaměření je myšlena multioborová jednotka intenzivní péče. 

Toto souhrnné rozdělení jednotek intenzivní péče podobného charakteru je zvoleno pro 

jednodušší zpracování a lepší přehlednost. 

 
 

Graf 4 - SOUHRNNĚ ROZDĚLENÁ ODDĚLENÍ, NA KTERÝCH RESPONDENTI V SOUČASNÉ 

DOBĚ PRACUJÍ 
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Intenzivní péče interního zamření (KJ, MJ, Neurologická JIP)

Intenzivní péče chirurgického zaměření (MOJ)

 

 

Pro zjednodušení statistického zpracování a větší přehlednost výsledků jsem krom 

předchozího rozdělení sloučila příbuzné obory. ARO zůstává samostatné se 41 sestrami 

(32%), stejně jako multioborová jednotka intenzivní péče, ale je nazvána jako jednotka 

intenzivní péče chirurgického zaměření se 45 sestrami (35%). Do skupiny jednotky 

intenzivní péče interního zaměření jsem zařadila koronární jednotku, metabolickou 

jednotku a neurologickou jednotku intenzivní péče, u této skupiny činí součet všech sester, 

respondentů 43 (33%). 
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3.2 Hlavní výsledky 

 

U každé hypotézy je uveden statistický test a graf. Jelikož se vždy jedná o jednu 

kategoriální proměnou a jednu numerickou proměnou, používám analýzu rozptylu 

(ANOVA), která zkoumá, zdali je statisticky významný rozdíl v daných hodnotách.   

Pokud výsledná p-hodnota testu vyjde nižší než 0,05, tedy 5% hladina významnosti, je 

rozdíl mezi zkoumanými kategoriemi statisticky významný. Pokud tomu je naopak, tedy 

výsledná p-hodnota testu vyjde vyšší než 0,05, není statisticky významný rozdíl mezi 

kategoriemi. Dále používám hodnotu průměru a rozptylu (střední kvadratická hodnota 

odchylek, která udává, jak moc jsou hodnoty statistického souboru rozptýleny od průměru 

a vypočte se jako průměr druhých mocnin vzdáleností od průměru).  

 

 

K hypotéze č. 1 (Existuje nepřímá souvislost mezi celkovou délkou odborné praxe sestry 

pracující v intenzivní péči a výší psychické zátěže nebo nepohody způsobené situacemi 

přímo spojenými s výkonem zdravotnického povolání Všeobecná sestra v intenzivní péči) 

byla zjištěna následující data: 

 

Respondenti označili každou (v dotazníku uvedenou) profesní situaci dle subjektivního 

zhodnocení podle následujícího klíče: 

Stupně zátěže: 

1 - žádná psychická zátěž 

2 - mírná až středně krátkodobá psychická zátěž nebo nepohoda 

3 - mírná až středně dlouhodobá psychická zátěž nebo nepohoda 

4 – silná, ale krátkodobá psychická zátěž nebo nepohoda 

5 - silná a dlouhodobá psychická zátěž nebo nepohoda 

 

  

Tabulka 5 - PRŮMĚRNÁ PSYCHICKÁ ZÁTĚŽ NEBO NEPOHODA V SITUACÍCH PŘÍMO 

SPOJENÝCH S VÝKONEM ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ VŠEOBECNÁ SESTRA 

V INTENZIVNÍ PÉČI V ZÁVISLOSTI NA CELKOVÉ DÉLCE ODBORNÉ PRAXE VE 

ZDRAVOTNICTVÍ 

Celková délka odborné praxe ve 

zdravotnictví 
0-9let 10-19 let 20 a více let 

Respondentů v kategorii  27 (21%) 74 (57%) 28 (22%) 

Průměrná psychická zátěž, nebo nepohoda 

v situacích přímo spojených s výkonem 

zdravotnického povolání Všeobecná sestra 

v IP  

2,19444 2,161036 2,160714 

Rozptyl  0,264423 0,110984 0,141939 
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Do kategorie sester s celkovou délkou odborné praxe 0-9 let se řadí 27 respondentů (21%) 

s průměrnou psychickou zátěží nebo nepohodou (v situacích přímo spojených s výkonem 

zdravotnického povolání Všeobecná sestra v intenzivní péči) 2,19, což je mírná až středně 

krátkodobá psychická zátěž nebo nepohoda.  

74 sester (57%) v kategorii 10-19 let celkové odborné praxe ve zdravotnictví průměrně 

označily zátěž na stupni 2,16, tedy také jako mírnou, až středně krátkodobou. 

28 sester (22%) ze skupiny 20 a více let odborné praxe ve zdravotnictví, uvádí průměrnou 

psychickou zátěž taktéž 2,16, opět mírnou, až středně krátkodobou.  

Vypočtená p-hodnota je 0,922942. 

 

  
Graf 5 – PRŮMĚRNÝ STUPEŇ PSYCHICKÉ ZÁTĚŽE NEBO NEPOHODY V SITUACÍCH 

PŘÍMO SPOJENÝCH S VÝKONEM ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ VŠEOBECNÁ SESTRA V 

INTENZIVNÍ PÉČI V ZÁVISLOSTI NA CELKOVÉ DÉLCE ODBORNÉ PRAXE VE 

ZDRAVOTNICTVÍ 
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Celková délka odborné praxe ve zdravotnictví

1-žádná psychická zátěž, 2-mírná až středně krátkodobá psychická zátěž nebo 
nepohoda, 3-mírná až středně dlohodobá psychická zátěž nebo nepohoda, 4-silná, 

ale krátkodobá psychická zátěž nebo nepohoda, 5-silná a dlouhodobá psychická zátěž 
nebo nepohoda

 

 

Jelikož vypočtená p-hodnota vyšla v tomto případě 0,922942, což je větší než hladina 

významnosti 0,05, tudíž je závěr takový, že NENÍ statisticky významný rozdíl v stupni 

psychické zátěže nebo nepohody způsobené situacemi přímo spojenými s výkonem 

zdravotnického povolání Všeobecná sestra v intenzivní péči a celkovou délkou odborné 

praxe ve zdravotnictví. 

Tudíž lze říci, dle získaných dat a následných výpočtů, že se hypotéza č. 1 nepotvrdila. 
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K hypotéze č. 2 (Nejvyšší míru psychické zátěže nebo nepohody vyvolávají u sester 

pracujících v intenzivní péči profesní situace nepřímo spojené s výkonem zdravotnického 

povolání Všeobecná sestra v intenzivní péči, bez ohledu na další faktory) byla zjištěna 

následující data: 

 

Průměrná psychická zátěž nebo nepohoda u situací nepřímo spojených s výkonem 

zdravotnického povolání Všeobecná sestra v IP (vypočtená dle označeného stupně 

zátěže 1-5): 

Nutnost získávání kreditů v rámci celoživotního vzdělávání 2,596899 

Finanční ohodnocení       2,565891 

Přesčasová práce       2,310078  

Nepravidelný pracovní režim, noční směny    2,100775 

Nedostatek personálu z řad sester na ARO, JIP   2,093023 

Nedostatek pomocného personálu     1,790698 

Nepravidelný pracovní režim, práce o víkendech   1,736434 

Nepravidelný pracovní režim, práce o svátcích   1,217054 

Průměr celkem       2,0513565  

  

Klíč pro označení průměrného stupně psychické zátěže nebo nepohody: 

1 - žádná psychická zátěž 

2 - mírná až středně krátkodobá psychická zátěž nebo nepohoda 

3 - mírná až středně dlouhodobá psychická zátěž nebo nepohoda 

4 – silná, ale krátkodobá psychická zátěž nebo nepohoda 

5 - silná a dlouhodobá psychická zátěž nebo nepohoda 

      

Graf 6 – PRŮMĚRNÝ STUPEŇ PSYCHICKÉ ZÁTĚŽE NEBO NEPOHODY V SITUACÍCH 

NEPŘÍMO SPOJENÝCH S VÝKONEM ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ VŠEOBECNÁ SESTRA 

V INTENZIVNÍ PÉČI 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

Nutnost získávání kreditů v rámci celoživotního…

Finanční ohodnocení

Přesčasová práce

Nepravidelný pracovní režim, noční směny

Nedostatek personálu z řad sester na ARO, JIP

Nedostatek pomocného personálu

Nepravidelný pracovní režim, práce o víkendech

Nepravidelný pracovní režim, práce o svátcích

1-žádná psychická zátěž, 2-mírná až středně krátkodobá psychická zátěž nebo 
nepohoda, 3-mírná až středně dlouhodobá psychická zátěž nebo nepohoda, 4-silná, 

ale krátkodobá psychická zátěž nebo nepohoda, 5-silná a dlouhodobá psychická zátěž 
nebo nepohoda

Průměrný stupeň psychické zátěže, nepohody
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V této skupině profesních situací respondenti označili nejvyšším stupněm psychické zátěže 

nebo nepohody nutnost získávání kreditů v rámci celoživotního vzdělávání (průměrná 

zátěž 2,59) a finanční ohodnocení (průměrná zátěž 2,56), shodně, mírnou, až středně 

dlouhodobou psychickou zátěží nebo nepohodou.  

Většina ostatních situací byla ohodnocena v průměru 2, tedy mírnou, až středně 

krátkodobou psychickou zátěží nebo nepohodou, kterou sestry pociťují.  

Jediná profesní situace je označena průměrem 1,2, což znamená, že sestry při ní nepociťují 

žádnou psychickou zátěž, nebo nepohodu a to je nepravidelný pracovní režim – práce o 

svátcích.  

Celková průměrná psychická zátěž, kterou respondenti pociťují, souhrnně u situací 

nepřímo spojených se zdravotnickým povoláním Všeobecná sestra v intenzivní péči, je 2,1, 

tedy mírná až středně krátkodobá psychická zátěž nebo nepohoda. 
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Průměrná psychická zátěž nebo nepohoda v situacích přímo spojených s výkonem 

zdravotnického povolání Všeobecná sestra v IP (vypočtená dle označeného stupně 

zátěže 1-5): 

Komunikace s pozůstalými po pacientovi     3,124031 

Péče o dezorientovaného, nespolupracujícího pacienta při vědomí  2,984496 

KPR pacienta mimo oddělení IP, ARO     2,96124 

Péče o nestabilního pacienta v bezvědomí     2,922481 

KPR pacienta na oddělení IP, ARO      2,348837 

Práce s ošetřovatelskou dokumentací     2,085271 

Akutní neplánovaný příjem pacienta      1,968992 

Komunikace s příbuznými pacienta      1,906977 

Péče o pacienta se zvýšeným hygienickým režimem   1,728682 

Práce se složitým přístrojovým vybavením     1,620155 

Péče o stabilizovaného pacienta v bezvědomí    1,263566 

Péče o stabilizovaného orientovaného pacienta při vědomí   1,100775 

Průměr celkem         2,167958 

 

Klíč pro označení průměrného stupně psychické zátěže nebo nepohody: 

1 - žádná psychická zátěž 

2 - mírná až středně krátkodobá psychická zátěž nebo nepohoda 

3 - mírná až středně dlouhodobá psychická zátěž nebo nepohoda 

4 - silná, ale krátkodobá psychická zátěž nebo nepohoda 

5 - silná a dlouhodobá psychická zátěž nebo nepohoda 

 

Graf 7 - PRŮMĚRNÝ STUPEŇ PSYCHICKÉ ZÁTĚŽE NEBO NEPOHODY V SITUACÍCH PŘÍMO 

SPOJENÝCH S VÝKONEM ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ VŠEOBECNÁ SESTRA V 

INTENZIVNÍ PÉČI 
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Péče o dezorientovaného, nespolupracujícího…

KPR pacienta mim oddělení IP, ARO

Péče o nestabilního pacienta v bezvědomí

KPR pacienta na oddělení IP, ARO

Práce s ošetřovatelskou dokumentací

Akutní, neplánovaný příjem pacienta

Komunikace s příbuznými pacienta

Péče o pacienta se zvýšeným hygienickým režimem

Práce se složitým přístrojovým vybavením

Péče o stabilizovaného pacienta v bezvědomí

Péče o stabilizovaného, orientovaného pacienta

1-žádná psychická zátěž, 2-mírná až středně krátkodobá psychická zátěž nebo 
nepohoda, 3-mírná až středně dlouhodobá psychická zátěž nebo nepohoda, 4-

silná, ale krátkodobá psychická zátěž nebo nepohoda, 5- silná a dlouhodobá 

psychická zátěž nebo nepohoda

Průměrný stupeň psychické zátěže, nebo nepohody
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Z této skupiny situací sestry nejhůře snášejí komunikaci s pozůstalými po pacientovi, 

průměrná psychická zátěž vyšla 3,1, což znamená mírnou až středně dlouhodobou 

psychickou zátěž nebo nepohodu. Obdobně byly vyhodnoceny i tři další profesní situace 

(péče o dezorientovaného, nespolupracujícího pacienta při vědomí, KPR mimo oddělení 

IP, ARO a péče o nestabilního pacienta v bezvědomí) a to shodně, průměrným stupněm 

psychické zátěže a nepohody 2,9, tedy opět mírnou až středně dlouhodobou.  

Nejlépe dopadly dvě profesní situace, které v průměru nepředstavují pro respondenty 

žádnou zátěž, tedy se jejich hodnocení blíží k 1, jsou to: péče o stabilizovaného pacienta v 

bezvědomí (průměrná zátěž 1,3) a péče o stabilizovaného orientovaného pacienta při 

vědomí (průměrná zátěž 1,1).  

Celková průměrná zátěž u situací přímo spojených s výkonem zdravotnického povolání 

Všeobecná sestra v intenzivní péči, kterou respondenti pociťují, odpovídá ohodnocení 2,2 

tedy mírné až středně krátkodobé psychické zátěži nebo nepohodě. 
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Průměrná psychická zátěž nebo nepohoda v situacích přímo spojených 

s interpersonálními vztahy na oddělení ARO, JIP (vypočtená dle označeného stupně 

zátěže 1-5): 

Spolupráce s ostatními sestrami pracující na ARO, JIP   2,451 

Komunikace s ostatními sestrami pracujícími na ARO, JIP   2,382 

Komunikace s lékaři        2,243 

Spolupráce s ostatním zdravotnickým personálem    2,2307694 

Spolupráce s lékaři        2,20833335 

Komunikace s ostatním zdravotnickým personálem    2,1851856 

Komunikace se studenty na odborné praxi, stáži    2,142857 

Spolupráce se studenty na odborné praxi, stáži    2,142578 

Komunikace s přímým nadřízeným (staniční sestra)   1,343759 

Spolupráce s přímým nadřízeným (staniční sestra)    1,2265610 

Průměr celkem        2,05900  

 

Klíč pro označení průměrného stupně psychické zátěže nebo nepohody: 

1 - žádná psychická zátěž 

2 - mírná až středně krátkodobá psychická zátěž nebo nepohoda 

3 - mírná až středně dlouhodobá psychická zátěž nebo nepohoda 

4 - silná, ale krátkodobá psychická zátěž nebo nepohoda 

5 - silná a dlouhodobá psychická zátěž nebo nepohoda 

 

 

Graf 8 - PRŮMĚRNÝ STUPEŇ PSYCHICKÉ ZÁTĚŽE NEBO NEPOHODY V SITUACÍCH PŘÍMO 

SPOJENÝCH S INTERPERSONÁLNÍMI VZTAHY NA PRACOVIŠTI INTENZIVNÍ PÉČE, ARO 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

Spolupráce s ostatními sestrami na ARO, JIP

Komunikace s ostatními sestrami na ARO, JIP

Komunikace s lékařu

Spolupráce s ostatním zdravotnickým personálem

Spolupráce s lékaři

Komunikace s ostatním zdravotnickým personálem

Komunikace se studenty na odborné praxi, stáži

Spolupráce se studenty na odborné praxi, stáži

Komunikace s přímým nadřízeným (staniční sestra)

Spolupráce s přímým nadřízeným (staniční sestra)

1-žádná psychická zátěž, 2-mírná až středně krátkodobá psychická zátěž nebo 
nepohoda, 3-mírná až středně dlouhodobá psychická zátěž nebo nepohoda, 4 -silná, 

ale krátkodobá psychická zátěž nebo nepohoda, 5-silná a dlouhodobá psychická zátěž 

nebo nepohoda

Průměrný stupeň psychické zátěže, nebo nepohody
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Nejvyšším stupněm psychické zátěže nebo nepohody byla označena spolupráce s ostatními 

sestrami na oddělení IP, ARO (v průměru 2,5), tedy spíše se přiklánějící k mírné až středně 

dlouhodobé psychické zátěži nebo nepohodě a komunikace s ostatními sestrami na 

oddělení IP, ARO (v průměru 2,4), což se přibližuje mírné až středně krátkodobé 

psychické zátěži nebo nepohodě. 

Žádnou zátěž nepociťují respondenti při komunikaci (v průměru 1,3) a spolupráci 

(průměrná zátěž 1,2) s přímým nadřízeným, staniční sestrou.  

Celková průměrná psychická zátěž nebo nepohoda u situací přímo spojených 

s interpersonálními vztahy na oddělení ARO, JIP, kterou respondenti pociťují je 2,1, tedy 

opět mírná až středně krátkodobá. 

 

Dle spočtených průměrů stupně psychické zátěže v jednotlivých kategorií profesních 

situací (situace přímo spojené s interpersonálními vztahy na oddělení ARO, JIP, situace 

nepřímo spojené s výkonem zdravotnického povolání Všeobecná sestra v intenzivní péči a 

situace přímo spojené s výkonem zdravotnického povolání Všeobecná sestra v intenzivní 

péči) a připojených grafů je patrné, že nejvyšší míru psychické zátěže nebo nepohody u 

sester v IP způsobují situace přímo spojené s výkonem zdravotnického povolání 

Všeobecná sestra v IP. Nejnižší míru psychické zátěže nebo nepohody u sester v IP 

způsobují téměř shodně situace nepřímo spojené s výkonem zdravotnického povolání 

Všeobecná sestra v IP i situace přímo spojené s interpersonálními vztahy na oddělení IP, 

ARO. 

Výsledky jsou zcela jasné a není potřeba hypotézu č. 2 jinak testovat a vyhodnocovat 

(hypotéza č. 2 se nepotvrdila). 
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K hypotéze č. 3 (Sestry v intenzivní péči s vyšším vzděláním pociťují menší psychickou 

zátěž nebo nepohodu v situacích přímo spojených s výkonem zdravotnického povolání 

Všeobecná sestra v IP, než sestry s nižším vzděláním) byla zjištěna následující data: 

 

Průměrná psychická zátěž nebo nepohoda v situacích přímo spojených s výkonem 

zdravotnického povolání Všeobecná sestra v IP (vypočtená dle označeného stupně 

zátěže 1-5): 

Komunikace s pozůstalými po pacientovi     3,124031 

Péče o dezorientovaného, nespolupracujícího pacienta při vědomí  2,984496 

KPR pacienta mimo oddělení IP, ARO     2,96124 

Péče o nestabilního pacienta v bezvědomí     2,922481 

KPR pacienta na oddělení IP, ARO      2,348837 

Práce s ošetřovatelskou dokumentací     2,085271 

Akutní neplánovaný příjem pacienta      1,968992 

Komunikace s příbuznými pacienta      1,906977 

Péče o pacienta se zvýšeným hygienickým režimem   1,728682 

Práce se složitým přístrojovým vybavením     1,620155 

Péče o stabilizovaného pacienta v bezvědomí    1,263566 

Péče o stabilizovaného orientovaného pacienta při vědomí   1,100775 

Průměr celkem         2,167958  

 

Klíč pro označení průměrného stupně psychické zátěže nebo nepohody: 

1 - žádná psychická zátěž 

2 - mírná až středně krátkodobá psychická zátěž nebo nepohoda 

3 - mírná až středně dlouhodobá psychická zátěž nebo nepohoda 

4 - silná, ale krátkodobá psychická zátěž nebo nepohoda 

5 - silná a dlouhodobá psychická zátěž nebo nepohoda 
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Graf 9 - PRŮMĚRNÝ STUPEŇ PSYCHICKÉ ZÁTĚŽE NEBO NEPOHODY V SITUACÍCH PŘÍMO 

SPOJENÝCH S VÝKONEM ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ VŠEOBECNÁ SESTRA NA 

PRACOVIŠTI INTENZIVNÍ PÉČE 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

Komunikace s pozůstalými po pacientovi

Péče o dezorientovaného, nespolupracujícího…

KPR pacienta mim oddělení IP, ARO

Péče o nestabilního pacienta v bezvědomí

KPR pacienta na oddělení IP, ARO

Práce s ošetřovatelskou dokumentací

Akutní, neplánovaný příjem pacienta

Komunikace s příbuznými pacienta

Péče o pacienta se zvýšeným hygienickým režimem

Práce se složitým přístrojovým vybavením

Péče o stabilizovaného pacienta v bezvědomí

Péče o stabilizovaného, orientovaného pacienta

1-žádná psychická zátěž, 2-mírná až středně krátkodobá psychická zátěž nebo 
nepohoda, 3-mírná až středně dlouhodobá psychická zátěž nebo nepohoda, 4-

silná ale krátkodobá psychická zátěž nebo nepohoda, 5-silná a dlouhodobá 

psychická zátěž nebo nepoh

Průměrný stupeň psychické zátěže, nebo nepohody

  

Průměrná psychická zátěž u všech respondentů, v situacích přímo spojených s výkonem 

zdravotnického povolání Všeobecná sestra v intenzivní péči, byla označena v průměru 

stupněm 2,2, což představuje mírnou až středně krátkodobou psychickou zátěž nebo 

nepohodu.  

 

 

Tabulka 6 - PRŮMĚRNÁ PSYCHICKÁ ZÁTĚŽ NEBO NEPOHODA V SITUACÍCH PŘÍMO 

SPOJENÝCH S VÝKONEM ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ VŠEOBECNÁ SESTRA V 

INTENZIVNÍ PÉČI V ZÁVISLOSTI NA NEJVYŠŠÍM DOSAŽENÉM ZDRAVOTNICKÉM 

VZDĚLÁNÍ 

Nejvyšší dosažené zdravotnické vzdělání SZŠ, VOŠ ARIP, DSIP Bc., Mgr. 

Respondentů v kategorii vzdělání 44 (34%) 48 (37%) 37 (29%) 

Průměrná psychická zátěž, nepohoda 

v situacích přímo spojených s výkonem 

zdravotnického povolání Všeobecná sestra 

v IP  

2,151515 2,130208 2,236486 

Rozptyl  0,231031 0,080055 0,135615 

 

V kategorii sester se SZŠ a VOŠ (44 respondentů) byla v průměru označena zátěž 2,15 

(mírná až středně krátkodobá psychická zátěž nebo nepohoda). V kategorii sester ARIP, 

DSIP (48 respondentů) průměrná zátěž 2,13 a v kategorii vysokoškolsky vzdělaných sester 

(37 respondentů) zátěž na stupni 2,24, opět mírná až středně krátkodobá. 

Vypočtená p-hodnota je 0,425009. 



 

43 

 

 

Graf 10 – PRŮMĚRNÝ STUPEŇ PSYCHICKÉ ZÁTĚŽE NEBO NEPOHODY V SITUACÍCH 

PŘÍMO SPOJENÝCH S VÝKONEM ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ VŠEOBECNÁ SESTRA V 

INTENZIVNÍ PÉČI V ZÁVISLOSTI NA NEJVYŠŠÍM DOSAŽENÉM ZDRAVOTNICKÉM 

VZDĚLÁNÍ 
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Klíč pro označení průměrného stupně psychické zátěže nebo nepohody: 

1 - žádná psychická zátěž 

2 - mírná až středně krátkodobá psychická zátěž nebo nepohoda 

3 - mírná až středně dlouhodobá psychická zátěž nebo nepohoda 

4 - silná, ale krátkodobá psychická zátěž nebo nepohoda 

5 - silná a dlouhodobá psychická zátěž nebo nepohoda 

 

Dle grafu je patrné, že vyšší psychickou zátěž nebo nepohodu (průměrně 2,23), v situacích 

přímo spojených s výkonem zdravotnického povolání Všeobecná sestra v IP, pociťují 

zdravotní sestry s vysokoškolským vzděláním a nejmenší, zdravotní sestry se specializací 

ARIP, DSIP (průměrně 2,13). Nicméně jak ukázala analýza rozptylu, rozdíl není statisticky 

významný. 

Jelikož vypočtená p-hodnota vyšla v tomto případě 0,425009, což je větší, než hladina 

významnosti 0,05, je závěr takový, že NENÍ statisticky významný rozdíl v stupni 

psychické zátěže nebo nepohody v situacích přímo spojených s výkonem zdravotnického 

povolání Všeobecná sestra v intenzivní péči a nejvyšším dosaženým zdravotnickým 

vzděláním. 

Tudíž lze, dle získaných dat a vypočtených hodnot, konstatovat, že se hypotéza č. 3 

nepotvrdila. 
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K hypotéze č. 4 (Délka odborné praxe nemá vliv na vnímání psychické zátěže nebo 

nepohody u situací nepřímo spojených se zdravotnickým povoláním Všeobecná sestra v IP) 

byla zjištěna následující data: 

 

Tabulka 7 - PRŮMĚRNÁ PSYCHICKÁ ZÁTĚŽ NEBO NEPOHODA V SITUACÍCH NEPŘÍMO 

SPOJENÝCH S VÝKONEM ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ VŠEOBECNÁ SESTRA V 

INTENZIVNÍ PÉČI V ZÁVISLOSTI NA CELKOVÉ DÉLCE ODBORNÉ PRAXE VE 

ZDRAVOTNICTVÍ 

Celková délka odborné praxe ve 

zdravotnictví 
0-9 let 10-19 let 20 a více let 

Respondentů v kategorii  27 (21%) 74 (57%) 28 (22%) 

Průměrná psychická zátěž, nepohoda 

v situacích nepřímo spojených se 

zdravotnickým povoláním Všeobecná sestra 

v IP  

1,777778 2,146959 2,0625 

Rozptyl  0,247997 0,364879 0,306134 

 

Vypočtená p-hodnota je 0,018576. 

 

Klíč pro označení průměrného stupně psychické zátěže nebo nepohody: 

1 - žádná psychická zátěž 

2 - mírná až středně krátkodobá psychická zátěž, nebo nepohoda 

3 - mírná až středně dlouhodobá psychická zátěž nebo nepohoda 

4 - silná, ale krátkodobá psychická zátěž nebo nepohoda 

5 - silná a dlouhodobá psychická zátěž nebo nepohoda 

 

Graf 11 – PRŮMĚRNÝ STUPEŇ PSYCHICKÉ ZÁTĚŽE NEBO NEPOHODY V SITUACÍCH 

NEPŘÍMO SPOJENÝCH S VÝKONEM ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ VŠEOBECNÁ SESTRA 

V INTENZIVNÍ PÉČI V ZÁVISLOSTI NA CELKOVÉ DÉLCE ODBORNÉ PRAXE VE 

ZDRAVOTNICTVÍ 
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Respondenti v kategorii celkové délky odborné praxe 0-9 let pociťují v průměru nejnižší 

psychickou zátěž nebo nepohodu (v průměru 1,8) v situacích nepřímo spojených se 

zdravotnickým povoláním Všeobecná sestra v intenzivní péči, tedy mírnou až středně 

krátkodobou psychickou zátěž nebo nepohodu.  

O něco hůře snáší tyto situace sestry s celkovou délkou odborné praxe 20 a více let, ale 

stále pociťují v průměru mírnou až středně krátkodobou psychickou zátěž nebo nepohodu 

(v průměru 2,1).  

A ve finále, sestry s celkovou délkou odborné praxe 10-19 let, označily stupeň zátěže 

v průměru 2,2, tedy opět mírnou až středně krátkodobou psychickou zátěž nebo nepohodu. 

I u této hypotézy se vypočetl rozptyl u každé kategorie respondentů a následně i p-hodnota, 

která vyšla 0,02, tedy menší než hladina významnosti 0,05, tudíž je závěr takový, že JE 

statisticky významný rozdíl v stupni psychické zátěže nebo psychické nepohody 

v situacích nepřímo spojených s výkonem zdravotnického povolání Všeobecná sestra 

v intenzivní péči a celkovou délkou odborné praxe ve zdravotnictví. Tudíž lze říci, dle 

získaných dat a vypočtených hodnot, že hypotéza č. 4 se potvrdila. 
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K hypotéze č. 5 (Existuje znatelný rozdíl ve vnímání psychické zátěže nebo nepohody 

v jednotlivých kategorií u sester pracujících na rozdílných oddělení intenzivní péče) byla 

zjištěna následující data: 

 

Tabulka 8 - PRŮMĚRNÁ PSYCHICKÁ ZÁTĚŽ NEBO NEPOHODA V SITUACÍCH PŘÍMO 

SPOJENÝCH S VÝKONEM ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ VŠEOBECNÁ SESTRA V 

INTENZIVNÍ PÉČI V ZÁVISLOSTI NA ODDĚLENÍ, KDE RESONDENTI PRACUJÍ 

Oddělení, na kterém respondenti pracují 

ARO 
JIP interního 

typu 

JIP 

chirurgického 

typu 

Respondentů v kategorii 41 (32%) 43 (33%) 45 (35%) 

Průměrná psychická zátěž, nepohoda 

v situacích přímo spojených se 

zdravotnickým povoláním Všeobecná sestra 

v IP  

2,215447 2,310078 1,988889 

Rozptyl  0,084019 0,141311 0,162121 

 

Vypočtená p-hodnota je 0,000184. 

 

Klíč pro označení průměrného stupně psychické zátěže nebo nepohody: 

1 - žádná psychická zátěž 

2 - mírná až středně krátkodobá psychická zátěž nebo nepohoda 

3 - mírná až středně dlouhodobá psychická zátěž nebo nepohoda 

4 - silná ale krátkodobá psychická zátěž nebo nepohoda 

5 - silná a dlouhodobá psychická zátěž nebo nepohoda 

 

Graf 12 - PRŮMĚRNÝ STUPEŇ PSYCHICKÉ ZÁTĚŽE NEBO NEPOHODY V SITUACÍCH 

PŘÍMO SPOJENÝCH S VÝKONEM ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ VŠEOBECNÁ SESTRA 

V INTENZIVNÍ PÉČI V ZÁVISLOSTI NA ODDĚLENÍ, KDE RESPONDENTI PRACUJÍ 
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Průměrná psychická zátěž u sester pracujících na ARO (u situací přímo spojených se 

zdravotnickým povoláním Všeobecná sestra v intenzivní péči) byla respondenty označena 

jako mírná až středně krátkodobá (v průměru 2,2). U respondentů pracujících na 

jednotkách intenzivní péče interního typu (KJ, MJ, neurologická jednotka IP), byla 

průměrná psychická zátěž opět mírná až středně krátkodobá (v průměru 2,3). U 

respondentů pracujících na jednotce intenzivní péče chirurgického typu (MO JIP) byla 

taktéž průměrná zátěž mírná až středně krátkodobá (v průměru 2,0).  

Díky vypočítaným hodnotám rozptylu a následně i p-hodnoty (0,000184), která je menší, 

než hladina významnosti 0,05, je jasné, že JE statisticky významný rozdíl v stupni 

psychické zátěže nebo nepohody u sester pracujících na různých oddělení intenzivní péče 

v situacích přímo spojených s výkonem zdravotnického povolání Všeobecná sestra 

v intenzivní péči. 

Ačkoliv všechny tři skupiny sester, rozdělených dle profesního zaměření daného oddělení 

IP, pociťují shodně v těchto situacích pouze mírnou až středně krátkodobou zátěž a rozdíl 

v označení stupně zátěže je v řádech desetin, přesto, dle statistického zhodnocení vnímají 

tyto situace různě.  
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Tabulka 9 - PRŮMĚRNÁ PSYCHICKÁ ZÁTĚŽ NEBO NEPOHODA V SITUACÍCH NEPŘÍMO 

SPOJENÝCH S VÝKONEM ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ VŠEOBECNÁ SESTRA V 

INTENZIVNÍ PÉČI V ZÁVISLOSTI NA ODDĚLENÍ, KDE RESPONDENTI PRACUJÍ 

Oddělení, na kterém respondenti pracují 

ARO 
JIP interního 

typu 

JIP 

chirurgického 

typu 

Respondentů v kategorii 41 (32%) 43 (33%) 45 (35%) 

Průměrná psychická zátěž, nebo nepohoda 

v situacích nepřímo spojených se 

zdravotnickým povoláním Všeobecná 

sestra v IP  

2,295732 2,409884 1,486111 

Rozptyl 0,232622 0,201879 0,088936 

 

Vypočtená p-hodnota je 0,00000. 

 

Klíč pro označení průměrného stupně psychické zátěže nebo nepohody: 

1 - žádná psychická zátěž 

2 - mírná až střední krátkodobá psychická zátěž nebo nepohoda 

3 - mírná až středně dlouhodobá psychická zátěž nebo nepohoda 

4 - silná, ale krátkodobá psychická zátěž nebo nepohoda 

5 - silná a dlouhodobá psychická zátěž nebo nepohoda 

 

 

Graf 13 - PRŮMĚRNÝ STUPEŇ PSYCHICKÉ ZÁTĚŽE NEBO NEPOHODY V SITUACÍCH 

NEPŘÍMO SPOJENÝCH S VÝKONEM ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ VŠEOBECNÁ SESTRA 

V INTENZIVNÍ PÉČI V ZÁVISLOSTI NA ODDĚLENÍ, KDE RESPONDENTI PRACUJÍ 
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V situacích nepřímo spojených s výkonem zdravotnického povolání Všeobecná sestra 

v intenzivní péči označili respondenti, pracující na ARO, stupeň psychické zátěže nebo 

nepohody jako mírný až středně krátkodobý (průměrná zátěž 2,3).   

Respondenti z jednotek intenzivní péče interního typu taktéž pociťují v těchto situacích 

v průměru mírnou až středně krátkodobou psychickou zátěž nebo nepohodu (průměr 2,4). 

Respondenti, tedy zdravotní sestry z kategorie intenzivní péče chirurgického typu, 

průměrně označily psychickou zátěž stupněm 1,5, což by se dalo považovat za přechod 

mezi žádnou zátěží a mírnou až středně krátkodobou. Opět vypočtené rozptyly a p-hodnota 

(0,00000), která je menší, než hladina významnosti 0,05, říkají, že JE statisticky významný 

rozdíl v stupni psychické zátěže nebo nepohody u sester pracujících na rozdílných 

odděleních intenzivní péče v situacích nepřímo spojených s výkonem zdravotnického 

povolání Všeobecná sestra v intenzivní péči. 
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Tabulka 10 - PRŮMĚRNÁ PSYCHICKÁ ZÁTĚŽ NEBO NEPOHODA V SITUACÍCH PŘÍMO 

SPOJENÝCH S INTERPERSONÁLNÍMI VZTAHY NA ODDĚLENÍ INTENZIVNÍ PÉČE, ARO V 

ZÁVISLOSTI NA ODDĚLENÍ, KDE RESPONDENTI PRACUJÍ 

Oddělení, na kterém respondenti pracují ARO 
JIP interního 

typu 

JIP 

chirurgického 

typu 

Respondentů v kategorii  41 (32%) 43 (33%) 45 (35%) 

Průměrná psychická zátěž nebo nepohoda 

v situacích přímo spojených 

s interpersonálními vztahy na oddělení IP, 

ARO 

1,802439 1,644186 1,46 

Rozptyl  0,140244 0,105382 0,036091 

 

Vypočtená p-hodnota 0,00000 

 

 Klíč pro označení průměrného stupně psychické zátěže nebo nepohody: 

1 - žádná psychická zátěž 

2 - mírná až středně krátkodobá psychická zátěž nebo nepohoda 

3 - mírná až středně dlouhodobá psychická zátěž nebo nepohoda 

4 - silná, ale krátkodobá psychická zátěž nebo nepohoda 

5 - silná a dlouhodobá psychická zátěž nebo nepohoda 

 

 

Graf 14 - PRŮMĚRNÝ STUPEŇ PSYCHICKÉ ZÁTĚŽE NEBO NEPOHODY V SITUACÍCH 

PŘÍMO SPOJENÝCH S INTERPERSONÁLNÍMI VZTAHY NA ODDĚLENÍ INTENZIVNÍ PÉČE V 

ZÁVISLOSTI NA ODĚLENÍ, KDE RESPONDENTI PRACUJÍ 
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A ve finále, u situací přímo spojených s interpersonálními vztahy na oddělení IP, pociťují 

sestry z oddělení ARO v průměru mírnou až středně krátkodobou psychickou zátěž nebo 

nepohodu (v průměru 1,8). Sestry z IP interního typu, také mírnou až středně krátkodobou 

psychickou zátěž nebo nepohodu (v průměru 1,6). Zdravotní sestry pracující na JIP 

chirurgického typu průměrně označily stupeň zátěže 1,5, tedy přechod mezi žádnou 

psychickou zátěží a mírnou až středně krátkodobou psychickou zátěží nebo nepohodou. 

I v tomto případě vyšla p-hodnota 0,0, což je menší než, hladina významnosti 0,05 

(existuje statisticky významný rozdíl v stupni psychické zátěže nebo nepohody u sester 

pracujících na rozdílných odděleních intenzivní péče v situacích přímo spojených 

s interpersonálními vztahy). 

 

Jelikož ve všech třech zkoumaných skupinách profesních situací vyšla p-hodnota 

(0,000184, 0,00000 a 0,00000) menší než hladina významnosti 0,05, je závěr takový, že JE 

statisticky významný rozdíl v stupni psychické zátěže nebo nepohody u sester pracujících 

na rozdílných oddělení IP v situacích přímo spojených s výkonem zdravotnického povolání 

Všeobecná sestra v IP, stejně jako v situacích nepřímo spojených s výkonem 

zdravotnického povolání Všeobecná sestra v IP i v situacích přímo spojených 

s interpersonálními vztahy na oddělení IP, ARO. 

Tudíž lze říci, dle získaných údajů a vypočtených hodnot, že hypotéza č. 5 se potvrdila. 
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4 Diskuse 
 

 

Specifickou skupinou osob, které se ve své profesi každodenně potýkají s vysokou mírou 

psychické zátěže, jsou zdravotní sestry pracující v oboru intenzivní péče. Profesní situace, 

se kterými jsou neustále konfrontovány a na které reagují, jsou velice složité a mnohdy 

těžce psychicky zvládnutelné. Trvalý tlak a stres můžou vést k postupnému zhoršení 

pracovní výkonosti, zanedbávání pracovních povinností, vyhýbání se pracovním aktivitám 

a hojné fluktuaci personálu, což může mít v krajní situaci negativní důsledky pro 

samotného pacienta. Nejen péče o pacienta je však ohrožena, i samotná frustrovaná 

zdravotní sestra se dostává do koloběhu, který leckdy končí syndromem vyhoření se všemi 

svými psychickými i fyzickými následky.  

Je velice důležité umět správně pojmenovat potencionální pracovní stresory a opakující se 

profesní situace, které sestra považuje za hůře psychicky zvládnutelné, a hledat 

individuální řešení, které by pomohlo oddálit blížící se syndrom vyhoření v této 

pomáhající profesi.  

Tato práce si klade za cíl vyhledat a pojmenovat dané situace, které zdravotní sestry 

pracující v intenzivní péči považují za nejhůře psychicky zvládnutelné a činí jim problémy 

se s nimi následně vyrovnat. Zároveň je snahou najít možné řešení, které sestrám usnadní 

lépe se s psychickou zátěží vyrovnat, případně zmírnit samotný negativní emocionální 

zážitek a pocit z daných náročných pracovních momentů, a předejít komplikacím typu 

burn-out syndromu. Ačkoliv odborné výzkumné práce zabývající se obdobným tématem 

již byly v minulosti zpracovány a v budoucnu zcela jistě i budou, považuji za důležité se 

tomuto aktuálnímu tématu stále věnovat, případně se na problematiku dívat z jiných úhlů 

nebo se cíleně zaměřit na něčím odlišné skupiny sester.  

Je třeba se i zamyslet nad validitou získaných údajů a položit si otázky, které jsou mnohdy, 

bohužel, na místě v souvislosti s požadavkem na vyplnění dotazníků a výzkumným 

šetřením vůbec. Opravdu byla vedoucím sestrám (staniční sestry jednotlivých oddělení IP, 

kde byly dotazníky distribuovány) dostatečně vysvětlena důležitost pečlivého vyplnění? 

Myslím, že ano. Zdůrazněna byla i následná snaha o nalezení a navrhnutí řešení, dle 

aktuálních výsledků výzkumu. Předaly tyto ústní informace staniční sestry všem sestrám 

na oddělení? Opět předpokládám, že ano. I v samém úvodu dotazníku je vše písemně 

zdůrazněno. Věnovaly se důsledně jednotlivé sestry každému bodu dotazníku? Tato otázka 

zůstává otevřená. S nevolí vyplňovat dotazník jsem se setkala již během předvýzkumu. 

Měly dostatek času na vyplňování? Po předchozí domluvě mne jednotlivé staniční sestry 

kontaktovaly ve chvíli, kdy byly všechny distribuované dotazníky vyplněny (tento časový 

úsek byl velmi krátký, 14 dní). Opravdu se za tak krátký časový horizont ve směnách 

vystřídaly všechny zaměstnané zdravotní sestry na jednotlivých odděleních IP (počet 

navrácených vyplněných dotazníků odpovídá počtu všech sester zaměstnaným v době 

výzkumu na vybraných odděleních IP)? Není možné, že jedna sestra vyplnila dotazníků 

více? Tyto otázky zůstávají také otevřené. Tento kritický pohled na samotné výzkumné 

šetření je velice důležitý pro případné vyvarování se chyb v eventuálním, budoucnu 

realizovaném výzkumu. Nicméně pevně věřím v zodpovědnost zdravotních sester 
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pracujících v IP, které jsem oslovila, a veškeré získané údaje a výsledky beru jako zcela 

věrohodné a vhodné k dalšímu použití.   

První stanovená hypotéza (Existuje nepřímá souvislost mezi celkovou délkou odborné 

praxe sestry pracující v IP a výší psychické zátěže nebo nepohody způsobené situacemi 

přímo spojenými s výkonem zdravotnického povolání Všeobecná sestra v IP) nám po 

zpracování všech potřebných údajů ve své podstatě říká, že je velmi individuální zvládání 

psychicky náročných momentů vyskytujících se v souvislosti se situacemi přímo 

spojenými s výkonem zdravotnického povolání Všeobecná sestra v intenzivní péči, nebo 

existuje závislost, ať už přímá či nepřímá, na jiných faktorech, ovšem délka odborné praxe 

ve zdravotnictví to není. Hypotéza č. 1 se jasně nepotvrdila. Zároveň lze celkově označit 

výsledek, tedy průměrnou psychickou zátěž nebo nepohodu v situacích přímo spojených 

s výkonem zdravotnického povolání Všeobecná sestra v intenzivní péči, kterou respondenti 

pociťují, za velmi příznivý, jelikož pro dotazované sestry neznamená konfrontace s těmito 

profesními situacemi dlouhodobou zátěž, která je vždy velkým rizikem, ale pouze mírnou, 

až středně krátkodobou, bez ohledu na délku celkové odborné praxe ve zdravotnictví. 

Faktem zůstává, že zdaleka nejvíce respondentů je ze střední kategorie 10-19let odborné 

praxe a tudíž výsledky k první hypotéze mohly být tímto většinovým údajem ovlivněny. 

Druhá stanovená hypotéza (Nejvyšší míru psychické zátěže nebo nepohody vyvolávají u 

sester pracujících v IP profesní situace nepřímo spojené s výkonem samotného 

zdravotnického povolání Všeobecná sestra v IP, bez ohledu na další faktory) se opět, po 

zpracování všech potřebných údajů, také nepotvrdila. Všechny 3 skupiny nastíněných 

situací, se kterými je sestra v intenzivní péči téměř každodenně konfrontována, dopadly, 

dle mého úsudku, opět velmi dobře. V průměru není pociťována v žádné z 3 oblastí 

dlouhodobá psychická frustrace. Ale i přes to v průměru nejhůře dopadly situace přímo 

spojené s výkonem zdravotnického povolání Všeobecná sestra v intenzivní péči a naopak 

nejlépe, téměř shodně, situace nepřímo spojené s výkonem zdravotnického povolání 

Všeobecná sestra v intenzivní péči a s nepatrným odstupem také situace přímo spojené 

s interpersonálními vztahy na oddělení ARO, JIP. Tyto profesní situace, na kterých je 

postavena hypotéza č. 2, jsou spojeny především s rytmem pracovního chodu, 

se všeobecnými podmínkami práce v současném zdravotnictví vůbec, vše samozřejmě 

v podmínkách okresního zdravotnického zařízení. Výsledek lze jistě vysvětlit tím, že 

všechny sestry dobře tolerují režim zvoleného povolání (práce v nepravidelných směnách, 

o víkendech, svátcích atd.) 

Třetí hypotéza (Sestry v intenzivní péči s vyšším vzděláním pociťují menší psychickou 

zátěž nebo nepohodu v situacích přímo spojených s výkonem zdravotnického povolání 

Všeobecná sestra v IP, než sestry s nižším vzděláním) se také nepotvrdila. Dle statistických 

výsledků můžeme konstatovat, že psychická zátěž nebo nepohoda v této kategorii 

profesních situací, není závislá na vzdělání, ale je to záležitost opět zřejmě individuální, 

případně závislá na jiných faktorech, například na vyhrocenosti dané situace, odborných 

zkušenostech jednotlivých sester, aktuálním složení ošetřovatelského týmu, nebo celkové 

pracovní vytíženosti v daný den. Bylo by jistě zajímavé hlouběji prozkoumat, co konkrétně 

ovlivňuje psychickou zátěž nebo nepohodu v situacích medicínsky přísně odborných a 

specifických (jakými situace přímo spojené se zdravotnickým povoláním Všeobecná sestra 

v intenzivní péči beze sporu jsou) pro skupinu sester pracujících v IP.  
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Čtvrtá hypotéza (Celková délka odborné praxe nemá vliv na vnímání psychické zátěže 

nebo nepohody u situací nepřímo spojených s výkonem zdravotnického povolání 

Všeobecná sestra v IP) se, na rozdíl od předchozích hypotéz, potvrdila. Opět je jasné, že 

celková délka odborné praxe nemá vliv na vnímání stresu ve zmíněných profesních situací. 

Je třeba zopakovat, že je zřejmě velmi individuální prožívání a vnímání režimu práce ve 

zdravotnictví vůbec, kterého se tyto situace dotýkají. Toto vnímání může být ovlivněno 

aktuálním dostatkem nebo spíše nedostatkem zdravotnického personálu, případně ročním 

obdobím (v čase Vánoc je sestra raději s rodinou, než v zaměstnání, v létě, za slunečného 

počasí se také hůře snáší nepravidelný pracovní režim, přesčasová práce atd.).    

Pátá hypotéza (Existuje znatelný rozdíl ve vnímání psychické zátěže nebo nepohody 

v jednotlivých kategorií u sester pracujících na rozdílných oddělení IP) se jasně potvrdila. 

Výsledky poukazují na rozdílnost osobností v různých kolektivech, různá sepětí kolektivů, 

odlišný režim chodu jednotlivých oddělení, jinou skladbu pacientů s jinými diagnózami a 

tedy celkově různý způsob vnímání psychické zátěže nebo nepohody v profesi sestry 

pracující v intenzivní péči s ohledem na různá oddělení IP. 

Pokud porovnáme výsledky studií, o kterých jsem se v úvodu práce zmínila, s obecnými 

výsledky tohoto výzkumného šetření, překvapivě zjistíme, že interpersonální vztahy jsou 

ve světě obecně vyhodnoceny jako nejvíce rizikové a způsobují značnou míru 

dlouhodobého stresu. Jak studie Etické komise francouzské společnosti pro intenzivní péči, 

tak studie provedená na severu Portugalska a uskutečněná v rámci výzkumného projektu 

Ústavu bioetiky katolické univerzity, i Švýcarská multicentrická studie, shledaly 

problematické interpersonální vztahy, jako hlavní rizikové faktory syndromu vyhoření. 

Proč tomu tak není u tohoto výzkumu? Dle mého názoru je hlavním důvodem specifičnost 

zdravotnického zařízení, kde výzkum probíhal. V menších okresních lůžkových zařízeních, 

zdá se být, větší sepětí mezi pracovníky různých profesí. Portugalská studie zmiňuje 

komunikaci a spolupráci s ostatními členy zdravotnického týmu jako velmi těžce 

psychicky zvládnutelnou (konkrétně zmiňuje spolupráci a komunikaci s lékaři), náročné, 

problémové a často konfliktní. V tomto šetření tomu také tak není. Shoda mezi tímto 

výzkumem a světovými studiemi se však také najde, a to v jedné složité profesní situaci, 

kterou vnímají jak respondenti tohoto výzkumu jako nejhůře psychicky zvládnutelnou, tak 

respondenti světových studií a tím je péče o umírajícího pacienta a komunikace 

s pozůstalými po pacientovi. V úvodní kapitole ‚Současný stav poznání‘ se podrobněji 

věnuji zmíněným světovým studiím. 

Pokud se na výsledky dotazníkového šetření podíváme podrobněji, v oblasti 

interpersonálních vztahů respondenti nejlépe vyhodnotili komunikaci a spolupráci 

s přímým nadřízeným, staniční sestrou. Tyto dvě profesní situace nečiní respondentům 

žádnou psychickou zátěž (to si lze vysvětlit tím, že na všech odděleních intenzivní péče, 

kde výzkum probíhal, je vstřícná, komunikativní staniční sestra, která dobře vede svůj tým 

a členům nečiní žádnou zátěž s ní komunikovat a spolupracovat). Naopak nejhůře v oblasti 

interpersonálních vztahů respondenti vyhodnotili spolupráci s ostatními sestrami 

z oddělení IP, ARO a to mírnou psychickou zátěží dlouhodobého charakteru. V pracovním 

týmu se setkávají rozličné osobnosti s různými charakterovými vlastnostmi, což může vést 

k jistým střetům. Podstatné je, aby nebyla ohrožena péče o pacienta a nedocházelo 

k významnému váznutí spolupráce osob v profesním týmu. 
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Když zhodnotíme konkrétní výsledky u jednotlivých profesních situací v části dotazníku 

obsahující situace nepřímo spojené s výkonem zdravotnického povolání Všeobecná sestra 

v IP, zjistíme, že nepravidelný pracovní režim, práce o svátcích nečiní respondentům 

žádnou psychickou zátěž (práce o svátcích probíhá většinou v poklidnějším tempu, než 

běžná směna ve všední den, a také je finančně ohodnocena lépe, než například směna 

víkendová, z vlastní zkušenosti vím, že tyto služby o svátcích jsou naopak vyhledávány a 

tudíž nečiní respondentům v průměru žádnou psychickou zátěž, nebo nepohodu). Naopak 

mírnou, ale dlouhodobou psychickou zátěž pociťují sestry u nutnosti získávání kreditů 

v rámci celoživotního vzdělávání (dle mého názoru to může být způsobeno nutností vlastní 

finanční úhrady většiny seminářů a odborných konferencí, potřebou dojíždění do místa 

konání nebo nedostatkem zajímavých témat pro dotazované sestry). Finanční ohodnocení 

je rovněž v průměru označeno mírnou, ale dlouhodobou psychickou zátěží. Finanční 

stránka bývá velmi často skloňována v souvislosti s povoláním zdravotní sestry. V dnešní 

době, kdy systém vzdělání je nastaven tak, že budoucí zdravotní sestře nestačí, 

k plnohodnotnému výkonu zvoleného povolání, maturitní zkouška na zdravotní škole, ale 

musí studovat podstatně déle, jistě si zaslouží i vyšší finanční ohodnocení (o samotné 

náročnosti této profese jsem se myslím v celé práci zmínila dostatečně). Dále jistě záleží na 

druhu zdravotnického zařízení, nastavení platových tabulek a možnostech poskytnout tzv. 

osobní ohodnocení.   

U podrobného vyhodnocení situací přímo spojených s výkonem zdravotnického povolání 

Všeobecná sestra v IP zjistíme, že péče o stabilizovaného pacienta v bezvědomí, stejně 

jako péče o orientovaného stabilizovaného pacienta při vědomí sebou, dle výsledků 

výzkumu, nenese v průměru žádnou psychickou zátěž nebo nepohodu (jelikož se 

výzkumného šetření zúčastnily většinou velmi zkušené sestry s průměrnou délkou odborné 

praxe ve zdravotnictví 10-19 let, tak z toho usuzuji, že během těchto let si bravurně 

osvojily svoji práci a pečovat o stabilizované pacienty nepředstavuje žádný větší problém). 

Obě tyto situace jsou medicínsky velmi specializované a vyžadují profesionální přístup, ve 

kterém mohou sestry uplatnit svoji odbornost. Zcela nejhůře, nejen v této kategorii 

profesních situací, ale v celém výzkumném šetření vůbec, dopadla, jak již bylo zmíněno, 

komunikace s pozůstalými po pacientovi, dále pak kardiopulmonální resuscitace mimo 

oddělení intenzivní péče, péče o dezorientovaného nespolupracujícího pacienta při vědomí 

a péče o nestabilního pacienta v bezvědomí. Všechny tyto čtyři situace vyvolávají u 

respondentů mírnou, až středně dlouhodobou psychickou zátěž, nebo nepohodu. To, že je 

zátěž označena jako dlouhodobá, je klíčové. Důležité je správně vyhodnotit a zamyslet se 

nad tím, jdou-li tyto stresující situace vůbec výrazněji ovlivnit. Úmrtí pacienta a 

komunikace s pozůstalými po pacientovi je a vždy bude záležitostí nepříjemnou a 

negativní emoce vyvolá v každém člověku, potažmo zdravotní sestře. Stejně tak péče o 

nespolupracujícího, dezorientovaného pacienta při vědomí, péče o nestabilního pacienta 

přímo ohroženého na životě i kardiopulmonální resuscitace, jsou situace vyhrocené.  

Možným řešením, lépe doporučením, může být přísné dodržování profesionality práce, 

standardů práce a vnitřních předpisů, pravidel asertivity a vyvarování se improvizacím. 

Pravidelné přednášky, kurzy, které by vedl zkušený psycholog nebo jiný erudovaný 

odborník, a vše bylo zaměřeno na chování a prožívání sester v těchto složitých profesních 

situací. Pořádání těchto kurzů a organizace přednášek, školení, by mělo být v zájmu 
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samotného zaměstnavatele. V neposlední řadě je významným preventivním opatřením 

dostatečný odpočinek, jak mezi, tak i ve směnách samotných (problém nastává, je-li 

nedostatek personálu a nadmíra přesčasů, což je však ošetřeno zákoníkem práce).  Kvalitní 

spánek, zdravá životospráva a dovolená minimálně 2 týdnů v kuse, taktéž pomůže 

k relaxaci zdravotní sestry a zvyšování její odolnosti vůči pracovnímu stresu. Nedílnou 

součástí prevence syndromu vyhoření a problematického zvládání psychicky náročných 

pracovních momentů je rovněž zpětná vazba od vedoucích pracovníků, ocenění odvedené 

práce, umění projevit uznání a možnost i prostor pro společnou diskuzi.   

Je myslím překvapivé, že valná většina profesních situací uvedených v dotazníku 

nevyvolává v respondentech dlouhodobou psychickou zátěž, ale pouze krátkodobou. 

Krátkodobá zátěž je v povolání zdravotní sestry v intenzivní péči jistým způsobem i 

očekávána a často ani zkušené sestry s mnohaletou praxí se jí nevyhnou. 

Tato diplomová práce je limitována zaměřením pouze na jedno menší okresní zdravotnické 

zařízení, což bylo primárním cílem, ale zajímavé by bylo porovnat výsledky šetření i 

s jinými menšími zdravotnickými zařízeními.  

Výsledky této práce poskytnu vedoucím pracovníkům, staničním sestrám jednotlivých 

odděleních, kde výzkum probíhal a samozřejmě také náměstkyni ošetřovatelské péče, 

hlavní sestře.  
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5 Závěr 
 

Na tomto místě je třeba uvést, že primárních cílů práce bylo dosaženo. Lze říci, že se 

povedlo zmapovat všechny psychicky náročné momenty, se kterými je zdravotní sestra 

pracující v intenzivní péči v menším okresním zdravotnickém zařízení konfrontována 

(usuzuji z toho, že žádný respondent nedoplnil do dotazníku žádnou další, jinou profesní 

situaci, která je pro něho hůře psychicky zvládnutelná a není v dotazníku zastoupena, 

ačkoliv tato možnost byla nabízena). Stanovené hypotézy byly na základě získaných údajů 

otestovány a následně vyhodnoceny. Souhrnně lze na závěr uvést, že pokud respondenti 

pociťují v nastíněných profesních situacích psychickou nepohodu, ve valné většině jde 

pouze o mírnou, až středně krátkodobou, což považuji za klíčové a velmi příznivé zjištění. 

Výzkumné šetření dopadlo z hlediska psychické náročnosti samotné profese a množství 

potencionálních stresorů, jež mohou vyústit až v syndrom vyhoření, velmi pozitivně a 

ukázalo dotazované zdravotní sestry jako velmi silné a psychicky odolné jedince.  

Bylo by zajímavé uskutečnit obdobný výzkum v jiném, svou velikostí i rozsahem péče, 

obdobném zdravotnickém zařízení a výsledky následně porovnat a vyhodnotit, zdali 

vyjdou obdobně, či bude znatelná diference (jak mezi, svojí velikostí, obdobnými 

zařízeními, tak porovnat s velkými fakultními zdravotnickými zařízeními). Podrobnější 

údaje (např. délka odborné praxe na oddělení intenzivní péče, konkrétní obor studia atd.) o 

jednotlivých respondentech by jistě také upřesnily aktuální výsledky. Získané údaje a 

výsledky lze využít jako pomyslnou základnu dalšího, podrobnějšího výzkumného šetření, 

případně k většímu rozpracování a vyvarování se nedostatků, které toto šetření bohužel 

obsahuje. Na základě těchto výsledků by bylo možné dále zjišťovat, co konkrétního 

zdravotním sestrám pomáhá a které skutečnosti by jim pomohly zvládat vypjaté profesní 

situace, které v tomto výzkumu vyšly jako psychicky nejhůře zvládnutelné.   
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Přílohy:  

 
Příloha č. 1 SOUHLAS S VÝZKUMNÝM ŠETŘENÍM 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

Příloha č. 2 DOTAZNÍK 

  

Vážené zdravotní sestry. 

Ráda bych Vás požádala o vyplnění následujícího dotazníku, který je anonymní, a otázky 

jsou zaměřeny na problematiku psychicky náročných momentů vyskytujících se ve Vaší 

profesi. Informace, které poskytnete, nebudou žádným způsobem zneužity. Dotazník 

bude sloužit jako podklad pro moji Diplomovou práci a dle výsledků se pokusím najít a 

navrhnout řešení, které by snížilo, případně zcela eliminovalo míru Vašeho stresu, nebo 

nepohody vznikající v rámci výkonu profese sestry pracující v intenzivní péči. Prosím o 

pečlivé vyplnění všech bodů. Celkový čas, který Vám vyplňování zabere, nepřesáhne 10-

15min. 

Děkuji za spolupráci, Bc. Klára Myslivcová DiS. Karlova Univerzita v Praze, 1. lékařská 

fakulta. NMgr. Obor Intenzivní péče.  

 

1. UVEĎTE CELKOVOU DÉLKU VAŠÍ ODBORNÉ PRAXE VE ZDRAVOTNICTVÍ: 

…………………………………….…let 

 

2. NEJVYŠŠÍ DOSAŽENÉ ZDRAVOTNICKÉ VZDĚLÁNÍ: 

a) Střední zdravotnická škola (SZŠ)  

b) Vyšší odborná škola (VOŠ)  

c) specializace Anesteziologie, resuscitace, intenzivní péče (ARIP), Diplomovaná sestra pro 

intenzivní péči (DSIP)   

d) Bakalářské   

e) Magisterské   

f) jiné, uveďte jaké: 

   

       4. PRACUJI NA:  

a) anesteziologicko-resuscitačním oddělení 

b) JIP interního zaměření: 

 koronární jednotka 

 metabolické jednotka 

 neurologická jednotka intenzivní péče 

c) JIP chirurgického zaměření (multioborová JIP) 

                         



 

 

Prosím čitelně označte stupeň dané zátěže, kterou ve Vás uvedená 

profesní situace vyvolává na škále 1-5 dle následujícího klíče: 

 

1. ŽÁDNÁ ZÁTĚŽ 

2. MÍRNÁ AŽ STŘEDNĚ KRÁTKODOBÁ PSYCHICKÁ ZÁTĚŽ NEBO 

NEPOHODA 

3. MÍRNÁ AŽ STŘEDNĚ DLOUHODOBÁ PSYCHICKÁ ZÁTĚŽ NEBO 

NEPOHODA 

4. SILNÁ, ALE KRÁTKODOBÁ PSYCHICKÁ ZÁTĚŽ NEBO NEPOHODA 

5. SILNÁ A DLOUHODBÁ PSYCHICKÁ ZÁTĚŽ NEBO NEPOHODA 
-  

 

ČÁST 1. 
Situace přímo spojené 
s výkonem zdravotnického 
povolání Všeobecná sestra na 
pracovišti intenzivní péče 

Žádná zátěž Mírná až 
středně 
krátkodobá 
psychická 
zátěž nebo 
nepohoda 

Mírná až 
středně 
dlouhodobá 
psychická 
zátěž nebo 
nepohoda 

Silná, ale 
krátkodobá 
psychická 
zátěž nebo 
nepohoda 

Silná a 
dlouhodobá 
psychická 
zátěž nebo 
nepohoda 

 
 

1 2 3 4 5 
A AKUTNÍ, NEPLÁNOVANÝ 

PŘÍJEM PACIENTA, VYŽADUJÍCÍ 
ČETNÉ DIAGNOSTICKÉ, 
TERAPEUTICKÉ I 
OŠETŘOVATELSKÉ 
INTERVENCE 

     

B KPR PACIENTA NA 
ODDĚLENÍ INTENZIVNÍ 
PÉČE/ARO 

     

C KPR PACIENTA MIMO 
ODDĚLENÍ INTENZIVNÍ 
PÉČE/ARO (např. na 
vyžádání jiného oddělení) 

     

D PÉČE O STABILIZOVANÉHO 
PACIENTA V BEZVĚDOMÍ 

     

E PÉČE O NESTABILNÍHO 
PACIENTA V BEZVĚDOMÍ 

     

F PÉČE O STABILIZOVANÉHO, 
ORIENTOVANÉHO 
PACIENTA PŘI VĚDOMÍ 

     

G PÉČE O 
DEZORIENTOVANÉHO, 
NESPOLUPRACUJÍCÍHO 
PACIENTA PŘI VĚDOMÍ 

     



 

 

H PÉČE O PACIENTA SE 
ZVÝŠENÝM HYGIENICKÝM 
REŽIMEM (např. MRSA, 
Acinetobacter Baumanni, 
Clostridium difficile…) 

     

I PRÁCE SE SLOŽITÝM 
PŘÍSTROJOVÝM 
DIAGNOSTICKÝM I 
TERAPEUTICKÝM 
VYBAVENÍM IP (např. 
ventilátory, monitory, 
dialyzační přístroje…) 

     

J PRÁCE 
S OŠETŘOVATELSKOU 
DOKUMENTACÍ 

     

K KOMUNIKACE 
S PŘÍBUZNÝMI PACIENTA 

     

L KOMUNIKACE 
S POZŮSTALÝMI PO 
PACIENTOVI 

     

       

 

PROSÍM UVEĎTE A NA ŠKÁLE 1-5 ZHODNOŤTE PŘÍPADNĚ DALŠÍ, VÝŠE NEUVEDENÉ, PROFESNÍ 

SITUACE PŘÍMO SPOJENÉ S VÝKONEM ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ SESTRY V IP, KTERÉ VE VÁS 

VYVOLÁVAJÍ PSYCHICKOU ZÁTĚŽ NEBO NEPOHODU: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ČÁST 2. 
Situace nepřímo spojené 
s výkonem zdravotnického 
povolání Všeobecná sestra na 
pracovišti intenzivní péče 

Žádná zátěž Mírná až 
středně 

krátkodobá 
psychická 

zátěž nebo 
nepohoda 

Mírná až 
středně 

dlouhodobá 
psychická 

zátěž nebo 
nepohoda 

Silná, ale 
krátkodobá 

psychická 
zátěž nebo 
nepohoda 

Silná a 
dlouhodobá 

psychická 
zátěž nebo 
nepohoda 

 
 

1 2 3 4 5 
A NUTNOST ZÍSKÁVÁNÍ 

KREDITŮ V RÁMCI 
CELOŽIVOTNÍHO 
VZDĚLÁVÁNÍ 

     

B NEPRAVIDELNÝ PRACOVNÍ 
REŽIM – NOČNÍ SMĚNY 

     

C NEPRAVIDELNÝ PRACOVNÍ 
REŽIM – PRÁCE O 
VÍKENDECH 

     

D NEPRAVIDELNÝ PRACOVNÍ 
REŽIM – PRÁCE O SVÁTCÍCH 

     

E FINANČNÍ OHODNOCENÍ      

F PŘESČASOVÁ PRÁCE      

G NEDOSTATEK PERSONÁLU 
Z ŘAD SESTER NA ARO/JIP 

     

H NEDOSTATEK POMOCNÉHO 
PERSONÁLU 

     

 

 

PROSÍM UVEĎTE A NA ŠKÁLE 1-5 ZHODNOŤTE PŘÍPADNĚ DALŠÍ, VÝŠE NEUVEDENÉ, PROFESNÍ 

SITUACE NEPŘÍMO SPOJENÉ S VÝKONEM ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ SESTRY V IP, KTERÉ VE 

VÁS VYVOLÁVAJÍ PSYCHICKOU ZÁTĚŽ NEBO NEPOHODU: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 



 

 

ČÁST 3. 
Situace přímo spojené 
s interpersonálními vztahy na 
pracovišti ARO/JIP 

Žádná zátěž Mírná až 
středně 

krátkodobá 
psychická 

zátěž nebo 
nepohoda 

Mírná až 
středně 

dlouhodobá 
psychická 

zátěž nebo 
nepohoda 

Silná, ale 
krátkodobá 

psychická 
zátěž nebo 
nepohoda 

Silná a 
dlouhodobá 

psychická 
zátěž nebo 
nepohoda 

 
 

1 2 3 4 5 
A SPOLUPRÁCE S OSTATNÍMÍ 

SESTRAMI PRACUJÍCÍMI NA 
ARO/JIP 

     

B KOMUNIKACE S OSTATNÍMI 
SESTRAMI PRACUJÍCÍMI NA 
ARO/JIP 

     

C SPOLUPRÁCE S PŘÍMÝM 
NADŘÍZENÝM (staniční 
sestra) 

     

D KOMUNIKACE S PŘÍMÝM 
NADŘÍZENÝM (staniční 
sestra) 

     

E SPOLUPRÁCE S LÉKAŘI      

F KOMUNIKACE S LÉKAŘI      

G SPOLUPRÁCE S OSTATNÍM 
ZDRAVOTNICKÝM 
PERSONÁLEM 

     

H KOMUNIKACE S OSTATNÍM 
ZDRAVOTNICKÝM 
PERSONÁLEM 

     

I SPOLUPRÁCE SE STUDENTY 
NA ODBORNÉ PRAXI, STÁŽI 

     

J KOMUNIKACE SE STUDENTY 
NA ODBORNÉ PRAXI, STÁŽI 

     

 

 

PROSÍM UVEĎTE A NA ŠKÁLE 1-5 ZHODNOŤTE PŘÍPADNĚ DALŠÍ, VÝŠE NEUVEDENÉ, PROFESNÍ 

SITUACE SPOJENÉ S INTERPERSONÁLNÍMI VZTAHY NA ODDĚLENÍ ARO/JIP, KTERÉ VE VÁS 

VYVOLÁVAJÍ PSYCHICKOU ZÁTĚŽ NEBO NEPOHODU: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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